En Strynødrengs erindringer

Hvad mon man er
før man bli’r til
Et stjerneskud
Et puslespil?
En tanke-torsk
En gulerod
Man må for fa´n ha været no´ed!

(…)
Hvor mon den er
Den røde tråd?
Man må for fa´n da bli´ til no’ed!

Frit efter Shu-bi-dua
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Forord:
Jeg vil berette om mit projekt, som foreligger her i bogform.
Ja, jeg er jo ikke en stor kunstner eller forfatter eller sportsmand, kun en ydmyg dreng, der er gået ud af 7. klasse fra
Strynø skole. Jeg beretter om et liv, som jeg synes er fantastisk
at tænke tilbage på. Jeg har været heldig i livet: Tre dejlige
kvinder har jeg været gift med – én holder ud endnu. I det
lille ø-samfund på Strynø og på Samsø, på husmandsskolen i
Odense, og i Nordsjælland har jeg været så heldig at møde
spændende mennesker, som har været med til at forme og
farve mit liv. Det vil jeg gerne fortælle om.
Jeg er i skrivende stund 81 år gammel, og min kone Hanne
og jeg er flyttet til Rolfsted en lille landsby med 449 indbyggere på Fyn 2 km nordvest for Ferritslev 15 km sydøst for
Odense. Jeg blev opmærksom på Møllehavehuset i Bøstrup
på Langeland, og har truffet Marianne, som er daglig leder af
stedet. Marianne arbejder som redaktør og har været en stor
hjælp for mig. Hun har nærlæst mine kragetæer og givet sit
besyv med, således at jeg nu kan fremlægge bogen: En
Strynødrengs erindringer.
Stor tak til Marianne – Venlig hilsen Egon.
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Jeg en gård mig bygge vil
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Strynø
Jeg er født på Strynø den 7. december 1935.
Strynø er en lille ø på 4,88 km2 beliggende i det sydfynske
øhav - syd for Taasinge mellem Langeland og Ærø. Øen er 7
km i omkreds, har en afrundet form og en strandbred indskåret af vige. Under krigen var der 5-600 indbyggere, i dag har
Strynø ca. 200. Jeg tror, vi var ca. 70 børn på øen i min barndom. Alligevel havde vi på øen egen læge og egen jordemoder. Jeg blev født ved en hjemmefødsel, hvilket var almindeligt på den tid under de forhold.

Det gamle sagn
Om øens navn fortælles i et gammelt sagn, at en kæmpe ved
navn Stryn regerede på øen nede i Jostevig (Gæstevig), som
gik ind i den østlige kyst.
- Thorvald Hansen skriver i Strynøs Historie fra 1924 om kæmpen Stryn:
”De Historier, der berettes om denne Kæmpe, tyder
paa, at han har været en drabelig Kriger, der paa de
Omraader ikke har været god at tage en Dyst med.
En anden kæmpe, Knud Bredskæg, herskede paa den
nær ved Strynø liggende Bredholm, der siges at have
faaet sit Navn efter ham, og i gamle Dage fortaltes
mange spændende Historier om drabelige Holmgange,
der blev arrangeret mellem de to Magthavere.
Kæmpen på Strynø har antagelig ligesom alle andre
”hæderlige” Kæmper fra Oldtiden levet en ret anseelig
Tid og er efter sin Død bleven jordet i den syd paa Øen
fundne Kæmpehøj- Men hans Sjæl kunde ikke faa Ro
efter det lange Livs Tummel og Holmgang, og for et
Hundrede Aar siden holdt Folk det ikke for heldigt at
gaa forbi Højen ved Nymaane, da flere fantasifulde
Hoveder havde fortalt, at de havde set Højen paa fire
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glødende Søjler. Og paa et op til Kæmpehøjen stødende
Dige, fortalte flere også, at de havde set en stor Hund
med glødende Øjne sidde og holde Vagt, for at ingen
uvedkommende Personer skulde betræde den ved
Højen liggende Jord. Højen blev sløjfet i Begyndelsen
af forrige Aarhundrede.
Sagnet fortæller også, at en Jette fra Langeland en
Gang gjorde Landgang paa Strynø, og Kæmpen vilde
da forsøge en Kamp mod Uvæsenet, men da Jetten betraadte Øen, traadte han paa en Sten som hans Fod
tydelig satte Aftryk i. Da Kæmpen saa dette, blev han
bange og flygtede ind paa Øens Indre, forfulgt af Jetten.
I den paa Øen opførte Dampskibsbro findes en forholdsvis stor, flad Sten, hvori der findes ligesom et Aftryk af en Menneskefod af ret stor Dimension. Gamle
Folk paastaar, at det er den Sten, som Jetten traadte
paa, da han gjorde Landgang paa Øen. (…)
Et andet Sagn fortæller, at det første Menneske, der
kom til Strynø, kom sejlende fra Ærø og landede ude
syd paa Øen paa det sted, hvor der endnu findes et
Landingssted. Det eneste Værktøj han førte med sig
var en Økse, hvilket en tilrejsende nok kan gøre Brug
af, da Øen, efter hvad der beskrives, var fuldstændig
tilgroet af Skov og Krat. Han brugte da ogsaa Øksen
til at bane sig Vej frem til Skovens Indre, hvor han ryddede en større Plet Jord, som han Tid efter anden opdyrkede, og det Stykke Jord kaldes da Økseageren.
De Ting, man saaledes kan faa oplyst om Øen op til
Middelalderen, er derfor kun gamle Sagn, hvis historiske korrekthed maa betvivles. Først op mod Midten af
det 17. Aarhundrede er det ligesom der kastes et klart
Skin over Øens Historie.
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Strynøs historie
Strynø er en flad og frugtbar ø med ca. 50 små gårde af næsten ens størrelse. Strynø har fra ældgammel tid hørt til Grevskabet ”Langeland” og har bestået af et halvt hundrede fæstegårde hver på 15-20 tønder land, foruden en halv snes husmandssteder og fiskerhuse. Gårdene var så tæt beliggende, at
man kunne gå fra gård til gård på tagryggen. Fra Stavnsbåndets løsning i 1788 lå alle gårde på det sted, hvor vi i dag har
landsbyen Strynø by. Fra 1810 indtraf en forandring, hvor
man flyttede gårdene ud på markerne.

Opvækst
Jeg vil begynde min fortælling med, hvordan jeg som femårig
begynder at tænke over min identitet. Før den tid stillede jeg
ikke spørgsmålstegn ved mine forældre og deres måde at
indrette tilværelsen på, men som femårig begynder jeg så
småt at undre mig: Hvem er jeg i grunden, hvor kommer jeg
fra, og hvordan hænger det hele mon sammen?
Jeg har fået fortalt, at der allerede ved min dåb indtraf en
pudsig hændelse omkring min navngivning – måske et varsel om den usikkerhed, jeg indimellem har oplevet omkring
min identitet:
Jeg er fire uger gammel og dåben foregår i Strynø Kirke. Det
fortælles, at min mor nær havde tabt mig ved døbefonten.
Hun udstødte et højt skrig, som kunne høres over hele kirken.
Baggrunden for sceneriet er, at præsten under selve dåbshandlingen husker forkert og forveksler mit efternavn - som
rettelig er Pedersen - med Andersen.
Måske er selve forsøget på at nedskrive mine erindringer
en måde at få greb om tingene på: Hvem er jeg? Hvad kommer jeg af? Hvordan har livet formet mig og gjort mig til den,
jeg er.
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Søskendeflokken

Jeg var den ældste af to brødre. Som dreng var jeg lille af
vækst, og min lillebror Bruno og jeg var gennem hele barndommen nærmest fysisk lige store. Vi blev ofte af fremmede
anset for at være tvillinger. På et tidspunkt, da jeg er omkring
6-7 år, oplever jeg, at jeg får en søster Lya, som er næsten ti år
ældre end mig, men som ikke kan tale. Lya er uden hørelse,
døvstum, som det hed dengang. Lya kom kun i sommerferierne og i juleferierne – en frisk pige, som jeg af gode grunde
ikke kunne tale med.
Jeg var storebror, men også lillebror. Jeg var den førstefødte – eller var jeg nu også det? Tingene spøgte i hovedet på
den 5-årige Strynødreng. Jeg var som de fleste 5-årige nysgerrig og videbegærlig, og da jeg ikke kunne få svar på mine
mange spørgsmål, måtte jeg bruge min fantasi og forestillingsevne. Hvad var en halvsøster? Hvordan får man en
”halv” søster?
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Familieforholdene på Strynø
Min far Harald Pedersen var en slank mand på ca. 176 cm.
Det var en ældre far, uden at vi drenge egentlig opfattede det.
Min far gik altid med blød hat og en pisk, som kun blev brugt
til smæld. Jeg husker, at min far, når der kom fremmede til
øen, hentede dem standsmæssigt i sin charabanc - en heste-

vogn med en bænk langs hver af vognens to sider, så passagerne kan sidde med front mod hinanden.
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Der var engang…
Min far Harald var født i
København, og når vi
var i København, besøgte vi en gammel
kone. Hun boede på
Jagtvej, og vi kaldte
hende for ”bedstemor”.
Bedstemor var min farmor – og jeg undrede
mig over, at jeg kunne
have to farmødre: farmor på Strynø og farmor
i København. Jeg kunne
ikke forstå det. Hvordan kan man have to farmødre? Jeg stillede
mange
opklarende
spørgsmål, men mine
forældre veg udenom,
og jeg fik sjældent svar
på det, jeg gik og tumlede med. Spørgsmålene
gled ud i tågen, og lod
mig stå måbende tilbage
med min undren. I min barndom var der stor afstand mellem
børns verden og de voksnes verden. Tidligere ægteskaber og
sammenbragte børn var ikke noget, man talte om. Lya var
min søster, basta. Mine forældre kom aldrig med forklaringer
til mig om de nærmere omstændigheder, og jeg spekulerede
meget over, hvordan det hele hang sammen.
Jeg bliver klar over, at min fars søskende – tre onkler og én
tante - alle bor i København. Men så havde jeg jo også de
”onkler” og ”tanter”, som kom hos ”farmor” i Strynø by. Nå,
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meget var underligt, og det nyttede ikke at grunde for meget
over tingene.
En dag, da jeg er omkring 8 eller 9 år, kommer det mig for
øre, at ”Gamle Karen” har været gift med Kresten Clausen
Pedersen, som døde i 1920. Han havde sukkersyge og træben.
Det er Bertha, som fortæller:
Da parret var barnløse, ville de gerne have en af broderens
drenge til at hjælpe på gården. Den ældste bror Peter bliver
så i en prøveperiode anbragt hos sin onkel og tante på Strynø.
Men det var ikke ham. Senere må den næste dreng Hans på
prøve på Strynø. Heller ikke han vil være bondemand. Til
sidst kommer Harald, den tredje søn, som niårig til Strynø.
Harald vælger at blive hos sin onkel og tante. I 1920, da han
er 30 år gammel, overtager han gården, og bliver gift med
Caroline, datter af Ane Katrine – også kaldet ”farmor”. I 1929
dør Haralds kone Caroline – formodentlig af kræft – men heller ikke hendes sygdom og død er noget, der bliver talt om.
Livet går sin gang på Strynø.
Historien har jeg fra Bertha, som var nabokone til os gennem hele min barndom.
Jeg har selv måttet stykke det hele sammen, og her var Bertha en stor hjælp. Hun kunne give mig informationerne.
Tænk sig, min mor fortalte mig aldrig noget.
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Historien om en moder
Min mor, Martine – kaldet
Tinne – var en lille rund
dame med en jysk dialekt
efter en opvækst i Salling.
Martine Rasmussen (født
Jensen) i 1895 var nummer
9 af en stor børneflok på 13
fra Aasted i det nordlige
Salling. Efter endt skolegang kommer hun til Aarhus, hvortil to ældre søstre
tidligere var rejst.
Min mor kommer først
i huset, siden bliver hun
ansat som kahytsjomfru i
DSB på ruten fra Aarhus
til Oslo. Her møder hun
styrmand Hans Rasmussen fra Strynø. Senere sejler de i et par år på Amerikaruten,
og bosætter sig også et halvt år i USA, men opgiver og vender
hjem, hvorefter de i 1925 gifter sig. Lyas far dør af en hjernesvulst.
Min mor var i en fortvivlet situation. Min moster Maren
har fortalt mig, at min mor end ikke havde råd til at opvarme
lejligheden i Århus. I januar 1927 bliver Lya meget syg og
kommer på Aarhus Kommunehospital med feber over 42 og
mellemørebetændelse. Hun overlever, men kommer hjem fra
hospitalet uden den mindste hørelse. Det var en forfærdelig
tid for min mor, der som alenemor under kummerlige forhold skulle opfostre en lille, døv pige. Når min moster siden,
når jeg var på besøg i Aarhus, fortalte, at min mor ofte med
bitterhed i stemmen udbrød: ”Skæbnen har rigtignok været
hård ved mig” – forstod jeg, at det var disse forhold, hun hentydede til.
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Min mor drev både ismejeri og vaskeri samtidig med, at hun
var alene med en lille, døvstum datter. Da Lya som seksårig
kommer på døveskole i Fredericia, bliver tilværelsen lidt lettere for min mor, og da hun i 1932 ved en familiesammenkomst hos ”farmor” på Strynø møder min far Harald, som er
enkemand efter Caroline, indvilliger hun i at være husholderske for ham. På den måde kan hun klare dagen og vejen med
husly, varme og mad på bordet hver dag. Hun kan nu tilbyde
sin datter et trygt hjem. Det var på den baggrund, mine forældre giftede sig. Jeg har aldrig oplevet den store lidenskabelige kærlighed mellem mine forældre, men de fik et godt liv
sammen. Jeg gætter på, at mange ægteskaber på den tid blev
indgået af praktiske grunde. Man havde valgt at leve sammen, og det gjorde man så – og fik det bedste ud af det. Hun
var en pragmatisk kvinde.
Min mor havde en stor familie, men de var generelt meget
ældre, 10-25 år - men en fætter/kusinefest blev gennemført to
gange.
Jeg husker Onkel Viggo, som min yndlingsonkel. Han var
en festlig fyr, som kunne spille og synge skåleviser og lave
optrin. Han var gift med tante Rosa. De havde en datter Jytte,
som var min kusine.
Jeg husker en episode, hvor Onkel Viggo og tante Rosa og
Jytte er på besøg på Strynø. Mens familien opholder sig inde
huset, løber jeg rundt på gårdspladsen. Jeg er omkring 5 år
og falder og får en hudafskrabning, som svier og gør meget
ondt. Da jeg skriger højt og begynder at græde, kommer min
mor ud. Hun er ikke specielt trøstende, men giver sig til at
behandle mine sår. Jeg bliver ved med at græde og ømme
mig, hvilket gør min mor lettere irriteret: ”Ja, du dør snart”.
Jeg forstår ikke det sarkastiske, så da min far lidt senere kommer ind i stuen, råber jeg panikslagen til ham: ”Far, far, Jeg
dør snart, det siger mor”. Min kusine syntes, min mor var
meget hård. En anden oplevelse: Vi er i København, og min
mor synes, at vi skal på badeanstalt. Hun afleverer Bruno og
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mig – vi er henholdsvis 8 og 10 år gamle. Noget går galt, for
vi kommer i dampbad. Det er forfærdeligt for os at komme
ind i den tætte og tågede damp, som føles som røg. Vi kan
ingenting se, og vi går i panik og skriger og banker på dørene,
men ingen kommer og hjælper os. Da vi er helt udmattede af
at skrige og tude, opdager vi til vores rædsel, at vi ikke er
alene: Vi er omgivet af mænd, som ligger og sveder på nogle
hylder! - Jeg tror slet ikke, min mor evnede at sætte sig ind i,
hvor modtageligt et barnesind i grunden er. Min mor var en
praktisk kvinde, som passede os med en lidt hård hånd. Hun
sørgede for os, vaskede og skrubbede og fik os klædt på og
bespist. Jeg husker hende ikke som en varm og omsorgsfuld
mor, men hun har selvfølgelig også haft et hårdt og slidsomt
liv. Det har ikke altid været lige let. Min mor dør (formodentlig af kræft) i 1993, 93 år gammel.

Barndomshjem

Mit barndomshjem var en lille hvidkalket gård med bindingsværk og stråtag – eller rettere: Det var et simpelt husmandssted bestående af et lille stuehus med soveværelse,
børneværelse og stue. Vi havde køkken og i skuret udenfor
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et das. Hertil kom en længe til kreaturer og en svinestald. Der
var to mindre hønsehuse. Foran stuehuset var en gårdsplads
med toppede brosten, og på midten af gårdspladsen var et
langpæretræ og et gråpæretræ.
Min far kom i sognerådet, og her blev han opmærksom på
et gammelt Strynøkort. De vestlige jorde kaldtes meilagre, så
vores gård kom til at hedde Meilagergård (et officielt navn).
I 1943 fik vi for første gang elektrisk lys fra Strynø Elektricitetsværk. Min mor fik nye lamper, og jeg husker, at vi på

min mors fødselsdag den 21. oktober havde selskab til
eftermiddagskaffe. Da mine forældre efter kaffen skulle i
staldene for at fodre, blev vi bedt om at lukke og slukke. Vi
var alene i stuen, og det var jo spændende. Vi rodede i nogle
skuffer og fandt en perlekæde, som vi gav os til at svinge med
- med det resultat, at kæden sprang, og perlerne fløj rundt i
stuen. Uheldigvis kom vi til at smadre to uerstattelige lampeskærme. Vi fortalte intet, og næste dag var min mor skuffet
og vred. Det viste sig umuligt at skaffe tilsvarende lampeskærme - end ikke i København lod det sig gøre. Husk på, det
var under krigen.
Vi havde ikke noget badeværelse inde i huset. Al vask foregik de første par år i køkkenet. Senere fik min far lavet ”badeværelse” i det, som førhen var vores lille entre. Min mor
tog sig af både Bruno og mig og sørgede helt indtil skolealderen for, at vi blev både vasket, tørret og kæmmet. Vores ”toilette” bestod i en omgang etagevask, som foregik ved køkkenvasken. Vi havde ingen spejle, så både Bruno og jeg oplevede det som noget helt fantastisk, når vi kom til Rudkøbing
og kunne spejle os i butikkernes vinduesglas. Det var fantastisk, og jeg husker, at vi gik sidelæns og vinkede til os selv i
de store butiksruder.
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Slægten
Strynø by var en lille by med ca. 100 huse. Byen havde små
brostensbelagte gader. En af dem var ”Kærlighedsstien”, og
i et af de første huse boede ”farmor” – en gammel dame.
Bruno og jeg har overnattet i dobbeltsengen sammen med

farmor – noget vi ikke brød os synderligt om. Farmor lugtede,
fordi hun sjældent kom i bad og kun nødtørftigt blev vasket.
Jeg husker svagt en ”farfar”, som jeg siden har fået fortalt
døde i 1941.
Efter den tid boede ”farmor” alene, men hele sommeren
kom en masse ”onkler” og ”tanter”. Jeg undrede mig ikke
over alle disse mennesker. Hver sommer syntes jeg bare, det
var fantastisk at have tre onkler fra København og én fra Aarhus. Forventningen var stor, når vi satte os op i charabancen,
og far agede til færgelejet. På Strynø levede vi i et lille, trygt
og velkendt – men også isoleret miljø. Når jeg var ude, kunne
det hænde, at jeg fik hjemve, men omvendt: når jeg var
”hjemme”, blev jeg indimellem ramt af udlængsel.
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Peter Jørgensen
Med til familien var også min fars noget ældre fætter, Peter
Jørgensen. Hans kone, Louise var tysk, og jeg husker, at min
far, når vi var på besøg i Svendborg, indprentede os, at vi ikke
måtte tale om krigen. I julen, når Peter Jørgensen besøgte sin
søster Johanne, var der altid juleaften på ”vores gård”, og
både Johanne, Peter og Louise blev lige til nytår. Jeg mindes
disse juleaftener som noget trygt og rart, men også som noget
særligt.
Peter Jørgensen berettede
altid om sin tid i Sydafrika.
Han var uddannet tømrer
og var i Kapstaden i mange
år, hvor han indgik i et
tømrersjak, som skulle
bygge huse op efter Boerkrigen. Det var spændende
at høre om den store verden derude.
Den gang havde vi ikke
fjernsyn. Nogle hørte radio,
men de fleste nyheder blev
overbragt fra mund til
mund. Vi havde ikke telefon i vores hus, så vi fik alle
beskeder fra vores nabokone, Bertha.
Det var som at få et pust fra en anden verden at være i
selskab med Peter Jørgensen. Han var en fantastisk fortæller,
som kunne berette om fremmede og eksotiske steder som
Kapstaden og Sydafrika. Der var en vis magi ved hans fortællinger. Selv de lokale historier var omgivet af spænding og
forundring, når Peter Jørgensen gav sig til at fortælle. Vi børn
flokkedes om ham. Mange af fortællingerne står stadig livagtigt for mig. Jeg har vel været omkring 7-8 år. Den mundtlige
fortælleform har sin styrke i nærværet og fællesskabet. Der
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var helt stille, nærmest en andægtig stemning, når vi sad og
lyttede til disse fortællinger. Vi spidsede ører for at være sikre
på at få det hele med, og historierne fik tag i os. Erindringen
er bundet til sanserne, og jeg kan både se, høre, føle, smage
og lugte de mange indtryk fra barndommen. Nogle af Peter
Jørgensens fortællinger var barske skildringer fra det virkelige liv. De rummede lige dele af humor og alvor. F.eks. historien Rasmus fra Strynø Kalv, som var med i sjakket: Efter
”en våd dag” falder Rasmus ned fra stilladset, og et søm går
gennem undermunden, så der bliver et hul, men, som Peter
Jørgensen livagtigt demonstrerer det for os: ”siden stak Rasmus bare fingeren i hullet, når han skulle drikke øl!”. Andre
historier som denne kaldte latteren frem: En fredag på Taffelbjerget. Rasmus og vennerne fra sjakket vil fange en kanin til
aftensmaden. Rasmus kravler først ind i en grotte og derefter
ind i kaningangen – længere og længere ind, men så sidder
han pludselig fast i gangen, og kan ikke komme ud. Mens Peter Jørgensen fortæller, danner der sig billeder inde i hovederne på os. Situationen er konkret. Det er noget, vi har erfaring med, og noget vi kan forestille os. Vi mærker næsten fysisk de trange forhold og den panik, der plager Rasmus. Videre fortælles, at de andre får lagt en løkke om Rasmus´ ben
og får slæbt ham ud. Rasmus løfter sin arm og fremviser stolt
sin bedrift: kaninen, som han har fanget. Vi ånder lettet op:
Hvilken triumf!
En tredje historie, fra Peter Jørgensens mund: Et ligtog er i
byen. Den døde har ligget så længe, at han er blevet stiv i siddende stilling, men alligevel er det lykkedes at presse ham
ned i kisten. – Vi gyser ved tanken om døden, og hører herefter om ligfølget, som går med kisten. Pludselig springer låget på kisten op, og stanken breder sig i følget. Den døde sidder op! - Jo, Peter Jørgensens historier har gjort et stort indtryk på mig – så stort, at de den dag i dag står lyslevende for
mig.
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Naboerne
På korsvejen nr. 11 boede Bertha og Jacob. Bertha var én ud
af flere søstre på Strynø. Hun var min gudmoder. Vi havde et
meget nært og fortroligt forhold, og jeg kunne spørge hende
om alt. Jeg har aldrig været på Strynø uden at aflægge Bertha
et besøg. Jeg kender ikke noget venligere og mere forstående
menneske end Bertha. Jeg kom i deres hjem gennem hele min
barndom. Bruno kom der sjældnere. Bertha og Jacob og børnene Grethe og Bent blev inviteret til min fødselsdag den 7.
december. Grethe var et år ældre end mig. Hun havde mange
kusiner, og jeg nød at være med, når hun holdt sin børnefødselsdag den 19. september. Grethe var adoptivbarn, men inden hun startede i skolen, gav Bertha og Jacob hende ren besked.
Som voksen rejste Grethe til Sjælland, og her mødte hun
Olav. Sammen rejste de til Canada og senere til USA – nærmere bestemt Oregon. Inge, min første hustru og jeg har besøgt dem i Oregon, og når Olav og Grethe kom til Danmark,
kørte vi altid i lufthavnen for at tage imod dem, inden de begav sig videre til Strynø.
På gården overfor Bertha og Jacob boede Arne og Julie. De
havde tre børn: Kurt, der var et år yngre end mig og Herdis,
som druknede ca. 1 km vest for Strynø og så en yngre datter.
– Og så var der Alfred med de lange ben og de lange arme.
Alfred var ungkarl. Han hjalp mig meget, især når vi skulle
udskifte hønseholdet. Han fiskede rejer fra kysten. Om efteråret rykkede han roer op. Han hjalp til på flere gårde. Roerne
blev rykket op med hånden og lagt på lange rækker. Roetoppene blev skåret af og brugt som foder samme dag. Jeg tror,
Alfred dagligt forsynede 3 - 4 gårde med roetoppe. Alfred var
vigtig i det lille øsamfund. Om vinteren stod han på isen og
stangede ål. Det var også Alfred, der blev udtaget til vagt på
isen om vinteren. Alfred havde et hårdt og slidsomt liv, men
han fik sin værdighed, fordi der var brug for ham allevegne.
Han levede efter devisen: ”At være er at være til gavn”. Da
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vore børn var 3-4 år passede Alfred dem hjemme hos os. Her
kunne han også se fjernsyn. Da børnene blev 6-8 år, mente vi
ikke længere, at det var nødvendigt med Alfreds hjælp. Næste dag reagerede han med stor skuffelse: ”E jeg ikke god nok
mere, kan I passe jer selv”. Det var tydeligt, at vi havde såret
Alfred.

Skoletid
Husker du vor skoletid?
- Thorvald Hansen skriver i Strynøs Historie, fra 1924 om den
gamle Strynø skole:
Skolen var, hvad man med Rette kan kalde en stik
Modsætning til de Skoler, der nu gennem de sidste Tiders Skolelove foreskrives. Den havde smaa, skæve
Vinduer og Vægge, lavt til Loft og Sand paa Flisegulvet, saa den var ikke hvad man kan kalde en hygiejnisk
Læreanstalt for Børnene. Øen havde kun haft en Lærer
ad Gangen, og flere af disse havde ikke været Seminarister. Først i 1810 fik Øen sin første seminarieuddannede Lærer. Skoleundervisningen var kun slet og Skolematerialet ikke mindre. I disse Aar fandtes ingen
Tavler i Skolen og Folk havde ikke Raad til at forsyne
deres Børn dermed. Derimod fandtes der i Skolelokalet
en stor Trækasse, der var fuld af fint Sand, hvori Læreren lærte Børnene at skrive Alfabetet.
Skriftlig Regning undervistes der ikke i, thi der fandtes
kun en Regnebog i Skolen, og den indeholdt kun Hovedregningsopgaver, og med den i Haanden gik Læreren op og ned ad Gulvet og udspurgte Eleverne.
Af Læsebøger fandtes der heller kun en i Skolen, den
gik derfor fra Bord til Bord i Timerne.(…) I Aaret 1850
fik øen sin første Andenlærer. Den opfører da en Skole
til. Denne skole nedbrændte i 1882 om Foraaret og blev
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derefter opført paa samme Sted (…) Omsider blev de
to paa Øen værende Skoler dog Befolkningen lidt for
gammeldags og for Børnene lidt for uhygiejniske, og
man vedtog da i Aaret 1905 at opføre en ny Skole”
Min skole var en fuldt moderne bygning med tre store, lyse
skoleværelser og med en embedsbolig på 1. sal. Jeg begyndte
i Strynø skole i foråret 1942. Det var en lille landsbyskole, som
var indrettet, som skoler nu var på den tid. Børnene var fordelt på tre klasser, første og anden årgang i 1. klasse, tredje

og fjerde årgang i 2. klasse, femte, sjette og syvende årgang i
3. klasse. Børnene sidder i klasserne efter alder. Der var skolegang hver dag. Undervisningen var, efter hvad den var i
almindelighed på landet, ret god.
Vi havde to dygtige lærere, der var yderst kompetente, så
vi fik en skolegang, der nemt kunne måle sig med datidens
danske byer og vel også købstæder. Jeg er siden blevet klar
over, at Strynø har fostret mange dygtige elever: Én, Albert
Rasmussen blev amtsborgmester på Fyn og Husmændenes
mangeårige formand Peter Jørgensen gik i Strynø skole, ligesom arkitekt Valdemar Jørgensen, som er kendt for sin part i
opførelsen af Grundtvigskirken, også tilbragte sine første
skoleår på Strynø skole.
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Talenter
Regning lå godt for mig, så jeg brillerede med stor talviden i
første klasse, men det skyldtes nok, at ”Gamle Karen” havde
haft mig i forskole. Jeg var en kvik dreng, som talte tidligt og
meget – indimellem så meget, at mine forældre blev trætte af
det. Allerede som femårig havde jeg med hjælp fra ”Gamle
Karen”- lært klokken. Når jeg var med mine forældre på besøg i fremmede hjem, registrerede jeg straks, om det var en
”rigtig klokke” – det vil sige med de tal, jeg havde lært af
”Gamle Karen”. Hvis uret derimod havde romertal, konstaterede jeg hurtigt, at det var ”en forkert klokke”. Min mor undrede sig over mine udtalelser, men siden gik det op for
hende, hvad der lå bag. – Jeg var god til tal og kunne regne,
men jeg kunne ikke regne den ud, og først sent fandt jeg ud af,
at ”Gamle Karen”, som boede på gården og flittigt brugte sin
tid på at læse lektier med mig, i virkeligheden var min fars
tante.

Drengestreger
Skoletiden stod for mig som en spændende tid. Takket være
”Gamle Karen” var jeg utrolig godt rustet fra førte dag. Allerede på tredjedagen blev de ældre årgange overhørt i regning. Hvad er 3 gange 14? Jeg rakte hånden op: 42! Lærer
Værge spurgte, hvor jeg vidste det fra, og jeg forklarede med
pædagogisk præcision, hvorledes jeg var kommet til resultatet: 14+14 er 28 og 14 til er 42.
Med tiden blev jeg blot en almindelig elev. Især de sidste
år i skolen var kedelige for mig, for jeg havde så let ved det.
Vi havde to lærere i skolen. 1. lærer Nilsen og 2. lærer, Værge.
Hos lærer Nielsen havde vi dansk, religion, historie og sang.
Hos lærer Værge regning, geografi, fysik og gymnastik. Lærer Nielsen havde organisationstalent og et godt tag på børnene. Hvis den mindste uro viste sig, fik han hurtigt klaret
det. Værge havde et andet gemyt. Han var meget musikalsk
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og var med i Strynø orkester. Når han spillede violin til morgensangen i skolen, kunne blandt andre min bror Bruno gå
efter ham og lade som om, han drejede på en lirekasse, uden
at Værge opdagede det. Det morede os at se læreren blive
trukket op.
Hos lærer Værge var der selvsagt megen uro, og ofte måtte
han ty til spanskrøret mod drengene i den hårde kerne. Lussingen var ulovlig, men spanskrøret var almindeligt i den
gamle skole. Spanskrøret og korporlig afstraffelse blev først
afskaffet i 1967. Tæskene gjorde kun ondt værre, og mange
timer var ganske forfærdelige. Til gymnastik gik det ofte galt.
Værge forstod ikke de frække drenge, og han kunne ikke
tackle dem.
Jeg husker en episode fra en fysiktime med Værge. Vi
havde fysik, og emnet var: forbundne kar. Da Tage ikke
kunne se vandet i hæverten, greb Værge til at bruge blækket
i blækhuset som en hævert. Det resulterede i, at lærer Værge
fik munden fyldt med blæk, og efter en afvaskning ved vandpumpen i gården blev han blå i hele hovedet af blæk - og raseri. I 1948 tog han sin afsked fra Strynø skole og rejste til Hedehusene. Efter ham kom en lærerinde, Frøken Johansen.
Hun var fra en skole i Alme på Nordsjælland og fortalte os
altid – med længsel i stemmen - at børnene i Alme var så
søde.

En sælsom historie
Det var ikke kun i skoletiden, vi lavede drengestreger. Det
var også udenfor skolen. Bruno og jeg var nogle vilde drenge.
Vi sad ofte i det højeste træ eller sejlede for langt (ofte 200-300
meter) ud fra kysten med vores lille pram. Vi legede, afprøvede og udforskede verden uden den overvågning og kontrol, som er hverdagen for de fleste børn i dag, hvor næsten
alt samvær foregår i institutioner og med en høj grad af voksenstyring. De voksne havde nok at gøre med at passe arbejdet på gården, og vi levede vores eget liv. Der var meget, de
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voksne ikke vidste besked om. Vores forældre var lidt ældre,
så der var en større ”given lov”. Jeg husker en episode, som
blev takseret som en drengestreg, skønt der bare var tale om
et almindeligt uheld:
På Strynø fik vi besøg af en 10 år ældre fætter Bjarne og
hans kæreste Inger. Bjarne var min moster Marens søn. Han
havde været frihedskæmper og havde været i koncentrationslejr. Det var sommeren 1945, og Bjarne var vel 24-25 år.
Han havde taget sin veninde Inger med til Strynø. De kom
med færgen kl. 16 og blev standsmæssigt afhentet i charabancen af far. Inger havde i dagens anledning taget sin sælskindsfrakke på. Efter kaffebordet gik mor og far i staldene.
Der gik ikke ret lang tid, før vi havde brug for at vise os overfor dem fra fastlandet. ”Skal vi ikke tage til stranden? Eller vil
I hellere ud at sejle?” De unge mennesker havde ikke nået at
klæde om, førend vi fik jollen skubbet ud. Der var lidt vådt
på toften, så vi fandt et hyttefad, som Inger kunne sidde på.
Vi stagede så afsted. Vi ville vise vores færdigheder. Bruno
gik på lønningen. Vi fik øje på en anden pram og gjorde tegn
til, at Bruno ville springe over. Der kom uro i prammen, og
da Inger, som var en stor pige, rejste sig op, faldt hun overbord. Der var kun 60-80 cm dybt, men hun blev gennemblødt.
Bjarne ville herefter have hende op i prammen igen, men han
faldt også over bord. To timer efter ankomsten til Strynø var
de begge kommet under vand. Rygtet, at ”vi havde smidt de
unge overbord!”, var løbet i forvejen. - Sælskindsfrakken blev
dyngvåd og kunne ikke siden bruges. Min far, som jeg sjældent har set vred, var mildt sagt rasende. Vi fik vores livs skideballe. Historien om Tinnes to slemme drenge nåede helt til
Aarhus. Her var jo 10 fætre og kusiner efter moster Maren, og
alle hørte de om de uartige drenge på Strynø.
Som børn var vi vant til at underholde os selv og selv finde
på. Opfindsomheden var stor. Jeg husker en drengefødselsdag: Vi var hos Bent Thøssing på den gård, der lå i det sydøstlige hjørne – i øvrigt var det en gammel smuglergård. Bag
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gården var der en dam fyldt med andemad. Vi legede
gemme, og jeg skjulte mig på en lille ø i dammen. Ingen
kunne finde mig, men da det omsider lykkedes, opdagede de
andre drenge, at der ved siden af mit skjulested var en hønserede med fordærvede æg. De gav sig til at kaste æg efter
mig. Jeg måtte flygte ud i søen. Jeg blev helt våd, og samtidig
blev mit tøj fyldt med andemad. Jeg kom op af vandet og tog
mit våde tøj af og klaskede tøjet op af gårdens netop nykalkede, hvide vægge. Bents far Axel Thøssing blev nok vred,
men herefter mindede han mig altid om den dag, da jeg ”dekorerede hans vægge med andemad”.
Jeg husker en anden episode fra min drengetid: Vinteren
1947. Det var isvinter. Som Strynøbo har jeg oplevet mange
isvintre, men i 1947 var det den hårdeste vinter nogensinde.
Det frøs fra før jul, og efterhånden var der tyk is overalt. Fra
Strynø har der fra tidlig tid været en isvej, der gik fra Strynø
nord til Taasinge og Vårø. Efterhånden måtte alle færger give
op, så Fyns Amt lavede en amtsvej på isen til Ærø. Denne vej
gik lige uden for vores gård, og jeg husker biler, der skulle
transportere kul og koks til Ærø. Disse biler fik installeret to
bjælker eller meder. I tilfælde af at bilen skulle gå itu, ville
chaufføren og de øvrige passagerer kunne redde sig ved bjælkerne. Det indtraf nu ikke på noget tidspunkt. Jeg fandt dog
ud af, at jeg kunne holde fast i bjælken, når jeg stod på skøjter.
På den måde lykkedes det for mig som 12-årig at hægte mig
på varevognen og tage turen helt til Marstal. Det var meget
koldt, og jeg husker min fars reaktion: ”Du er ikke rigtig klog,
dreng”.
- Thorvald Hansen skriver i Strynøs historie:
”Hvad der særligt i disse Aar kuede Strynøs Befolkning var de daarlige Forbindelsesforhold, de havde til
Naboøerne.
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Af Landingssteder var der kun en gammel Strynbro
paa det Sted, hvor Dampskibsbroen nu findes. Den var
meget primitiv og bestod kun af en Række gamle, graa
og af Havet slimede Sten, der med Højvande laa meget
under Havfladen. Vandstanden ved Stenene var desuden ogsaa saa lav, at man vanskeligt kunde flyde til
den med en Jolle med flere ombordværende Personer.
Det var da intet Under, at Øens Befolkning hilste de
den Gang saa strenge og ret hyppige Isvintre med
Glæde; thi de var jo unægtelig et Lyspunkt for dem i
de ellers saa fortvivlede Færdselsforhold”.
En anden episode: En vinterdag – det var i 1963 - stod jeg på
skøjter til Taasinge. Det var en solrig dag, og der var ikke sat
trø – det vil sige afmærkning. Jeg mødte en mand på Taasinge, som bød mig på kaffe. Dagen efter ringede de fra Langelands avis. De ville høre om min tur over isen – ”Første
Strynøbo over isen”. Jo, vintrene var noget specielt, når vi
kunne køre med traktor og biler over isen.
- Thorvald Hansen skriver i Strynøs historie:
Det kneb da også haard for Strynøboerne at holde sig
inde til Isen var forsvarlig stærk, thi alles Lyst brændte
jo efter at kunne ”gaa sig til Rette”.
Mange ved da ogsaa at fortælle om Strynøbornes forvovne Færd over Isen. Øens Beboere fik da ogsaa hurtigt Ry blandt sine Naboer for at være et forvovent Folkefærd, hvilket udtrykkes baade pudsigt og træffende i
det gamle Mundheld:
”Naar Isen kan bære en Krage, kan den også bære en
Strynøbo”.
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Krigens hemmeligheder
Før krigen var min far formand for Bredholmforeningen. Jeg
husker, at min far en dag (mon ikke det var i 1938) blev opsøgt af en tysk forretningsmand, som talte forholdsvis godt
dansk. Han spurgte min far, om han i september og oktober
måned måtte sanke tang på holmen, tørre det, presse det og
sejle det væk. Min far sendte en forespørgsel til alle medlemmer for at høre, om der var nogen, der ville gøre indsigelse
mod det. Det var der ikke. Kort tid efter ankom 4-5 tyskere,
som skulle arbejde med tang. Jeg mener, at de overnattede i
en båd. Fornødenheder som mælk, æg og vand havde de
ikke. Far sørgede for disse ting og afregnede med Max Külsen, som formanden hed. Krigen brød ud og al kontakt med
Max Külsen ophørte.
I 1954 kort før mit bryllup med Inge, dukker Max Külsen
pludselig op i en båd i Strynø havn. Vi hilser på ham og hans
søn Carl. De bor på Lemkenhafen på Femern, men skal opholde sig på Strynø i to dage. Og her får jeg så forklaringen
på fortidens hændelse: Der skulle skaffes tang til madrasser
til de tyske soldater. Al materiel skulle være klar til krigen.
Et pudsigt sammentræf: Mange år senere dukkede Carl
Külsen op på Strynø. Han kom cyklende forbi vores gård.
Cyklen havde han fra min far. Vi var i færd med at forberede
vores søn Steffens 4 års fødselsdag og havde inviteret familie,
dels Viggo og Anna, men også to af Inges søstre, en svoger,
og vennerne: Alfred, Thorvald og Ragnhild. Carl var meget
venlig, og vi talte med ham, så godt vi nu kunne. Han inviterede os ned til båden og fyldte flere flasker spiritus i en kurv
– Hansen Rom og meget andet godt. I alt 6-8 flasker. Da han
spurgte mig: ”Hast du viel Geld?” (Har du mange penge eller: Hvad med betalingen?) svarede jeg:” Jah, ich habe viel
Geld”. Jeg troede fejlagtigt, at han spurgte om jeg havde en
stor gæld, hvad jeg angiveligt havde på det tidspunkt. Om
aftenen holdt vi fødselsdag, og Carl skænkede gavmildt spiritus op. Vi var ikke vant til at bruge spiritus på den måde –
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til børnefødselsdag, men udfaldet blev festligt. Der blev en
løftet stemning, og folk blev berusede. Viggo min svigerfar
sad og ordnede verdenssituationen. Inges yngste søster kastede op i den seng, vi havde lagt hende i. Inge blev også lettere beruset. Sent om aftenen hjalp Anna og jeg Carl op på
cyklen. Steffens 4-års fødselsdag blev indledningen til et nært
venskab med familien. Forud for det hele lå en oplevelse, som
begyndte med at tørre og presse tang.
- Inge og jeg besøgte siden familien i Femern. Max Külsen
boede i det største hus i byen. Foruden Carl var en anden søn,
Peter, som var gift med Carla. Carla og Inge talte godt sammen og gik i byen sammen. Vi havde en dejlig tid, som desværre ophørte med Peters død. Han fik leukæmi og døde 40
år gammel.
Noget af det første, jeg husker fra krigen, er faktisk
9. april 1940, hvor tyskerne overrasker med besættelsen af
Danmark. Jeg husker tydeligt den morgen og formiddag,
hvor de tyske fly uafladeligt flyver tæt over øen, og jeg fornemmer selvfølgelig de voksnes uro ved den faretruende situation. Senere under krigen ankom de tyske soldater kortvarigt på øen - én rejste kort efter med næste færge. Så selvfølgelig mærkede vi børn ikke meget til krigen. Jeg husker
også i 1944, da luften summede af flyvemaskiner højt oppe.
Det var RAF, der drejede mod syd henover Sydfyn for herefter at gå til angreb på de nordtyske byer. Nogle timer efter
tog min far Bruno og mig med uden for på gårdspladsen. Vi
kiggede op mod den oplyste himmel. Jeg forstod siden, at det
vi oplevede var, at Lübeck stod i brand.
En anden erindring om krigen: I 1944 får vi pludselig en
karl på gården, som skal hjælpe til. Han taler et gebrokkent
dansk og hans navn er Anders Lund. Min far taler alvorligt
med Bruno og mig: Vi må ikke fortælle om den nye karl i skolen. Anders Lund hjalp som karl og var hos os i mere end 1
år.
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Sammenhængen var, at den tidligere præst på Strynø, pastor
Engberg havde en datter ved Duborg Skolen i Flensborg. Datteren havde kendskab til tre dansksindede sydslesvigere,
som skulle anbringes, så tyskerne ikke kunne finde dem. I
grunden var det vel en farlig sag for min far, hvis det var blevet opdaget. Efter anholdelsen af det danske politi i 1943 gik
tre betjente under jorden på Strynø. Dyrlæge Hansens kone
var tyskervenlig, og der var stor frygt for, om hun ville angive
nogen.
Jeg har fået betroet, at også min mor udviste stort mod:
Der var sammenkomst hos dyrlæge Hansen. I anledning af
fruens fødselsdag var nogle gårdmandskoner inviteret til
kaffe. Min mor var blandt de indbudte. Der var kaffebord i
stuen. Pludselig fik min mor øje på et temmelig stort billede
af Hitler. Min mor gik meget bestemt hen til skabet og vendte
billedet om: ”Ham vil jeg ikke se på”. Og derefter blev der
ikke nævnt mere i den sag. Når jeg i dag ser situationen for
mig, kommer jeg til at tænke på Maude i den berømte tv-serie
af Lise Nørgaard: Matador.
Fra de sidste dage af krigen husker jeg, at nogle tyske
krigsskibe - måske 5-6 stykker - havde lagt sig ud for Marstal
i håb om at forblive i skjul. Men englænderne fandt dem, og
den 3. maj sendte de bombeflyvere for at sænke skibene. Fra
Strynø skole på Møllevejen fulgte vi børn bombardementet.
Det blev opdaget, og lærer Nielsen kom omgående og gennede os ind. Vi måtte ikke se, hvad der skete. Da jeg kom
hjem, havde min far sat en stige op til taget, så vi kunne følge
situationen fra rygningen. Episoden blev jeg for nylig mindet
om, da jeg læste Carsten Jensens roman, Vi de druknede. Jeg
syntes, det var utroligt, at jeg som lille Strynødreng med egne
øjne havde oplevet alt det, som forfatteren Carsten Jensen beskriver i sin bog.
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Konfirmation.
Efterhånden nåede jeg den alder, hvor jeg skulle konfirmeres,
men jeg var stadig lille af vækst – den mindste i klassen - og
mine forældre var nervøse for min fremtid. Den 2. april 1950
kom dagen, hvor jeg stod som konfirmand i Strynø Kirke.
Med hensyn til de religiøse anliggender kan jeg fortælle:
De fleste Strynøboere var grundtvigianere, en mindre gruppe
tilhørte Indre Mission. I min familie var vi ikke flittige kirkegængere. Vi brugte kirken ved almindelige højtider.
- Thorvald Hansen skriver i Strynøs historie om kirken på
Strynø:
Hvor mange Aar der har været Kirke på Strynø vides
ikke bestemt, men de første par Aar efter at Øen havde
fået en Kirke, havde de ingen Præst, hvorfor Præsten
fra Bjerreby på Taasinge om søndagen tog over og prædikede. Før Øen fik Kirke tog Øens Beboere til Rudkøbing, naar de agede til Kirke.
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Strynø kirke er en gammel kirke, som er opført i 1867 på resterne af den gamle kirke fra 1500 – tallet. Det er en smuk
kirke med plads til 280 mennesker. Så mange var vi nu ikke
til konfirmationen. Vi var 8 konfirmander, 3 piger og 5
drenge. Alle var de mindst et hoved højere end mig. Jeg var
kun 141 cm høj. Det var ikke, fordi jeg led voldsomt under
det, men jeg forstod det ikke. Med tiden udlignede det sig
lidt. Jeg voksede og blev 150 cm. - I øvrigt samme højde, som
min mor havde.

Ungdomslivet på Strynø
Jeg blev færdig med skolen i 1950. Jeg var 15 år gammel og
arbejdede den første sommer hjemme. Den 1. november kom
jeg på en gård på Strynø. Her var både høns og køer og grise
at passe. Hertil kom en mindre frugtplantage. Jeg var på gården i ét år. I min fritid var jeg meget aktiv. Jeg ville gerne
deltage i alt. Jeg var med som gymnast i Strynø Gymnastikforening. Jeg husker, at vi var med til et gymnastikstævne i
Humble. Desuden spillede jeg fodbold. Jeg kunne naturligvis
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ikke klare mig mod de store karle, men jeg var lille og adræt
og kunne derfor brillere med min hurtighed i finterne.
Jeg var også spejder. På Strynø havde vi en spejdertrop med
to patruljer med 8-10 spejdere, men vi var så få, at vi ofte kom
med Rudkøbingspejderne. Vi var blandt andet på lejr i Longelse Sønderstrand. Her var nogle barakker, som vi kunne
være i i to-tre dage. Det var spændende, men når vi var færdige, skulle vi tilpasse tiderne til færgen. Dengang gik der
færge fra Rudkøbing til både Strynø og Marstal. Det var Det
sydfynske Dampskibselskab, som besejlede ruterne. Jeg mener, at færgerne hed Strynø Egeskov og ALB (efter grev Ahlefeldt Laurvig Bille). Der var også en fragtbåd helt til Svendborg. Den hed Fortuna og sejlede én gang om ugen.
Vi var også cyklende til to store spejderstævner. De sidste
par år var jeg tilsluttet spejderne i Rudkøbing. Jeg deltog i to
store spejderlejre: et korpsstævne i Sønderborg og et KFUMlandsstævne i Fredericia, og det faldt lige præcis på den tid,
da Lya skulle giftes med Kaj, en døv mand fra København.
Jeg var til Landsstævne, men nåede dog lige hjem til brylluppet.
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Bryllup på Strynø.

Det var et meget stort bryllup, mine forældre holdt for Lya
og Kaj. Min far havde lejet en pavillon, så vi kunne være 50
gæster til festen, der blev afholdt på gårdspladsen. Vi havde
ikke noget toilet, kun et das – og man kan nemt forestille sig,
hvilke trængsler og problemer det kan give med 50 mennesker. Det var ikke så nemt på sådan en ø, når der skulle holdes
store fester. Men det blev jo klaret, og nogle måtte sove i høet.
Jeg cyklede for øvrigt hjem og tog tilbage til Fredericia et par
dage efter. Efter min søsters bryllup fik jeg et meget fint forhold til Lya og Kaj. De boede nu i København, hvor Kaj var
vokset op, så det var nærliggende for dem at bosætte sig der.
Kaj var udlært skrædder, og min søster arbejdede på fabrik.
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Kaj og Lya kom til at bo på Henrik Ibsens vej på Frederiksberg.

Bal på Afholdshjemmet
Som ung var jeg nysgerrig og ivrig efter at opleve, så jeg sørgede for at komme med til alt, hvad der foregik på Strynø.
Det betød også, at jeg deltog, når der var bal på Afholdshjemmet. I tyverne stod Indre Mission temmelig stærkt på Strynø.
De havde opkøbt Stjernen – et sted med dans og diverse arrangementer. Der måtte ikke nydes spiritus på Afholdshjemmet, så der blev drukket spiritus på loftet og i haven, hvor
lommelærken sang højere end nogen anden fugl. Alle baller
blev afholdt på Afholdshjemmet, og jeg fandt hurtigt ud af at
danse dér. Jeg havde sans for musik og rytme, og hvis ellers
en pige ville danse med så lille en mand, kunne hun være
sikker på at få en dygtig partner i dansen. – Jeg har været gift
3 gange, og jeg tror nok, jeg har danset mig til de kvinder, jeg
har giftet mig med.
Jeg fortsatte i landbruget, da der ikke var andre muligheder. Efter et år hos Hans Madsen og Elisabeth fik jeg plads på
en lidt større gård, Nørremosegård i Ellested på Fyn. Her var
omkring 50 tønder land. Nørremosegård havde både fodermester og forkarl, så jeg blev så 2. karl. Når jeg tog færgen
hjem fra Svendborg og betragtede mig selv i de store spejle,
der var ombord, konstaterede jeg med tilfredshed, at jeg var
vokset og nu efterhånden lignede en rigtig lille mand.

Samsø
Eftersommeren 1953 var Ramus Foged Jensen fra Nordby på
Samsø på besøg hos mine forældre. Rasmus havde giftet sig
med en af Lyas kusiner fra Aarhus.
Lya havde fire kusiner i Aarhus. De var på Lyas alder. Én af
disse kusiner Olga var blevet veninde med en pige i Mårup
på Nordsamsø. Her mødte hun den noget ældre Rasmus,
som var enkemand. Rasmus var 45 år og Olga 20 år yngre.
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Rasmus havde en gård, Søbygård lige udenfor Mårup på vejen til Nordby. Olga blev gift med Rasmus. En dag modtog
jeg et brev fra Rasmus, hvor han opfordrede mig til at komme
til Samsø. Jeg var på daværende tidspunkt i Ellested på Fyn,
men havde kun hørt godt om Samsø. Rasmus tilbød mig arbejde på gården. Jeg skulle passe køer, grise og høns, men
også være med et at dyrke Samsøkartofler og asparges, som
øen var kendt for. Jeg sagde straks ja til jobbet. Den 1. november 1953 ankom jeg til Samsø, hvor jeg tilbragte i alt 20 måneder.
Nordby var en af de største landsbyer i Danmark med
både et gadekær og et klokketårn. Kirken lå højt på Vestermark. Nordby var vel dobbelt så stor som Strynø, men med
et meget kuperet terræn især mod vest, hvor Ballebjerg var et
udsøgt udkigsmål. Tunø lå nordvest, og man kunne se lyshavet over Aarhus. Mod nord kunne vi se Helgenæs. På den
nordlige del af Samsø, som hed Issehoved området, havde
forfatterne Thorkild Hansen og Thorkild Bjørnvig i mange år
tilstødende grunde. (Thorkild Hansen er en af mine yndlingsforfattere. Jeg har læst alle hans bøger. Især ”Det lykkelige Arabien” har været en stor oplevelse at læse. Thorkild Hansen
ligger begravet på Samsø kirkegård). Mod øst på den sydligste del af Nordby lå det lille fiskerleje Longøre på nordsiden
af Stavns Fjord. Søbygård lå i Mårup - et lokalsamfund med
ca. 1000 indbyggere 2 km fra Nordby. I Mårup var der ligeledes en havn mod vest, hvor man kunne sejle til Tunø. Jeg
havde en dejlig tid på Samsø, hvor jeg udviklede mig til en
ung mand.
Rasmus og Olga var flinke, men jeg passede mest mit arbejde. Her var 12 køer og en svinestald med svin samt 2 store,
stærke heste. Mit værelse var et lille karlekammer. Det var
uopvarmet, men lå ved siden af hestestalden, som trods alt
afgav lidt varme, men også en stank fra dyrene. Vask foregik
i stalden. Jeg har set Bille Augusts filmatisering af Martin Andersen Nexøs Pelle Erobreren – og der er ikke den store forskel
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på det logi jeg havde og det, som Pelle og Lassefar fik tilbudt.
Underligt at tænke på, hvordan jeg kunne være ren til ballerne. Om sommeren var badning ikke noget problem. Vi badede i Sælvig Bugten eller i Østerhav.
På gården kom en lidt ældre dame og gjorde rent. Hun ordnede også mit lille herberg – og tilbød at vaske og ordne mine
skjorter, så jeg kunne komme i byen.
Jeg tilbragte ikke megen tid på mit værelse. Jeg fandt hurtigt ud af at gå i byen i Nordby og blev let accepteret af de
unge, så her fulgte en spændende tid med sport, både badminton, håndbold og tennis. Hertil kom, at byen havde et rigt
foreningsliv med masser af baller om lørdagen. Ballerne foregik på kroen i Nordby, hvor der også var biograf og whistklub. Det var her, man mødte andre unge. Jeg var stort set
aldrig hjemme om aftenen.
Min sans for rytme i dansen betød, at jeg var på dansegulvet hele aftenen. Min højde var ikke imponerende, men når
karlene på 180 stod op ved indgangen, og alle pigerne sad
ned på bænke eller stole, gjorde jeg mig parat til, så snart musikken begyndte at spille, at stryge hen over dansegulvet for
at få en dansepartner. Dengang var der ingen, der sagde nej.
60 år efter min tid på Samsø møder jeg i 2015 på Bodil Farvers
pensionat Verona Knud Kjeldsen og hans kone Bente, som stadig husker min ihærdighed ved disse baller. Ved samme lejlighed træffer jeg to musikere: Bruno Kornmåler og Teddy
Farver, som ligeledes husker tiden fra 1955 og min danselyst.
Den første vinter gik jeg til engelsk om aftenen. Den anden
vinter, kom jeg til at spille dilettantteater. Det var selvfølgelig
en lille rolle, jeg fik tildelt, men en måned før vi skulle opføre
stykket, kom det til et opgør mellem nogle af skuespillerne.
Der blev smækket med dørene, og det endte med, at jeg blev
spurgt, om jeg ville have rollen som elsker. Jeg mener, det gik
godt, men jeg var nok en lille elsker. Vi havde en generalprøve og herefter tre fremvisninger. Jeg tror, det gik nogenlunde.
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I foråret 1955 var jeg på session og blev taget til fodfolket –
det skete i Tranebjerg hovedbyen på Samsø. Den sommer var
jeg også kommet på Nordbys førstehold. Vi havde udflugt til
Fredericia med dans og druk på sejlturen hjem. Om sommeren den 1. lørdag i juni red karlene ”sommer i by”, og jeg red
på gårdens hest. Det var en meget stor hest af belgisk race, og
Rasmus var utilfreds med den måde, jeg red hesten på. Året
efter blev jeg tilbudt en hest i Nordby hos Bodil Farver. Jeg
var nu noget ældre og kunne bedre styre hesten. På gården
var også Rasmus far, den gamle Jens. Han var en rigtig rar
mand. Jeg følte, at han var min forestående. Han abonnerede
på Holbæk Amts Venstreblad. Rasmus selv holdt Aarhuus
Stiftstidende. Jeg har fra jeg var dreng haft fornøjelse af at
læse avis. Jeg havde ikke helt forstået de politiske sammenhænge, men avislæsningen fik mig til at tænke over tingene:
Jeg boede faktisk under kummerlige forhold. Et koldt kammer med indgang gennem porten. Bad foregik i malkerummet.

Flere år efter fik jeg lejlighed til at høre en radioudsendelse
på P4 med Bodil Farver. Hun talte selv en uforfalsket
Nordby-dialekt, og fortalte om den Samske dialekt, som er
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noget ganske særligt. Jeg genkaldte mig med det samme den
særlige klang – som stadig kan sætte mig i godt humør
På gården lærte jeg hurtigt Ole at kende. Han var den karl,
jeg havde mest med at gøre. En stor gut, som var et år yngre
end mig. Det pinte ham noget, at jeg kunne bestille øl, mens
Rita nægtede udskænkning til ham. ”Du er inte gammel nok,
Ole” Det var en fantastisk tid, jeg var i alt 20 måneder på
Samsø.

Soldatertid og højskoleophold
Den 10. august 1955 blev jeg indkaldt til militæret. Min soldatertid er der ikke meget at skrive om. Jeg aftjente min værnepligt på kasernen i Vordingborg. Da vi gik gennem porten,
sad de gamle ”basser” og hånede os. De havde været her i
bare ½ år, men følte sig allerede højt hævet over ”de nye”. Jeg
var slet ikke klædt på til militærtjeneste. Min tid på landet
havde ikke rustet mig til militæret og bortset fra en enkelt soldaterfilm, var jeg fuldstændig uforberedt. De første uger husker jeg som ganske forfærdelige. Vi blev installeret i vinterkasernen på en 16 mands sovestue. Her havde vi en seng og
et lille skab bag sengen til undertøj, strømper, skråremme
m.m.
Jeg ville gerne tjene mit land, men alle disse højtråbende
officerer! Vi måtte ikke løsne en knap i varmen, og vi blev
gennet rundt den første tid, hvor vi var rekrutter. Jeg mistede
hurtigt optimismen og tænkte: det gælder bare om at få det
overstået. Siden kom nye rekrutter, og vi var nu de gamle,
med alt hvad det fører med sig af håne- og prale-ret. Efter 6
uger kom vi i Stabskompagniet, hvor vi fik fortalt, at vi var
særligt udvalgte. Vi fik fysisk træning, som bestod i at løbe
trav og gå lange marcher. Efter rekruttiden var forholdene
lidt bedre. Vi havde dog en række stropture, som jeg nærmest
vil sammenligne med tortur. Vi var både store og små i kompagniet, og med mine små korte ben havde jeg vanskeligt ved
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at marchere i takt med gevær på ryggen. Geværet faldt bagover, og sergenten råbte: ”Stram geværet op!!” Jeg blev kaldt
søndagsjægeren i Stabskompagniet. Jeg var i øvrigt i sanitetsafdelingen og fik lært en del om forbindinger. Vi skulle også
transportere en mand på en båre. Det var meget hårdt. Når vi
var på øvelser langt væk fra befalingsmændene, hældte vi
manden af båren, så han kunne løbe med selv. Når vi nærmede os befalingsmændene, måtte han op på båren igen. Ja,
sådan gik tiden i militæret. Den sidste tid var nærmest en parodi. Jeg var som sagt indstillet på at gøre tjeneste i forsvaret,
men soldatertiden bevirkede desværre, at de fleste af os fik
en lede ved militæret.
Det bedste ved den tid var, at vi om lørdagen tog fra Vordingborg til København. Jeg fik så lejlighed til at besøge min
søster og svoger, og blev efterhånden rimelig god til tegnsprog.
Efter militærtjenesten valgte jeg at tage tilbage til Strynø ½
år. Jeg arbejdede som løs medhjælper – dels som høstmand,
men også som husbondafløser på to forskellige gårde, hvor
der var sygdom.
Få år efter militærtjenesten fik jeg en fantastisk mulighed
for at udvide min horisont. Det viste sig, at jeg havde mulighed for at få et ophold på Fyns Stifts Husmandsskole helt eller delvist betalt. Og her begynder det, jeg vil kalde ”oplysningstiden” for mig. Først 5 måneder på landmandsskole og
året efter et højskoleophold samme sted. Verden åbnede sig
for mig.
Forstander Grønborg var god til at skaffe foredragsholdere, og jeg sad med åben mund og sugede til mig. Carl
Scharnberg havde litteratur med os. Jeg var helt væk. Carl
Scharnberg (1930-95) var digter, forfatter, højskolelærer og
politisk aktivist. Han blev kaldt arbejderklassens digter. Jeg
nød timerne med ham. Han genfortalte bøger – læste og fortalte i timerne blandt andet Mobergs Rid i nat om de svenske
landarbejdere, som gør oprør mod herremændene. Vi læste
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Jeppe Aakjær, som havde et særdeles udviklet blik for at skildre almuens undertrykte tilværelse og trange kår. Vi læste
Skjoldborg, og jeg kan stadig huske strofer fra Du Husmand:
Du Husmand, som ørker den stridige Jord
og vover din Arm og din Bringe,
som drager det første Kulturens Spor
med Plovjærnets sølvblanke Klinge,
mer Ridder du er med din barkede Hånd
end mange, der pyntes med Stjerner og Bånd
og tripper på bonede Gulve.
Disse digtere talte til mit husmandssind. - Vi læste også Steinbecks Mus og Mænd om Lenny med det bløde sind og de voldsomme kræfter. Vi læste Dagdriverbanden og Perlefiskeren, som
dykkede ned og fandt de største perler. Scharnberg var en
fantastisk fortæller, og vi fik både lærdom og dannelse, og
timerne var med til at forme min bevidsthed om mig selv og
verden. Jeg har siden talt med en kammerat, som jeg var på
højskole med, men timerne havde sjovt nok ikke gjort samme
indtryk på ham. Jeg var under alle omstændigheder meget
modtagelig overfor alt det nye, som jeg blev præsenteret for,
og jeg tog det hele ind. Det var som at blive budt op af en ny
dansepartner, og jeg hilste det nye velkommen.
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Inge
På det tidspunkt havde jeg mødt Inge, som var 5 år yngre end
mig. Hun havde plads på Strynø og ventede troligt på mig,
hver gang jeg kom hjem. Jeg havde, da jeg gik på forskole,
anskaffet mig en motorcykel NSU – lux 200 kubik 2-takt. Den
skulle bruges som transportmiddel, når jeg skulle hjem til
Strynø. Jeg husker særligt én hjemtur: Der skulle være bal på

Afholdshjemmet, så jeg måtte hjem. En lørdag kørte jeg fra
Odense nordvest mod Svendborg. Efterhånden blev det meget koldt. Jeg havde endnu ikke fået anskaffet mig det rigtig
varme og gode tøj til formålet. Jeg måtte fortsætte turen,
selvom det var bidende koldt. Da jeg nåede havnen i Svendborg, hvor færgen Langeland sejlede til Rudkøbing, stod jeg
af motorcyklen, som væltede. Selv var jeg ikke i stand til at
gå, så stivfrossen var jeg. To matroser fik bakset først mig og
så motorcyklen ombord. Under overfarten blev jeg optøet i
underste kahyt. Jeg genkalder mig de store smerter, som heldigvis fortog sig i takt med, at min temperatur steg igen. Det
prikkede og stak under hele turen, men den tog en time, så
da jeg kom til Strynø med næste færge, var jeg klar igen. Jeg
blev helt frisk og kom på dansegulvet samme aften på Afholdshjemmet.
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Inge og jeg var kærester. Da hun var 18 år, blev hun gravid,
og vi måtte gifte os. Jeg var 23, og jeg plejer at sige, at jeg var
23 år gammel, da jeg fik min første søn Gunnar på 13 år. Gunnar var min kusines søn, men han kom til os, fordi der var
problemer i familien. Han vedblev at komme, og det var naturligt for os at betragte ham som en del af familien – en slags
plejesøn. Inge var gravid og det betød, at vi nu skulle indstille
os på at være nybagte forældre. Den 31. januar 1960 fik vi vores første datter, Alice, som var en fremmelig pige. Vi var nu
en lille familie. Jeg var ung og uden penge. Mine forældre var
oppe i årene. Min far var 68 på det tidspunkt, og de havde
lige holdt sølvbryllup. Inge og min mor kunne ikke være under samme tag. Mine forældre holdt så gården i 3 måneder,
hvorefter de flyttede ind til Strynø by og overlod gården til
Inge og mig. En ny mulighed. Det var en flot gestus at få overdraget barndomshjemmet. Nu skulle vi selv til at bygge en
tilværelse op.
I politisk henseende har Strynøboerne altid været liberale.
Partiet Venstre har haft flertal på øen. Også jeg ville kæmpe
for husmandsbevægelsen og for ”Jord, Arbejde og Kapital”. Jeg
gik ind for en billigere finansiering.
Efter opholdet på højskolen på Husmandsskolen blev jeg optaget af verden, men også af vort eget lands problemer. Jeg
stiftede bekendtskab med George Brandes. Jeg læste Hovedstrømninger, og har lige siden interesseret mig for Brandes. I
2005 læste jeg blandt andet Jørgen Knudsens antologi, George
Brandes – den mangfoldige. Et spændende udvalg af Brandes
artikler, der viser hans store spændvidde og interesse i litteratur, kultur og politik. - Min tredje kone Hanne og jeg har i
øvrigt meldt os ind i George Brandes Selskabet, som blev stiftet 3. november 1971. Vi har deltaget i flere møder og har været til foredrag i Politikens lille sal. Jeg har altid været optaget
af de spørgsmål, som rører sig i samfundet, og jeg har engageret mig i debatten.
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Nå, men som ung meldte jeg mig ind i Radikal Ungdom og
senere ind i Det radikale Venstre. Mit politiske ideal var dengang Niels Helveg Petersen men også Marianne Jelved.

”Gårdejer” på Strynø
Inge og jeg fik som sagt vores eget lille sted. Vi var blevet
ejere af en lille gård. Jeg havde som altid stor optimisme. Jeg
skulle nok vise de ældre, hvordan man let kunne leve på 8
hektar. Vi blev kaldt ”gårdejere”, selvom vi egentlig var husmænd.
Jeg havde tidligt interesseret mig for hønseavl. Hønseavl
var et særkende for Strynø, som allerede havde to rigtige hønserier.
- Skjold Christensen (f. 1947) skriver:
”Jeg ved ikke om der er en sammenhæng mellem befolkningstætheden og de mange hønserier, som opstod
på Strynø. Men et hønseri giver et stort udbytte på et
lille areal. Som sagt var der mange hønserier med stor
produktion af kyllinger. Kyllingerne blev sendt rundt
i hele landet. En daggammel kylling lever det første
døgn af det, den har spist i ægget. Derfor kunne de
uden problemer sendes fra øen. Kyllingerne stod ved
færgen i brune papkasser – som ”pippede” - med huller
i siden, stablet ovenpå hinanden. Der foregik et stort
avlsarbejde på de forskellige hønserier. Der var hønseri
hos Kold (Kirkegade), hos Hans Madsen (Sandvejen)
og Kold (Næbbevej). Kolds hønseri på Næbbevej blev
på et tidspunkt overtaget af en statsinstitution for til
sidst at være ejet af et tyrkisk firma. Bygningerne er
stadig tilbage, men bliver ikke mere anvendt.
Da vi overtog gården efter mine forældre, var der allerede en
lille besætning. Vi havde 8 køer med opdræt, det vil sige 6-8
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kvier og kalve og 2-3 grise eller søer og 1 hest. Desuden 2 efter datidens normer - gode hønsehuse med ca. 150 høns. Senere udvidede vi med et større hønsehold på 500 høns. Efter
en ombygning mere kunne vi have 1000 høns. I flere år havde
vi rugeæg, som vi leverede til et firma i Italien. Plymouth
Rock var en stor høne, som lagde færre æg end hvid Stallone.
Vi fik en meget højere pris på æggene, som også var meget
dyrere at producere.
Rasmus Kold fra Strynø blev i øvrigt millionær og gjorde
Strynø kendt ude omkring med hønsehold og roefrø til de to
verdenskrige. Jeg fik interesse for grøntsager, bønner, drueagurker og hvidkålsfrø, og fik på den måde forbindelse med
frøfirmaet J.E. Ohlsens Enke, som satte stor pris på frøene fra
Strynø, da der ikke blev avlet raps på øen.
Det store problem var, at der ikke fandtes noget vandværk. Især om sommeren var det et alvorligt problem ikke at
have vand nok. Flere somre i træk måtte vi hente vand på en
anden gård. Siden fik vi gravet en ny brønd, men det var en
bekostelig affære. - Og som tiden gik, fandt jeg ud af, at det
såmænd slet ikke var så nemt at drive sådan en gård. Der
skulle hele tiden arbejdes og tænkes nyt.

Nye tider
Der skete meget i de 14 år, vi boede på Strynø. Til at begynde
med havde vi to problemer. Det ene var som sagt vand. Det
andet var kapital til driften. Vi var dog ikke alene med disse
problemer. I de 50 ejendomme, der var på Strynø, boede flere
på vores alder, der ligeledes var i færd med at etablere sig. Vi
havde stor glæde af hinanden. Fællesskabsfølelsen og hjælpsomheden i det lille ø-samfund var stor, og vi havde derfor
megen social omgang med ligesindede. Vi gik til spisning og
hygge hos hinanden, altid iført jakkesæt og skjorte og slips.
Når man dagen igennem går i arbejdstøj både i stalden og på
marken, trænger man til forandring, når man endelig har fri
og har tid til at dyrke det sociale.
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I årene på Strynø oplevede vi at være en del af en brydningstid. Med traktorernes ankomst blev det pludselig almindeligt
at lægge jorden sammen med andre ejendomme, således at
det var muligt for én enkelt mand at drive to og tre ejendomme. Det kneb med rekrutteringen til Strynø, så det gik
hurtigt tilbage.
Mejeriet lukkede i 1969, og vi blev tilsluttet mejeriet i Simmerbølle. En stor traktor transporterede nu mælken i junger,
som blev sejlet med færgen til mejeriet på Langeland. Set i
bakspejlet var det nok begyndelsen til enden.
Strynø andelsmejeri blev oprettet i 1911, der var 56 leverandører tilknyttet mejeriet, der med 300 malkekøer, producerede 1.330.262 kg mælk.
Bygningen blev opført i 1912. Der var detailsalg af mælk,
smør og ost fra mejeriet. Salg af smør til eksportforeningen
Odense, og salg af ost til grossist.
Da Strynø Andelsmejeri var i brug, var det et udbygget og
moderne mejeri, der fuldt ud levede op til datidens krav, og
havde en stor produktionskapacitet. Der skete til stadighed
udvidelser af bygninger. I 1969 var mejeriet på Strynø et afsluttet kapitel.

Vi bygger om
Alt krævede kapital, og der kom jo ikke løn ind den første i
måneden. I 1964, da mit nye JAK lån kunne anvendes, rev vi
en længe ned og fik installeret oliefyr og fyrrum med et ekstra
toilet. Min far hjalp os med ombygningen. Jeg har siden
tænkt, at det var fantastisk, at min far aldrig stillede spørgsmålstegn ved mine projekter. Han stolede i det hele taget på
mig og hjalp hver dag i de første år. Han var en dygtig håndværker, uden ham var det nok aldrig gået for os.
- Det første toilet, vi havde, lå på den anden side af stuehuset. Vi havde ikke et vandskyllet wc, da vi overtog gården.
Min far havde bygget en karnap, som tidligere fungerede
som entre, om til et badeværelse. Her fik vi vores første bad
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og toilet. Det lå rigtig godt, så det var vi glade for. Det blev
lavet allerede den første sommer.
Den 8. juli 1963 fik vi vores søn, Steffen. Vores børn, Alice
og Steffen gik på Strynø skole, hvor der nu var 20-30 børn. I
1969 lukkede skolen for de ældste elever, så fra det tidspunkt
var det skolegang i Rudkøbing med færge fra Strynø til Rudkøbing klokken 7 om morgenen. En hård skoletid for 12-årige
børn.

Havehjælp
Vi var også begyndt på at hjælpe med haver. Jeg anskaffede
mig en fræser og en stor kædesav. Nu kunne jeg kalde mig
havemand. Jeg mener, jeg fik 16 kroner i timen den gang.
En dag var jeg hos Finn og Ruth Teisen, som kom fra Hørsholm. De havde købt en gård på Strynø. Jorden var solgt fra,
men her var både frugttræer og hønsehold. Vi hjalp dem meget. Der var rigeligt at lave hos dem. Efterhånden kom vi også
sammen med dem privat. Det kom mig til gavn siden hen.

Bondegårdsferie
Livet gik sin gang på Strynø. I 1969 så jeg i Husmandshjemmet
en notits om et nystartet projekt: ”Bondegårdsferie”. Det var
Husmandsforeningen i Ringe, der stod for det. Vores gård lå
tæt på vandet, og vi havde desuden dyr. Vi meldte os som
værtsfamilie og blev godkendt til én familie ad gangen. Hermed begyndte en ny periode i vores liv. Det nye tiltag med
bondegårdspension betød, at vi havde sommergæster fra juni
til langt hen i september. Vi fik 30 kr. pr. voksen pr. døgn, så
det var ikke den store indtjening, vi havde ved det. Til gengæld havde vi ikke de store udgifter: Vi var selvforsynende
med mælk, æg, kartofler osv., og da det netop var den landlige atmosfære, fællesskabet og nærheden, som folk efterspurgte, kunne vi jo leve op til kriterierne.
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Mødet med de andre gav os også lyst til at kigge nærmere på
vores eget. Og her var jo et hav af muligheder. Jeg havde
tidligt haft en trang til at opsøge de mange øer, som vi var
omgivet af.

”Herfra hvor vi står, kan vi se os omkring”
En dag, da jeg som 25-årig står ved ”min strand” på Strynø
og skuer ud over vandet, bliver jeg opmærksom på de øer,
som jeg kan se herfra. Jeg erindrer gamle beretninger, som jeg
har fået fortalt om forholdene på disse øer. For sjov giver jeg
mig til at tælle øerne i takt med, at jeg benævner dem. Jeg
kigger mod syd og kan se Ristinge på Langeland og Strynø
Kalv. Bagved Ærø med Marstal.
Det fortælles, at Marstal netop var den by på Ærø, der blev
ramt allerhårdest af stormfloden i 1872, hvor vandet slog ind
fra øst og ramte direkte på byen. Men også andre steder på
Ærø og de omkringliggende øer blev hårdt ramt.
Jeg får øje på Halmø, en lille ø i mørkedybet og Store Egholm,
som blev oversvømmet med vandstande på over 2 meter den
13. november 1872 – en stormflod, der var langt værre end
den, vi for nylig har oplevet.
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Beretningerne fra stormfloden i 1872 strejfer mig: Stormfloden beskrives som den værste, der nogensinde har ramt den
vestlige del af Østersøen. 80 danskere omkom i vandmasserne, men på de sydfynske øer nåede folk lige netop at
kravle op på lofterne og redde livet. Skaderne på bygninger,
afgrøder og skibe var dog omfattende.
Blandt beretningerne fra stormfloden finder vi Rasmus
Nielsen, der boede på Store Egholm og var sejlet til Marstal i
en jolle på indkøb sammen med broderen Jens Nielsen.
Da vandet begyndte at stige, blev de bekymrede for deres familier hjemme på Store Egholm, men vejrets rasen med torden og kraftig sne gjorde det umuligt at
sejle tilbage. De måtte blive på Ærø. De fik dog fat i en
kikkert og tog op til Marstal Mølle. Her kunne de se
hjem, men synet kan ikke have beroliget dem. Rasmus
Nielsens hus lå lavt og var næsten helt under vand.
Kun taget stak op, og væggene var vasket væk af bølgerne, men taget blev holdt oppe af træstolperne på
bindingsværket.
Først næste dag, den 14. november, kunne de to brødre
sejle jollen tilbage til Store Egholm og her fandt de familierne i live. Det var lykkedes Rasmus Nielsens hustru at få parrets små børn, sengetøj, noget brød og en
lille gris i sikkerhed på loftet, og også Jens familie havde
klaret skærene.
Siden traf jeg til en viseaften på Ellegården på Fyn en mand,
som præsenterede sig som Egholm. Vi kom til at tale om
stormfloden, og han kunne fortælle, at det var hans oldemor,
der dengang reddede børnene og grisen på Egholm.
Jeg lader tankerne løbe, mens jeg spejder videre ud over
øerne. Til højre nordvest får jeg øje på Birkholm og Drejø.
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På Birkholm havde digerne modstået alle storme før 1872, da
vandet begyndte at stige, og folk indså, at digerne kunne
bryde samen og få vandet til at fosse ind over. Man reddede,
hvad man redde kunne, og fik så meget som muligt op på
lofterne. Kreaturerne blev bundet op til loftbjælkerne for at
de kunne holde hovedet højt nok oppe til at kunne snappe
lidt luft ind.
Tåsinge

Drejø

Hjortø
Siø
Birkholm
Egholm

Ærø

Strynø

Langeland

Bredholm
Strynø Kalv
Halmø

Bagved kan jeg se Korshavn på Avernakø, længere nordvest
ligger Hjortø med en lille ø Hjelmshoved med to gårde. Jeg
ser Skarø og derefter det høje Fyn. Så Taasinge og længst mod
nordøst Siø. I alt 14 øer kan jeg se fra ”min strand”. Min
strand har Danmarksrekord i øer – og det er da noget. En anden dag får jeg i det klareste september-vejr øje på noget nyt:
En skrænt, som jeg bliver klar over er Store Svelmø.
Som barn var det bare Strynø – ”herfra min verden går”,
men som ung vækkes min nysgerrighed og interesse for at
komme ud at opleve.
Inge og jeg besluttede os for at opsøge disse øer. Vi ville i
første omgang besøge de øer, som jeg havde set fra ”min
strand”. I de fleste tilfælde gik vi på land på øerne, og snart
blev beslutningen taget: Vi var enige om, at vi på et tidspunkt
ville besøge alle de danske øer. Selv da vi senere flyttede til
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Sjælland, vedblev Inge og jeg at opsøge nye øer. - Jeg har i
skrivende stund besøgt 94 øer (hertil regnet Fyn, Sjælland og
Lolland-Falster). De fleste øer har jeg besøgt sammen med
Inge. - Min nuværende kone Hanne har heldigvis også været
indstillet på mit ”ø-projekt”. Vi begrænsede os ikke til det
sydfynske øhav, men lagde ud med at besøge Anholt og Endelave. Det kan være vanskeligt med disse ø-besøg, når man
ikke har egen båd. En dag faldt jeg over en artikel i Politiken
om foreningen ”Levende Hav”. Her læste jeg om kutteren Anton, som sejlede rundt på Fyn og Sjælland og agiterede for
skånsomt fiskeri. - Ikke noget med våd, der ryddede havbunden. Jeg tog kontakt til foreningen og fik en aftale i stand om,
at vi kunne rejse med Anton og på den måde få lejlighed til
at betræde de svære øer.
Vi sejlede fra Gilleleje og var på øerne Hesselø, Hjelm og
Tunø ved Samsø. Vi boede på skibet og lavede mad sammen
med skipperen og en hjælper. Gunnar, min plejesøn og William, som vi kendte fra folkedansen var med på turen. Efter
en nat på Strynø, fortsatte vi med Anton til Omø og derefter
Vejrø – så gennem Storstrømmen og Hesnæs havn på Østfalster, hvor vi lagde til. Herefter fortsatte vi til København,
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hvor vi afsluttede turen. I dag er Hanne og jeg medlemmer af
foreningen ”Levende Hav” og skibet Anton.

”Det europæiske fællesskab”
Inge og jeg var altså øboere – Strynøboere. Vi engagerede os
meget i at være værtsfamilie, og vi nød at afholde bondegårdsferie. At Inge var utrolig god til sprog betød, at vi kunne
kommunikere med udlændinge, så vi fik både engelsk- og
tysktalende familier. Det var utrolig berigende for os at være
værtsfamilie, og vi fik gennem disse feriegæster kendskab til
mennesker ikke bare fra Jylland og Sjælland, men fra hele
Norden: Sverige, Norge og fra Europa: Tyskland, England og
Holland. Vi havde sågar et ungt par fra Californien. Vi ville
gerne yde stor service og anbefales som en god værtsfamilie,
og vi arrangerede derfor gratis udflugt med vores 18 fods
motorbåd for vore gæster. Båden kunne have op til 6-8 personer. Ofte blev det til en sejltur til Marstal. Det var meget
populært, og gæsterne nød det. Til gengæld købte de en flaske vin, som vi hyggede os med om aftenen. Eller de inviterede os på ”en lille en” på Strynø kro – som tak for sejlturen.
Vi nød samværet. Det var berigende for os at være sammen
med folk udefra. Inge bevarede kontakten til tre familier: en
norsk familie med to børn, en tysk familie med to børn og
endelig en hollandsk familie, med en søn. Samværet med feriegæsterne var med til at udvide vores horisont. Vi fik både
indsigt og udsyn. Vi var øboere og danskere, men vi var også
europæere.

Internationale gæster
I 1972 havde vi på pensionen både en tysk og en norsk familie
boende. Inge knyttede sig meget til de forskellige mennesker,
som boede hos os. Det var en stor inspiration i hverdagen, og
hun var meget gæstfri – så selvom bondegårdsferierne officielt blev formidlet gennem Husmandsforeningen i Ringe, som
havde givet tilladelse til én familie ad gangen, inviterede Inge
alligevel Roar og Inger og deres to børn til at komme. De blev
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så indlogeret på Finn og Ruths gård. Alice og Steffen hjalp
godt til, og så kunne vi alle sammen spise hos os. Ofte var vi
10-12 personer omkring spisebordet. På den måde blev bondegårdsferie en givtig forretning for os.

Spies, Rejs og Vær Glad
Også på anden vis blev jeg optaget af verden udenfor Strynø.
En dag overraskede Inge mig ved at sige, at de penge, hun
havde tjent, ville hun anvende på en rejse. Jeg protesterede.
Jeg skyldte hos Foderstofhandlen og i Brugsen, så vi kunne
da ikke rejse udenlands, når vi boede i sådan et lille ø-samfund, hvor alle kender alle. Min modstand hjalp dog ikke. I
oktober rejste vi – som så mange andre i perioden - med Spies
Rejser til Mallorca. Charterrejsen tilbød en ny form for frihed
for mange danskere, der ikke havde været uden for Danmarks grænser. Vi ville sydpå – til fjerne himmelstrøg. Vi
ville se palmer. Vi ville ned og nyde solen og varmen. Vi ville
dase i en swimmingpool. Rejseformen var en meget fordansket, tryg og fællesskabsorienteret ferieform. En ferie med
helstegt pattegris og litervis af alkohol. Der var omkring 1820 personer i rejsegruppen, og da både Inge og jeg var udadvendte, blev vi hurtigt en del af gruppen. Vi var på spillesteder og sang: Eviva España. Den sidste dag i Palma fortalte Inge
mig, at vi skulle have et barn til. Jeg blev selvfølgelig glad,
men jeg var klar over, at familieforøgelsen betød, at vi ikke i
længden kunne fortsætte med at drive pension. Nye problemer trængte sig på.
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Fra bondegård til betonbyggeri
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Flytningen
Vi besluttede os for at flytte. Egentlig var min tanke at flytte
til Odense. Her var nok at gøre for en mand med ”grønne
fingre”. Til jul præsenterede jeg vores ideer for Finn og Ruth
og fortalte dem, at de måtte se sig om efter en anden havemand på øen. Finn var uddannet landskabsarkitekt, og kort
før nytår kom han og fortalte mig, at han muligvis kunne
skaffe mig et job som anlægsgartner i Nordsjælland. Jeg afviste. Nordsjælland var ikke lige det, som jeg havde forestillet
mig.
I januar måned modtog jeg et brev fra gartnerfirmaet EM
Deichmann i Charlottenlund. De tilbød mig ganske rigtigt arbejde medio marts. Vi tænkte over det og var så i Nordsjælland. Det var en stor beslutning for os at flytte. Vi var jo vant
til at bo og leve i et bondehus på landet.
Sidst i januar tog vi alligevel en tur til Nordsjælland for at
se på bolig. Der var to muligheder: Albertslund eller Farum
Midtpunkt, som netop var under opførelse. Bygningerne
blev opført 1972–1975 ved arkitekterne Jørn Ole Sørensen,
Viggo Møller-Jensen og Tyge Arnfred.
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Farum Midtpunkt

Det var lokkende med helt nye, store lejligheder på 130 m2 ovenikøbet med en dejlig stor terrasse. Byggeriet var blevet
kendt på grund af den specielle terrasse-arkitektur, som leder
tankerne hen på asiatiske rismarker - Vi valgte Farum, og jeg
afviklede så på Strynø. Vi ønskede ikke i første omgang at
sælge. Måske havde vi en drøm om at vende tilbage? - Det
var et stort spring.
Vi flyttede ind i vores nye lejlighed den 16.-17. marts 1974,
og jeg begyndte på mit nye arbejde d. 18. marts. Jeg arbejdede
meget og havde en del overarbejde. Vi havde brug for pengene. Inge gik hjemme med stor mave. Den 2. juni kom vores
tredje barn, Maria til verden. To år efter blev Lars født. Vi var
i færd med et nyt kapitel – en hastigt voksende familie i en
hastigt voksende forstad til København.

Smuttur til Strynø
Mine forældre boede stadig på Strynø og holdt opsyn med
gården. Vi var på Strynø mindst én gang om måneden for at
holde hus og have. Det blev altid sent om søndagen, inden vi
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fik ordnet det hele og var klar til at tage færgen tilbage til
Sjælland.
Min far, som livet igennem var en meget hjælpsom mand,
kom i maj måned i en alder af 83 år galt afsted, da han som
sædvanlig tilbød sin hjælp. Denne gang drejede det sig om en
tilflytter til øen. Manden havde i 1959 købt et ældre hus med
oliefyr. Der var problemer, og min far gik med vaders på ned
ad en stige i en brønd. Det var for meget for hans blodomløb.
Han nåede selv at komme op på jorden ved brønden, men fik
et hjertestop og døde.
Min bror Bruno var på Strynø, og han kunne heldigvis
tage fri og hjælpe min mor, der nu fik en lejlighed på Amager.

Videre uddannelse
På Sjælland fik tilværelsen en ny drejning. Jeg blev meget interesseret i gartnerfaget. Jeg fik mulighed for at blive voksenlærling og var på plantekundskabskursus. Især træer og buske havde min store interesse, men også et fliselægningskursus var jeg med på. Det var dyrere at bo på Sjælland, end vi
var vant til, og jeg havde en familie og fire børn at forsørge.
Gården på Strynø drev vi ved hjælp af maskinstation. I gartnerfirmaet var EM Deichmanns søn, Erik Deichmann nu
kommet hjem fra militæret og blevet leder af firmaet, hvor vi
var ca. 20 gartnere. Det var uhyre spændende. Vi lavede taghaver og meget andet. Efter et års tid løb vi dog ind i nogle
vanskeligheder. Finn Teisen skulle have anlagt fliseterrasse
på Strynø. Ud over formanden og en gartner var jeg selvfølgelig aktiv deltager i projektet. Da min gamle bil skrantede,
tilbød Deichmann mig jagtbilen, så hele familien kunne
komme med til Strynø og opholde sig på vores gård, mens
jeg deltog i fliselægningen.
Fra sin tid på Rudkøbing Skole havde Steffen en ven, som
han plejede at gå med hjem, hvis ikke færgen sejlede. Familien var på grund af jobskifte flyttet til Nyborg, og vi skulle
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derfor hente Steffen dér. Da vi skulle fra Strynø, måtte vi beregne ekstra tid til Nyborg søndag aften, men da vi omsider
skulle køre, opdagede vi, at den lånte bil var blevet påkørt
med en bule til følge. Erik Deichmann var tosset og insisterede på, at jeg skulle betale for reparationen. Jeg trivedes ikke
så godt i firmaet efter dén hændelse, og det følgende forår
opstod der problemer lønafregningen. Vi fik kontanter hver
14. dag, og jeg var ikke tilfreds med beløbet og ville have en
samtale med kontoret. Erik var der, og resultatet af vores
samtale blev, at jeg stoppede en torsdag og gik hjem. Konsekvens: Ingen understøttelse i tre måneder.

Schulstad – brød på bordet
Jeg havde heldigvis en kusine Else. Hendes mand, Karl var
snedker og ansat på Schulstad Brød i Glostrup. Else og Karl
havde et kolonihavehus i ”Sydgrænsen” på Amager. Vi kørte
på besøg i kolonihavehuset. Jeg fortalte, at jeg stod uden arbejde. Karl, som var godt kendt med driften på Schulstad,
ringede til forvalteren. Allerede om lørdagen ringede jeg forvalteren op. Det var positivt: ”Vi mangler en mand til det
udendørs. ”Kan du komme mandag morgen kl. 7?” Det
kunne jeg. Og igen vil jeg sige: Hvor har jeg været heldig. Når
det så sortest ud, har noget altid vist sig. Når jeg selv skal sige
det, har jeg nok også været god til at gribe chancen. Lysten til
at prøve nyt har fulgt mig hele livet.
Schulstad er en dansk rugbrødsfabrik stiftet i 1880 af bagermester Viggo Schulstad, der fra 1890 indgik samarbejde
med kemikeren Christian Ludvigsen. Fabrikken startede i
Store Kongensgade, men flyttede i 1902 til Ryesgade på
Østerbro og til Heimdalsgade på Nørrebro. I 1967 flyttede fabrikken til moderne rammer i Glostrup. I 2003 kom fabrikken
på svenske hænder og den ejes i dag af Lantmannen.
Jeg kom lige fra anlægsgartneren til Schulstad, så de
kaldte mig for ”gartneren”. Arealerne omkring Schulstad var
forsømte, men efterhånden fik vi styr på det hele. Jeg var også
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på kontorerne og ordnede blomster og planter. I det hele taget sagde jeg aldrig nej til en ekstra opgave. Ved siden af mit
egentlige arbejde var jeg både stik-i-rend-dreng og chauffør.
Ofte var det noget med, at forvalteren kom ud på pladsen:
”Kan du køre denne her? Nu med det samme?” Jeg sagde altid ja, og fik derfor nogle lange arbejdsdage. Jeg havde gerne
ca. 100 timer på 14 dage, hvilket gav en pæn indtægt.

Bregnerød Kro - Frederiksminde
Bregnerød Kro fik indflydelse på vores liv i mange år. Inge
kom dertil i 1974 som rengøringsassistent, men da vi havde
små børn, kunne det indimellem være svært at få det til at
hænge sammen. Vi kom lige fra Strynø og kendte intet til børnehaver. Vi holdt de mindste, Maria og Lars, hjemme.

De store børn Alice og Steffen ville gerne tjene penge, så da
Alice var 16 år gammel, tjente hun sine egne penge ved opvask. Steffen var to et halvt år yngre og var ikke nået den alder, hvor han måtte arbejde, men en påske manglede de opvaskere, så han begyndte som 15-årig. Ja, de store børn var
helt vilde med at få lov til at arbejde. Ejeren Freddi Jakobsen
tilbød Alice en læreplads som kok. Hun gjorde sig positivt
bemærket. Freddi sagde til mig, at det var den bedste anbefaling, han havde skrevet. Steffen fulgte efter, og da tiden
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kom, fik han en læreplads som tjener. Han fik - som sin søster
– en fremragende udtalelse, og som forældre var vi selvfølgelig meget stolte af de unge mennesker.
Bregnerød Kro var nu blevet en kro med stor anseelse. Her
blev holdt mange fester. Der kom ofte japanske gæster til the
og kaffe. De ankom i bus. Steffen blev ansat som tjener og var
der i to omgange efter en tur til Frankrig, hvor han lærte sproget. Da han kom hjem, blev han en af de første i Danmark,
der kunne skrive ”sommelier” på visitkortet. Kroen blev drevet meget professionelt med køkkenchef, kokke og tjenere. I
nogle år kom jeg ikke meget på Bregnerød Kro, fordi jeg stod
for gartnerafdelingen i Birkerød Kommune, men i 1987 valgte
jeg at gå ene og tage de jobs, der kom. Jeg takkede derfor ja
til at lave flisebelægningen og til at holde parken omkring
kroen. Der var ganske vist en krokarl - en hjælper, som Freddi
havde fået tilskud til. Jeg havde etableret firmaet Den grønne
Gartner, samtidig med, at jeg stadig havde Sjølundsparken,
og en dag spurgte Freddi, om jeg ikke kunne lave anlægsarbejde foran kroen. Der forelå kun en skitse, og jeg gav intet
tilbud. Alt blev lavet på regning. Tidligere havde der været
skråparkering foran kroen, og under asfalten fandtes en belægning i marksten. Løsningen blev, at der blev 50 x 3 meter
marksten langs landevejen. Det blev så aftalt, at det skulle
udføres som stenpikling med en sti med gangfliser langs
kroen. Foran kroen plantede vi syv lindetræer. Arbejdet var
omfattende, og jeg måtte antage to mand til at hjælpe mig.
Senere udvidede Bregnerød kro med nyopført hotel inde
bag kroen, som stadig stod med stråtag til fronten. Omkring
det nye kroafsnit var jeg også involveret. Siden løb Freddi ind
i personlige problemer, som endte med en skilsmisse. Han
havde købt sig et hus i Bregnerød, og her skulle også anlægges fliser. Jeg indkøbte fliser og gik i gang, men hørte efterfølgende fra min søn og andre, at kroen var gået i betalingsstandsning. Jeg var forundret. Jeg havde i mange år fået betaling for mine fakturaer. Jeg talte med Freddi om det. Han
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mente, at bare huset blev gjort salgsklart, så kom det til at gå,
men han havde disponeret uden bankens godkendelse – derfor betalingsstandsningen. Jeg lavede mit anlægsarbejde færdigt i håbet om at få penge senere, men det kom ikke til at ske
– 50-60.000 kroner var tabt.
Der gik nogle år med skiftende ejere. Bregnerød Kro var
ikke længere, hvad den havde været. Til sidst var det ikke
længere tjenere men servitricer, som serverede. Det var ikke
kokke men kogekoner, som stod i køkkenet. Kroen fik et blakket ry, og til sidst gik det galt.

Mødet med konsulen
Flere år senere – i 1999 - træf jeg på Bregnerød Kro en mand,
Ewald Jul Hansen. Han havde hørt om mig og kom over. Han
var ti år ældre end mig. Han og hans hustru, Bente Jul Hansen havde været ansat som henholdsvis fodermester og hushjælp på gården Frederiksminde. Han fortalte, at de sammenlagt i 28 år havde fungeret som fodermesterpar på stedet.
Stalden var brændt ned, og kvægholdet solgt fra. Tilbage var
kun lidt græs til nogle kvier og andet. Jorden (ca. 80 tønder
land) var bortforpagtet. Frederiksminde var stadig omgivet
af en stor proprietærhave. Spørgsmålet var, om jeg ville stå
for pasningen af haven.
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Ejeren af Frederiksminde, Børge Hansen var konsul. Han
havde i øvrigt været medejer af firmaet Hempel, som er markedsførende malingsleverandør indenfor segmenterne marine, industri, dekorativ container og yacht. Børge Hansen
havde købt gården Frederiksminde i 1970.
Jeg var til en samtale om jobbet, og herefter fulgte nogle
spændende år. Børge Hansen var ligeledes konsul for Kuwait, så der kom en del mennesker iført kjortel og hovedbeklædning, og der var et konsulat inde i København, som jeg
husker, han ofte besøgte.
Jeg vil karakterisere Børge Hansens og mit forhold som noget, der kunne minde om den relation, vi kender fra den berømte tv-serie Upstairs Downstairs.
Konsul Børge Hansen var
en stor aristokrat, men jeg
syntes, han kunne bære
det. Hans kone Fru SkovHansen var blevet så fin
ved giftermålet med konsulen, at hun kørte rundt i
en cabriolet og dirigerede
rundt med os alle både
Børge Hansen, Jul Hansen
og mig. Første aftale var, at
jeg skulle komme hver tirsdag og klare haven. Den
tidligere fodermester slog
stadig græsset og holdt
gårdspladsen. En dag, da
jeg ringede for at høre, om jeg i stedet for tirsdag kunne
komme om onsdagen, var hendes eneste kommentar:” Jeg
troede, vi havde en aftale!”. Det blev dog ændret, så jeg
kunne komme om onsdagen. Konsulen, som vi kaldte ham,
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sagde til mig: ”Det er min fjerde hustru. Ja, der findes afløsning for alt.”
Det var noget ganske nyt for mig at skulle begå mig i et
aristokratisk miljø. Her var uskrevne regler for, hvordan man
opførte sig. Det var en omgangstone og omgangsform, som
gjorde krav på at blive respekteret. Når konsulen f.eks. ville
tale med mig, så stoppede han bare op. De sidste meter måtte
jeg gå frem til ham – Jo, han havde sine aristokratiske manerer. Det var på mange måder en egen lukket verden, som jeg
var kommet ind i, - men, som H. C. Andersen lader Hørren
sige – i eventyret af samme navn: ”Man skal prøve noget – så
ved man noget”.
Der var et kæmpe plankeværk i 3 meters højde rundt om haven og gården. Plankeværket var efterhånden gammelt, men
konsulen havde sine kontakter, så det skulle jo males, hvilket
jeg efter et par år også måtte udføre.
En dag sagde konsulen til mig: ”Jeg vil gerne have, at De ser
på mit soveværelse”. Problemet var, at fra november til februar når bilerne kørte på en bakketop på Høveltevej, så skinnede lysene fra bilerne ind i konsulens soveværelse. Jeg foreslog - ikke et gardin - men derimod, at man plantede 3 stk.
Tuja i 4-5 meters højde. Tuja er en slægt af stedsegrønne nåletræer og buske med skelklædte kviste og krukkeformede
kogler. Planterne/træerne kostede 6000 kroner. Resultatet
blev godt.
I haven havde jeg stor frihed. Konsulinden blandede sig
ikke, og det betød, at jeg kunne udføre mit arbejde, så det var
tilfredsstillende. Jeg husker dog en episode: I haven var en
stor anlagt dam - et udgravet vandhul på 30x10 meter. Der
kom andemad på vandet om sommeren, så vandet i dammen
var helt grønt. Andemad er små ofte firebladede planter, som
flyder oven på vandet i gadekær og andre vandhuller, hvor
der ikke er nogen væsentlig strøm. Formeringen sker dels
ved frø og dels ved spredning især ved planter, som hænger
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fast ved ænder og andre vadefugle. Første år, mens Jul Hansen endnu havde lidt kræfter, trak vi et net.
Herefter havde vi 3-5 trillebøre fulde af andemad, som skulle
køres væk. Jeg sagde
til fru Skov-Hansen: ”
Jeg tror, det vil være
en vanskelig opgave.”
Sagen var, at der på
den offentlige vej bag
plankeværket var et
stort afløb, så næringssaltene gik direkte ned
i vandhullet. Året efter var det galt igen. ”De må fjerne andemaden”, sagde Fru Skov-Hansen, men Jul Hansen havde ikke
længere kræfter til at hjælpe til: ”Vi må have eksperthjælp for
at løse problemet”. Jeg kontaktede min svigersøn. Det blev
aftalt, at han skulle hjælpe mig med arbejdet, men Fru SkovHansen blandede sig ved skiftevis at stå på den side, hvor
min svigersøn, Troels trak – og den side, hvor jeg havde placeret mig. Det var absolut ikke nemt at følge Fru Skov-Hansens anvisninger, og jeg forklarede hende høfligt, at det nok
var bedst, at vi selv styrede det. Jeg fik i farten tiltalt hende
Fru Hansen og ikke Fru Skov-Hansen. Da arbejdet omsider
var udført, kom konsulen hen til mig – det vil sige, jeg hen til
ham – og forklarede mig: ”De har tiltalt min kone Fru Hansen. De skal vide, at min kone er meget følsom. Hun hedder
Fru Skov-Hansen med bindestreg”. ”Skal jeg sige bindestregen?”. ”Det behøver De ikke”. Senere undskyldte jeg overfor
konsulinden, at jeg ikke havde tiltalt hende korrekt. ”Undskyldningen er modtaget. Nu må vi bare se at komme videre”, var hendes korte svar.
Næste dag ville konsulen gøre alt godt igen. Han inviterede mig til et glas på terrassen. Kun ham og mig. Jeg husker,
at vi fik rødvin. Han fortalte: ”Jeg er så glad for dette sted.
Jeg begyndte som sælger i Hempel. I 1935 blev jeg sendt til
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Grækenland for at forhandle skibsmaling med Onassis. Det
lykkedes mig at sælge maling til hele hans flåde. Det bevirkede, at jeg solgte mere maling end de andre sælgere tilsammen. Mens jeg var i Grækenland erfarede jeg når jeg mødtes
med Onassis på en ø, der hed Scorpios, at øen var hans private ejendom. Hver morgen kom der 100 gartnere over til øen
for at passe den. - Ja, Frederiksminde har jo kun én gartner”.
Han fortalte også, at han, da firmaet skulle ansætte en ny
direktør, var selvskreven til stillingen. Han havde været direktør for Hempel i 30-40 år. Han var nu fratrådt, men han
nærmede sig 90 år, da jeg begyndte på Frederiksminde. I øvrigt rejste han hvert år på sin fødselsdag til Cannes i Frankrig
– jo, han var en rask og rørig herre og et spændende bekendtskab.
En anden episode fra min tid på Frederiksminde: Jul Hansen
passede stadig 8-10 kvier på græsstykket ved gården. Nu var
der sket det uheldige, at kvierne havde væltet en pæl og var
kommet uden for indhegningen. Da jeg mødte om morgenen,
holdt han klar med traktoren, pæle og pigtråd. Han bad mig
om at hjælpe i marken. Jeg tænkte, at det måtte jeg nok hellere
gøre. Jul Hansen kunne ikke længere selv slå pæle i, men vi
arbejdede godt sammen, og hegnet blev repareret. Klokken
11 kom konsulen og konsulinden vandrende med hinanden
under armen ud i marken. Ca. 200 meter fra stoppede de op.
Fru Skov-Hansen blev stående, hvorefter konsulen kom noget nærmere. Der blev gjort tegn til, at jeg skulle komme til
ham. Jeg gik frem og blev mødt med ordene: ”Skulle De ikke
være i haven?” Jeg forklarede, at jeg måtte give en hånd med
ved hegnet. Han svarede: ”De skulle lige se min kone i ansigtet”. Jeg gik frem og tilbød at komme i haven næste dag, hvilket hun så var tilfreds med. Det var bare én af de pudsige
oplevelser på Frederiksminde. Om aftenen derhjemme ved
middagsbordet kunne jeg berette om dagens hændelse. Jeg
spillede min rolle i spillet, til gengæld blev der aldrig stillet
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spørgsmål ved regningens størrelse. Alt blev honoreret som
aftalt.
Jeg har en anden historie, om konsulen og konsulinden.
Overfor Bregnerød Kro voksede vildroser ved vejen. Roserne
skulle klippes et par gange om året. En dag, da jeg gik og
klippede, gik vinduet op og en tjener, som havde arbejdet
sammen med min søn, Steffen, vinkede mig hen. Vi fik en
snak om konsulen og konsulinden, og jeg fik den sidste sladder fra gårsdagens aften: Konsulen og hans hustru havde været til spisning på kroen. Det forholdt sig sådan, at hver anden
tirsdag aften havde Bente Jul Hansen fri, så konsulen og hans
hustru havde valgt at spise på kroen. Fru Skov-Hansen havde
været meget dominerende ved bordet og havde optrådt som
en anden Miss Hyacint (fra den berømte engelske tv-serie,
Keeping Up Appearances). Der havde været meget opmærksomhed omkring bordet. Et andet gæstepar havde interesseret fulgt med i deres spil – ja, de havde ovenikøbet ladet en
bemærkning falde om, at når konsulparret igen ville gæste
kroen, ville de gerne have besked, så de kunne være sikre på
igen at få et bord tæt ved.
Børge Hansen døde i maj måned 2007, 95 år gammel. Vi tog
selvfølgelig til i begravelsen i Hellerup, hvor også Peter Brixtofte deltog. Børge Hansens vielse var den første, Peter Brixtofte foretog i sit virke som borgmester.
Jeg tilbød konsulinden at passe haven året ud, men stoppede herefter med arbejdet. Fru Skov-Hansen havde et hav af
advokater og pengemænd rendende, og nu blev pasningen af
haven overtaget af et firma, som fik lavet en større indgang
til haven. Det var nu muligt for de mange maskiner til græsslåning at komme ind og gøre det arbejde, der førhen var mit.
Året efter – i midten af juni måned - blev jeg ringet op af fru
Skov-Hansen: ”Hr. Egon Pedersen, vil De ikke nok komme
tilbage... Bare se roserne og ridebanen!” - Ridebanen lå udenfor gården, hvor der stod en spidsharv. – ”Ridebanen er helt
grøn! Det er ganske forfærdeligt.!”
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- Jeg havde nu ikke så megen tid, men ridebanen fik jeg lavet
med spidsharven, og græsset kom frem igen. Men det var
svært for mig at gå ind i en have, som andre skulle passe. Jeg
ordnede derfor bare roserne og gårdspladsen, hvor et stort
lindetræ stod placeret. Jeg sagde til konsulinden, at jeg efter
at løvfaldet var fjernet, ikke kunne komme mere.
I januar ringede Fru Skov-Hansen, at nu var Frederiksminde solgt. Ja, det var bedst for alle parter.

Nyt hus
Inge og jeg havde stadig ejendommen på Strynø, men efterhånden begyndte jeg at savne at have min egen græsplæne.
En dag opdagede vi, at der var grunde til salg, og da vi stadig
havde gården på Strynø, var det intet problem at låne penge.
Vi skulle så være medbyggere på et Myresjö-familiehus. Myresjöhus er en svensk virksomhed kendt for sin fremstilling
af typehuse, både enfamiliehuse og sommerhuse. Fabrikken
ligger i Myresjö i Vetlanda kommun. Myresjöhus indgår i
huskoncernen BWG Homes AB sammen med Smålandsvillan AB. Myresjöhus er Sveriges ældste husproducent. Firmaet blev stiftet 1927.
I 1964 henvendte det svenske typehusfirma sig til Poul Henningsen med ønsket om, at han måtte tegne et sommerhus på
maksimalt 50 m2, der kunne masseproduceres. Han tog opgaven på sig på den betingelse, at han selv måtte få et hus
gratis, hvilket også skete. Det blev opført i Gammel Skagen samme år.
"Arbejdet tog 24 døgn, fra Pouls tegninger var færdige, til sengene var redt. Prisen med helårsisolering,
elvarme og alt udstyr var beskedne 28.700 kr. Det morede Poul at prøve, 'hvor afvekslende en melodi, der
kan spilles på så få tangenter'. Med sin teltform, sit
grå eternit og træværket bejdset med solignum i driv-
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tømmer-toner kunne lillehuset minde om gamle sømærker på toppen af Sandklitterne. Skagenelskere
med stråtag og gulkalk i hjerterne døbte det straks
'Forargelsens Hus', og lokummet var rigtig nok fritstående, fordi kommunen ikke tillod træk og slip."
- Vist er jeg ikke nogen PH, men jeg havde samme fascination
af ideen. Vi var vel omtrent 1 år om at bygge vores hus. Mens
jeg var på Schulstad, havde jeg adgang til at låne forskelligt
værktøj og maskiner m.v. Jeg har altid været meget ihærdig,
og det var fantastisk at få mulighed for at gøre det meste selv.
Det giver en vis stolthed at bygge noget op selv.
Selve indflytningen foregik i slutningen af marts – en kold
måned, men hvis vi kunne spare en måneds husleje i Farum
Midtpunkt, var det fint. Indflytningen foregik igennem væggen, hvor skorstenen skulle mures op.
Efter ca. 2 år på Schulstad Brød, hvor jeg havde mange arbejdstimer, som blev takseret som 50 og 100 % timer, blev jeg
indkaldt til et møde. Det var for dyrt for firmaet med alle de
timer, jeg havde. Resultatet af mødet blev, at kørselsforvalteren nu ikke længere måtte bruge mig. Jeg havde derfor kun
udearealerne og kontorbeplantningen at passe. Timelønnen
var jo ikke ligefrem svimlende, så jeg begyndte at se mig om
efter nye udfordringer.

Nye udfordringer
Det lykkedes for mig at blive gårdmand i malerfirmaet Beck
& Jørgensen. Det var et udmærket sted at være. Efter ca. 9
måneder så jeg en annonce fra Gentofte kommune. De manglede gartnere og godkendte derfor uden videre mine papirer.
Jeg blev ansat med gartnerløn det vil sige 7 kr. mere i timen,
end jeg havde været vant til. Efter ca. 1½ måned blev jeg kaldt
ind på kontoret. Hvis jeg ville være arbejdsformand, var der
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en stilling ledig. Jeg sagde ja, og skulle den næste måned følges med den afgående arbejdsformand for at blive oplært i
opgaverne, så jeg kunne drage nytte af hans erfaringer.
Jeg begyndte så som formand i Gentofte. Jeg havde området fra Bellevue til Skovshoved med havn og hele randbeplantningen langs vejen, samt skoler og institutioner i Skovshoved. Gartnerafdelingen var inddelt i otte områder. Hver
afdeling - som bestod af 8 mand - passede i store træk hvert
sit område. Mange brød sig ikke synderligt om mig i starten.
Nogle følte sig forbigået, så det var en svær start. Et andet
problem var, at der blev drukket meget. Det var almindeligt
dengang. Flere i mit sjak var mere eller mindre alkoholikere,
så det krævede stor forståelse og tolerance. Jeg følte mig også
lidt presset, fordi fagforeningen var stærk. Jeg ønskede ikke
konflikter, og som hovedregel sagde jeg til mig selv, at når
gartnerafdelingen i Gentofte havde ansat disse mennesker, så
måtte jeg arbejde med dem, så godt jeg kunne. Flere havde en
håndværksmæssig uddannelse, vvs, elektriker, maler eller
lignende, men kunne på grund af drikkeriet ikke passe et faglært job.
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De berømte og berygtede
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Mødet med Jørgen Rossen
Men så skete der noget, som fik betydning for mit videre liv.
En dag, hvor jeg havde et møde med min kollega i et andet
distrikt (– vi stod og talte ved et vejbed) - kommer en mand
Jørgen Rossen ud og taler med os. Lidt i spøg siger han: ”Jeg
har også en have, der trænger”. Han nævner, at han har brug
for en mand til at klippe græsplænen én gang om ugen. Da
jeg jo stod og manglede penge, tilbød jeg min hjælp. Efter
nogle måneder ringer han til mig.
Han havde kontor
oppe på 3. sal lige
ovenpå Park Hotel.
Ved siden af Jørgen
Rossens
kontor
havde Bøje Nielsen
sit
kontor.
Han
havde fået anlagt en
taghave, og nu ville Jørgen Rossen også have en taghave. Det
var nu nødvendigt for mig at blive momsregistreret, og jeg
antog samtidig en mand til at hjælpe mig med arbejdet. Opgaven var stor. Alt skulle op gennem elevatoren – blomster,
muldjord, spagnum. Det var besværligt, men resultatet blev
godt. Efterfølgende skulle haven passes med årstidernes
blomster.

Egtoften nr. 11
En dag fortalte Jørgen Rossen mig, at han havde købt et stort
hus i Nordsjælland. Det var i Vedbæk. Jeg havde i nyhederne
fulgt med i Bonde Nielsens sag om B&W. Jeg spurgte ham,
om det var Egtofte Holding. Det var det. ”Du skal op og se
det”, sagde han.
Vi aftalte et møde, og jeg fik Egtoftevej nr. 11 at se. ”Jeg
regner med, at det er noget, du kan passe.” - Jeg måtte sige,
at det var næsten umuligt. Der var 2 tønder land lige ud til
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kysten. Huset var et engelsk hus fra 1917 nærmest en Patriciervilla på 300 m2 med første sal og en gartnerbolig. På det
tidspunkt havde Bonde Nielsen en indisk sikh boende som
hjælper.
I gartnerboligen fik Jørgen Rossen så en ung mand installeret.

Han skulle feje og gå til hånde. Han var nu ikke særlig god til
det. Jørgen Rossen sagde om ham: ”Han hedder Tom - opkaldt efter sin pengepung”.
Til indvielsen var indbudt mange gæster. Jeg havde lidt
erfaring med at organisere og få tingene til at klappe, så jeg
kørte ud på Vestvejen, hvor der lå et stort gartneri, som havde
mange krukker med blomster og planter. Dem kunne vi leje
for 2-3 dage til indvielsen. Bagefter kørte jeg alle planterne
tilbage. Nogen tid efter ringede Jørgen til mig: ”Der gror vedbend ind over vinduerne i biblioteket. Du må komme og
klippe og fjerne dem!”. Jeg måtte udføre arbejdet på en lørdag.
78

Da jeg kom, stod Jørgen sammen med en yngre kvinde på 2425 år. Jeg hilste på hende. Hun var ikke af dansk oprindelse.
Hendes navn var Assia. Jeg gik op på en høj trappestige, som
var placeret udvendig ved biblioteket. Biblioteket lå mod
vest, og i den ende af huset var der ingen 1. sal, så jeg var vel
3-4 meter oppe. Pludselig, mens jeg klipper, spiller Assia
Zlatkowa på flygelet. Det var så overvældende flot, men ikke
en musik jeg kendte meget til. Jeg klippede, mens hun udfoldede sig på flygelet. Jørgen Rossen stod ved siden af flygelet,
og da hun var færdig med at spille, omfavnede de hinanden
i et stort smækkys. Jeg kunne ikke undgå at se og høre det.
Igen fejede flot musik fra flygelet, og igen blev der kysset. Da
jeg om hjem til Inge, fortalte jeg om oplevelsen. Hun sagde
bare, at jeg nok overdrev og betvivlede i høj grad, hvad jeg
havde set. Næste dag udkom formiddagsbladene med en forside: ”Verdenskendt pianistinde forlader mand og barn og flytter
ind hos rigmand på Strandvejen”. Assia Zlatkowa var en bulgarsk kunstnerinde, der havde giftet sig med impresario Gösta Schwarck. Efter 2-3 måneder flyttede hun dog hjem til sin
mand og sit barn.
Jørgen var ulykkelig hele den sommer. Han havde tidligere - da han boede i USA - været gift med en jødisk kvinde.
Han var også amerikansk statsborger og havde været beskæftiget med oliehandel. Han var forretningsmand og rådgivende ingeniør med en lang karriere bag sig. Han havde hjulpet Mærsk og ISS med virksomhedssalg og fusioner. Han
havde udviklet levnedsmidler på Cuba, da Castro kom til
magten. Nu var han alene igen, men hurtigt flyttede mange
kendte kvinder ind og ud på Egtoften.
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Jørgen var vel godt 50 år og en flot mand. Han kørte rundt i
sin store bil og levede livet, medens Tom, som boede i gartnerboligen, lod stå til og ikke passede sit arbejde. Resultatet
blev, at der blev der mere og mere til mig. En dag spurgte
Jørgen mig: ”Vil din kone være interesseret i at hjælpe mig
med huset 3 gange om ugen á 5 timer?”, og sådan gik det til,
at både Inge og jeg havde arbejde på Egtoften.
Jeg havde stadig jobbet hos Gentofte kommune. Jeg arbejdede vel gennemsnitligt 12 timer om dagen i den periode.

Kulturparnasset
I biblioteket var der ofte kulturfester, foredrag, oplæsning,
musik, sang og anden underholdning. Inge og jeg hjalp til,
hvor vi kunne. Vi var på køkkenholdet, lavede kaffe til alle
gæster og servicerede kunstnerne. Det var en helt ny verden,
som vi på den måde fik indblik i. Vi mødte mange kulturpersonligheder blandt andre multikunstneren Jens Jørgen Thorsen, der var kendt som provokatør. Han malede både billeder
og plankeværker med pensel, fingre og penis. Jens Jørgen
Thorsen var berygtet for sine kontroversielle planer om en Jesusfilm. Filmen The love Affair of Jesus Christ skulle omtale Jesu
sexliv. Hans ideer vakte internationalt postyr og førte til beskyldninger for blasfemi og dødstrusler, som endte med, at
Det danske Filminstitut trak støtten tilbage.
En dag fortæller Jørgen Rossen mig, at han har fundet en
ny veninde. Det viste sig at være billedhuggeren Suste Bonnén. Hun var uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi af Robert Jacobsen, og blev siden en berømt portrætfotograf. Hun var sød, men meget besværlig, og Inge ville ikke
være der, efter at Suste Bonnén var flyttet ind. Jeg fortsatte
mit gartnerarbejde.
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Da Suste Bonnen fyldte 40 år, skulle der være stor fest på Egtoften - Selve fødselsdagsfesten blev holdt i København, og vi
var inviteret. Jeg havde forfatteren og journalisten Synnøve

Søe til bords. På den venstre side havde jeg forfatteren Susanne Brøgger, som jeg i øvrigt fik mulighed for at hilse på
igen ved fejringen af Møllehaves 80 års fødselsdag d. 7. januar 2017 i Møllehavehuset på Langeland.
En dag, da Suste Bonnén ikke kunne få bilen i gang, havde
jeg to mand til at hjælpe derude på Egtoften. Bilen var uden
strøm, men vi skubbede den i gang, hvorefter Suste Bonnén
spurgte: ”Kan man godt det?” ” Måske”. Dog spurgte jeg:
”Kan bilen starte i dag? ”Det kunne den ikke. Næste dag fik
jeg ved hjælp af startkabler bilen i gang. Der var endnu nogen
tid til, hun skulle køre, så jeg lagde en stor kløverøkse let hen
over speederen, som på den måde fik strøm. Jeg sagde til Suste, at hun måtte køre på værksted. Næste dag bad hun mig
om at hente bilen. Suste havde lagt øksen på forsædet, og da
mekanikeren spurgte til øksen, havde hun svaret: ”Det er
gartneren. Han starter bilen med en økse”.
Suste Bonnén gik nu i gang i garagen med at skabe en af
sine mest berømte skulpturer: Agnete og Havmanden. Den blev
lavet i gips, og herefter blev den støbt i bronze. Da den var
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færdig, var jeg med til indvielsen af skulpturen i Frederikshavns Kanal ved Christiansborg. Der var megen festivitas
ved indvielsen i 1992, hvor skulpturgruppen blev sænket ned
i kanalen. Suste Bonnéns undervandsskulpturgruppe var
blevet meget dyr. Københavns kommunes kulturbevilling
slog ikke til, så hendes mand, Jørgen Rossen sagde til mig, at
han måtte betale 1 million kr. for at værket kunne udføres. (Han fortalte også, at det var ham, der havde siddet model).
Et andet initiativ fra Suste Bonnén og Jørgen Rossens side
var, at de ville indrette et nyt H.C. Andersen Hus i Nyhavn.
Jeg havde intet med sagen at gøre, men min bror Bruno, der
på det tidspunkt ikke havde arbejde, var med ved den praktiske side af indretningen af huset i Nyhavn. Det fungerede
et års tid. Ved indvielsen var Farum Folkedansere med til at
lave opvisning i huset.
Jeg erfarede, at Odense var stærkt utilfreds med det nye
H.C. Andersen Hus i Nyhavn, selvom H.C. Andersen i en periode vitterligt havde boet dér.

En dag betroede Jørgen Rossen mig, at han måtte opgive projektet, som han og Suste havde postet millioner af kroner i.
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Den sidste weekend ville han dog åbne dørene for alle - ganske gratis. Han bad i øvrigt Bruno og mig om at trække i
nogle lejede garderuniformer og stå vagt i skillehusene udenfor. - Jeg var nok den mindste garderhusar, der stod vagt nogensinde.
En måned efter vendte bøtten. Egtoften skulle sælges. Jørgen
Rossen havde sat ejendommen i pant og alle pengene var
væk.
En dag ringede Jørgen Rossen til mig. Han havde været
inde i biblioteket på Egtoften. Efter at have taget de mest værdifulde bøger, havde han i frustration skubbet til reolerne og
væltet alle bøgerne ud på gulvet. Han bad mig om at rydde
op. Jeg kørte bøgerne i trillebør ud til min trailer. Min svigersøn Hans kom og tog de bøger, han ville have. Resten blev
kørt til destruktion. Efter episoden med reolerne betroede
Jørgen mig, at han og Suste skulle skilles.
Ja, i de år skete der meget på Egtoften. Jeg husker, at Jørgen
Rossen en dag havde inviteret storentreprenør Bøje Nielsen
til frokost. Han blev kendt
for sin byggemetode, totalentreprise. I 1970 stiftede han sammen med
Axel Juhl-Jørgensen firmaet Dansk Totalentreprise. Han blev landskendt for sit temperament,
som medførte sigtelser for
ulovlig våbenbesiddelse og overfald på politifolk og journalister. Bøje Nielsen skulle altså komme til frokost. Min kone
Inge havde været med til at arrangere opdækning: frokostmenu på terrassen. Pludselig lød en voldsom larm. Det var
Bøje Nielsens helikopter, som noget uventet landede lige ved
terrassen. Alt blev blæst omkuld. Hvide duge fløj op og service, bestik og vinglas faldt på jorden. Frokostmenuen var
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ødelagt. Inge måtte redde situationen. Hun anrettede frokosten indenfor. Herskab og tjenestefolk. Disse mennesker levede i deres egen verden – fjernt fra den dagligdag og de gøremål, som optog os andre.
Nå, men Egtoften nr. 11 blev som sagt sat til salg og kort efter
overtaget af et firma, der lavede undertøj. Stifteren selv var
gammel, men sønnen flyttede ind. Han hed Peter Solbeck.
Kort efter frikøbte han ejendommen, og han var nu dens retmæssige ejer. Peters kone hed Marianne. Sammen havde de
to teenagepiger. Kort efter blev ægteparret skilt, og begge
havde derefter en kvindelig bekendt. – Jo, livet kan leves på
mange måder.
Efter et par år flyttede Claus Riskær Pedersens fraskilte
hustru, Anne Mette med to store sønner ind på Egtoften. Der
var tydeligt, at der nu var kommet penge til matriklen. Der
blev bygget nye garager, og der blev anlagt en tennisbane,
hvor kendte instruktører gav lektioner. Der var stuk under
loftet i stuerne, så der kom håndværkere fra Letland og reparerede det. Til at begynde med syntes jeg godt om Anne
Mette, men efterhånden overtog hun selv ansvaret for det
meste. Jeg skulle ikke længere stå for blomster og planter.
Senere kom der folk, der kunne klare haven, så efter 3-4 år
var min tid på Egtoften forbi.

Jobskifte igen 1980
I de følgende år var jeg på udkig efter ekstra jobs: Bruno Eriksen i Gartneri Karlebo havde en annonce i avisen: 2 timer om
ugen til parcelhushave. Jeg reagerede på annoncen og fik jobbet, som jeg passede i 1½ år. Bruno Eriksen og konen Anni
havde to teenagebørn. Igen en pengemand. Det var et lidt
mærkeligt miljø. Ingen af naboerne ville tale med mig. Når
Bruno betalte mig, var det bare et greb i lommen. Her havde
han både sedler og mønter i løs vægt.
Jeg satte et havehegn op ved terrassen. Bruno og Anni havde
to store rottweilere. En dag, hvor jeg for sjov løftede armene,
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sprang den ene hund op og bed mig i armen. Jeg kom på skadestuen og var sygemeldt i 14 dage. Jeg fortsatte arbejdet,
men var bange for hundene. En anden dag gik det ud over en
ung pige. De unge havde haft en ”våd frokost”, og pludselig
bed hunden en af pigerne i ansigtet. Festen stoppede brat. En
anden episode: Jeg er i gang fuld gang med at julepynte.
Pludselig ser jeg, at Anni sidder og græder. Midt i den fredelige juletid er hendes mand blevet hentet af politiet anklaget
for underslæb.
Mit arbejde ophørte. Jeg havde i øvrigt ikke fået løn i 2 måneder.
I den tid, jeg kendte Bruno Eriksen, var han en pæn mand:
jakkesæt, hvid skjorte og slips. Nu skulle han i fængsel. Næsten 20 år senere ser jeg ham i fjernsynet. Jeg tænkte, det er
utroligt, at økonomisk svindel kan give så mange år. Han
havde været ude af fængslet, men hver gang havde han lavet
noget nyt. Jeg har hørt en radioudsendelse, hvor datteren
Dorte fortæller om, hvordan det var, at have en far, der sad i
fængsel. Fjernsynet bragte en udsendelse om de 10 største
svindlere, blandt andre Stein Bagger. Her var også Bruno
Eriksen med.

I den store gryde
Det siger sig selv, at jeg herefter havde det lidt svært med
økonomien. I en annonce i Frederiksborg Amtsavis ser jeg, at
de mangler medarbejdere til aftenholdet i køkkenet på Hillerød Sygehus. Arbejdstiden var 16-19 alle ugens 7 dage - fra
mandag til søndag aften – fri en uge og så fremdeles. Jeg søgte
og fik jobbet. Begrundelsen var, at der allerede var syv kvinder på arbejdspladsen. Sygehuset så gerne en mand ansat i
køkkenet.
Inge var chokeret, da hun hørte om mit nye job: ” Skal du
arbejde i et køkken? ” Det var ganske uforståeligt for hende.
Jeg begyndte i køkkenet og befandt mig godt mellem pigerne.
Når jeg kom til sygehuset, skiftede jeg til en hvid dragt. Jeg
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tænkte, jeg tager vinteren her, men blev sommeren over og
sluttede i marts det følgende år. Vi havde travlt i det lille ”tillæg til køkkenet”. Det var sådan, at når båndet med smørrebrødet var kørt, havde vi 5-10 minutters pause. Derefter
skulle vi smøre rugbrød til næste morgen. Gaflen blev rullet
ind i servietten, og det hele foregik rutinemæssigt, hurtigt og
effektivt. Den sidste dag, jeg var der, fik vi lige en Gammel
Dansk, og jeg skulle så tage afsked med kollegerne. Jeg udførte mit arbejde som jeg plejer, men alle pigerne var væk.
Det undrede mig lidt. I køkkenet ved siden af os, var der store
gryder. Pludselig lød det fra pigerne: ”Kan du ikke komme
herud og hjælpe”. I det øjeblik jeg trådte ind ad døren til køkkenet, tog de fat i mig og puttede mig ned i en stor gryde med
lunkent vand. ”Det har du fortjent”. Og husk så på, at det kun
er de udvalgte, som kommer i den store gryde”, sagde de.
Der blev grinet, og vi morede os. Jeg måtte sætte mig ud i
bilen uden undertøj på. Det var noget, jeg huskede i mange
år.

En telefonopringning
Fra vores tid på Strynø med gæster havde vi en fin tilknytning til Strynø kro. Første ejer var Kier. Næste sommer skulle
sønnen Dennis Kier drive kroen sammen med sin kone
Hanne. Det gik ikke så godt, fordi Hanne Kier frem for at
være restauratør foretrak at sidde med ved bordene med gæsterne. Jeg producerede grøntsager og æg til kroen, men efter
nogen tid kunne jeg ikke få penge for det, så da vi rejste,
havde jeg en del penge til gode. Dennis Kier var en fantast i
pengesager, og mange penge blev brændt af.
Efter 4-5 år på Sjælland ringede Dennis pludselig til Inge.
Vi havde flere gange forsøgt at få vores tilgodehavende. Jeg
var ikke hjemme, men han ville høre, om jeg var interesseret
i at passe det grønne i Sjølundsparken i Hellebæk, hvor han
var blevet formand. Jeg kunne forstå, at det var en grundejerforening, så det var sikre penge. Jeg kørte til Sjølundsparken
86

og så på det. Det var en stor ekstra opgave. Der skulle slås
græs, fejes, luges under de nye bøgehække, skiftes pærer, når
belysningen svigtede og meget andet. ”Hvad skal du have for
at passe det på årsplan?”
Jeg prøvede at se på det. Foreningen havde indkøbt maskiner, så det skulle ikke medbringes. Jeg sagde til Dennis, at
det ville koste mindst 30.000. Han svarede, nærig som han
var i alt: ”Ja, det billigste tilbud, vi har fået er 42.000 kr”. Jeg
vidste ikke, at det havde været i udbud. Efter at have gennemtænkt situationen, sagde jeg så: ”Jeg sender et tilbud på
38.000”. Efter nogle dage fik jeg at vide, at det var mig, der
havde fået jobbet.
Sjølundsparken i Hellebæk bestod af 72 klyngehuse med
små haver omkring, hver med en plantemur med vedbend
på. Det øvrige var fællesarealer. I øvrigt havde parken en fin
beliggenhed ud mod Øresund. Her var høje træer og anlægget var i det hele taget meget flot. Jeg havde møde med bestyrelsen. Et medlem af Det grønne Udvalg var min kontaktperson. Jeg skulle beskære træerne. En landskabsarkitekt
blev tilknyttet, så det blev nemmere for mig at klare sammen
med Det grønne Udvalg. En stor spændende opgave, men det
skulle jo passes. Jeg begyndte i 1980. Efter det første år blev
der en del uro. Dennis Kier kunne heller ikke her skelne mellem, hvad der var foreningens, og hvad der var hans egne
penge. Ved en ny generalforsamling blev han væltet. Jeg var
sikker på, at det var afslutningen på min karriere dér, eftersom det jo var ham, der havde antaget mig. Jeg blev indkaldt
til en samtale med den nye formand og kassereren. De ønskede, at jeg fortsatte. Der kom mange opgaver, og efterhånden havde jeg omkring 100.000 kr. om året. Jeg fortsatte med
arbejdet i 20 år, og sluttede først i året 2000. Jeg tilbragte megen tid i Sjølundsparken, for jeg satte en ære i, at det hele så
velplejet ud. Ny bestyrelse m.m. det var ikke altid lige nemt.
Der var jo 72 grundejere, men pengene var sikre, så selvom
der var lang kørsel, var jeg glad for arbejdet. Jeg kunne selv
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planlægge mine gøremål. Det sværeste var de store avnbøgehække. Det var meget svært at få klippet dem. I de år havde
jeg mit eget firma, så jeg kunne tage mine medarbejdere med
til hækklipningen. Grundejerforeningen ville ikke betale
moms, så det var løsningen på det problem. Alt i alt en travl
tid.
Ja, mit dobbelte arbejdsliv fortsatte i 1981. Da jeg havde
været i Gentofte gartnerafdeling i to år, så jeg en annonce,
hvor de søgte en gartnerformand. Jeg søgte, og nu måtte jeg
igennem samme procedure. Jeg følte, at mine kvalifikationer
måske ikke var de bedste. Jeg startede midt på sommeren.
Det gik godt, og jeg blev accepteret af lederen og af mændene
i sjakket. Også her var der problemer med drikkeri. Især Erik,
som var fejemand i gågaden, gav mig problemer. Når han
blev tilpas beruset, ville han afspadsere med 1 times varsel.
Stadsgartneren var en svag leder, så der gik lang tid, før han
kom ud for at bese mit arbejde i kommunen. Vi havde 1/3 del
af kommunen, som vi passede så godt som muligt. Der var to
skoler og nogle børneinstitutioner, som skulle vedligeholdes.
Desuden store parker og området ved Birkerød sø. Kommunens ingeniør for mit område havde stor tiltro til mig, så ganske langsomt blev jeg ikke bare vejmand men også leder af
maskinparken. Efter nogle arbejdsopgaver fik jeg hjælp af
kommunens maskinafdeling, som stillede med 3-4 mand.
I 1986 fik vi en ny kvindelig stadsgartner i Birkerød. Hun
var ung og faglært hortonom og havde svært ved at inddrage
mig i arbejdet. Vores kemi var ikke god, og jeg tog min stilling
op til overvejelse. På den ene side var jeg indstillet på dialog
og samarbejde, men samtidig måtte jeg erkende, at vi nok
ikke ville kunne komme til at arbejde rigtig godt sammen.
Resultatet blev, at jeg søgte min afsked. Jeg havde gang i andre projekter, og gå-på-modet havde jeg stadig. Jeg kunne tillade mig at begynde på et nyt kapitel i mit liv. Jeg har altid
været begunstiget med et godt helbred og en stor portion optimisme.
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Den grønne Gartner
I 1987 valgte jeg at gå ene og tage de jobs, der kom. Jeg etablerede firmaet Den grønne Gartner, samtidig med, at jeg jo
stadig havde Sjølundsparken.
På Bregnerød kro, var min søn Steffen efter 4 år i Frankrig,
vendt tilbage. Han var oprindelig udlært tjener fra Bregnerød
Kro, men var nu også begyndt at interesserede sig for vin.
Bregnerød Kro havde parkering lige ud til vejen og det skulle
ændres. Kroens ejer, Freddie Jakobsen spurgte, om det var
noget for mig at lave det. Jeg indvilligede, men måtte have 12 medarbejdere. Jeg fik mange forskellige opgaver, så travlheden var stor.
Et år var jeg på Farum kirkegård. Kirkegårdslederen forlod
pludselig sit job, og jeg tilbød at passe gravene. Jeg var var
billig. Det kan jeg se af de penge, der gik ind på min konto.
En dag fik jeg mulighed for løse en stor opgave for Farum
kommune. Jeg afgav et tilbud, og pludselig stod jeg med opgaven. I bakspejlet kan jeg se, at jeg på mange måder gabte
over noget, som i virkeligheden var for stort. Pludselig kunne
jeg ikke forhøje min kredit. Dels var tidspunktet for opgaven
sammenfaldende med sommerferieperioden, og med 5-6
medarbejdere var der brug for driftskapital. Arbejdet blev
faktisk færdigt, men jeg måtte lukke. Farum kommune var
længe om afregningen. Jeg tror, der gik 3 måneder inden udbetalingen kom. I juli måned måtte jeg give op. Senere kom
der mange penge på kontoen, men da jeg skulle bruge dem,
var der ferie og ingen hjælp. 5 år efter kom der pludselig
penge. Kommunen havde tilbageholdt 5 % for evt. fejl ”sætning af fliser”. Pengene kom belejligt, men jeg indrømmer, at
en opgave i den størrelsesorden og med et så stort budget (ca.
1. million) var i overkanten af, hvad Den grønne Gartner –
eller for den sags skyld: den lille Strynødreng formåede.
Heldigvis havde jeg held med de andre opgaver, jeg påtog
mig.
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Bankerne
Jeg arbejdede for Unibank især i Nordsjælland. Inspektøren
havde stor tillid til mig. Jeg lavede vedligeholdelsesarbejde
for 6-7 banker. Da Unibank blev til Nordea - på det tidspunkt,
hvor jeg lukkede Den grønne gartner, tilbød inspektøren mig,
at jeg kunne komme på lønningslisten i stedet.
Nu var jeg ude at feje og lave oprydning foran bankerne.
Der var også grønne områder, der skulle passes. Jeg fejede
mandag, onsdag og fredag ved banken i Slangerup, Lynge og
Bistrup, medens banken i Farum var lettere, fordi kommunen
fejede lige til døren. Jeg havde 3000 kr. pr. bank om måneden
og så ca. 1000 kr. for Farum. En dag spurgte inspektøren, om
jeg ikke kunne overtage Bagsværd afdelingen. Det var en
større afdeling, med 12 lejligheder tilknyttet. Jeg sagde også
ja til at være vicevært. Nu kom der gode penge i lønningsposen. Måske den bedste indtjening, jeg havde haft. Men intet
varer evigt. Så da Tryg og Nordea i 2000 gik sammen, var det
slut med den slags småjobs.
Det viste sig så, at afdelingen i Bagsværd ikke havde mulighed for at fyre mig. Jeg fortsatte til jeg fyldte 77 år.
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Folkedansen
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Livtag med Folkedansen
I 1986 fik Inge og jeg lyst til at prøve Farum Folkedansere. Vi
blev hurtig bidt af det og meldte os ind i foreningen, Inge sågar i bestyrelsen. Vi var meget aktive i folkedanserne og
havde i mange år stor fornøjelse af at være med. Af natur er
jeg spontan, og det sværeste for mig var, at vi ikke måtte improvisere. Polka var polka, vals var vals, hoptur var hoptur,
og så videre. Men jeg fik det lært. Alt var nøje tilrettelagt. Pigerne eller rettere damerne gik hele vinteren til syning én
gang om ugen. Alt blev gjort i hånden. Ingen maskiner måtte
bruges. Enkelte mænd dekorerede deres skjorter med udsmykninger. Knud Hermansen, til eksempel, lavede selv en
Hedeboskjorte. Inge var dygtig til at sy og efter 2-3 år med
folkedans var to dragter færdige. De var syet i hånden efter

kopi. Inges dragt var en Egensedragt fra Sydfyn, min var en
Ærødragt. Nu kunne vi være med til opvisninger. Vi havde
stor lykke og gavn af disse dragter, fordi vi i de år havde danseopvisning blandt andet ved arrangementer og firmafester.
Vi deltog også i landsstævner. Det første foregik i Sønderborg
i 1987. Vi var 7000 dansere til stævne. Vi gik gennem byen, og
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folk vinkede til os. Det var meget festligt. Herefter marcherede vi ind på stadion fra fire forskellige retninger. Det var en
fantastisk oplevelse. Vi var med til Danske Folkedansere og
Spillemands Stævne.nge blev desværre ramt af kræft i 1994. I
efteråret, nærmere betegnet 7. december 1995 fyldte jeg 60 år.
Inge var meget syg på det tidspunkt, men insisterede på, at
vi skulle afholde fødselsdagen. Jeg protesterede, fordi jeg
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kunne se, at Inge var dødsmærket af sin sygdom. Inge fik sin
vilje og den 13. december blev fødselsdagen fejret på Ellegården. Inge ville danse med mig og vi dansede to omgange vals,
så kunne hun ikke mere.
Inge døde den følgende lørdag 23. december 1995. Mit liv
med Inge var på mange måder en dans på roser. Man siger,
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at livet er en gave, men det er også en opgave. Der var udfordringer, men vi har klaret dem, og jeg synes vores liv har båret frugt. Fire dejlige børn og fem børnebørn er det blevet til.

Ny dansepartner
Herefter fulgte en hård tid. Livet måtte leves, og jeg måtte se
at komme videre. En dag så jeg et opslag fra DGI. I Hillerød
var man i færd med at stable et rejsehold på benene (De Rejselystne). For at komme i betragtning skulle man dels kunne
alle dansetrinene, have en dragt og i øvrigt kunne danse alle
dansene ved medvirken af en instruktør. Jeg tilmeldte mig.
Vi øvede en gang om måneden i Hillerød. Herefter var der
planlagt en rejse til Ufa, som er en millionby ved Ural. Jeg
blev udtaget til stævnet. Vi rejste over Moskva. I Ufa var der
arrangeret en stor dansefestival med grupper fra forskellige
lande. Hele 12 nationer var repræsenteret. Efter indvielsen
skulle vi gå ombord på en flodbåd, som skulle tjene som vores hjem og base under stævnet. Det var trangt med hensyn
til pladsforholdene, men ellers var det helt fantastisk. Vi sejlede på en lille biflod til Volga. Når vi nåede frem til en by,
blev vi budt velkommen af borgmesteren og tusindvis af
mennesker. Vi havde gerne to opvisninger af 20 minutters varighed. Herefter overtog en ny dansegruppe. Den første opvisning foregik som regel på en stor scene midt i byen og efter
proceduren: Først åbningsceremonien, hvor alle dansede og
derefter rundt i forskellige hjem i området. Den anden opvisning fandt sted i kulturhuset i den pågældende by. Vi fik alt
betalt: transport, mad og natlogi, så det var en billig måde at
komme rundt i verden på. Jeg var to gange i Rusland, to
gange i Polen, Ungarn, Tyrkiet, Frankrig. Herefter rejste jeg
med en anden gruppe til Thailand, Vietnam og til sidst New
Zealand. Her betalte vi selv for rejserne.
Med på turen til Ufa var Astrid. Hun var en flot kvinde. Hun
arbejdede som danseinstruktør i Helsingør. Hun hjalp mig
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med påklædningen. Vi havde øvet et par gange. Hun dansede med en anden kvinde. Vi hyggede os ombord, og det
blev da også til et par knus og kram under stjernehimlen på
dækket ombord på flodbåden. Astrid havde en ven Carl
hjemme, så jeg forventede mig ikke mere end en lille ferieflirt.
I flyet hjem kom vi til at sidde ved siden af hinanden. Vi talte
godt sammen. Hun fortalte, at hun havde fire børn. Også jeg
var ”Far til fire”. Da vi gik fra lufthavnen i Kastrup, stak hun
mig sit telefonnummer.
Vi aftalte at danse sammen, men vi ville finde en ny forening: ikke Helsingør, ikke Farum men Karlebo. Det var dejligt for mig at have en dygtig dansepartner. En weekend
spurgte jeg, om hun ville se, hvordan jeg boede. Vi havde
nogle dejlige stunder og var begge lidt opløftede ved at have
lært hinanden at kende. Søndag aften tog hun hjem til Helsingør. Næste dag ringede hun til mig. Hun boede alene i en
lejlighed på Snerlevej, men fortalte mig nu, at hun var blevet
smidt ud af lejligheden med et par knuste briller. Jeg var chokeret og sagde, at man da ikke sådan uden varsel kunne smides ud af lejligheden. Jeg fik en lang forklaring, som endte
med, at hun nu stod på gaden. Jeg havde jo god plads og
sagde, at så måtte hun jo bo hos mig. Mandag dansede jeg i
Farum. Da jeg kom hjem holdt Astrid foran huset – klar til at
flytte ind. Den følgende lørdag kørte min svigersøn Hans,
min søn Lars, Marias kæreste og jeg alle til Helsingør for at
hente Astrids bohave. Hendes ven Carl var i lejligheden og
var tosset. Jeg måtte ikke sætte mine ben i lejligheden, så jeg
stod pænt på parkeringspladsen med bil og trailer og ventede. Det var en voldsom oplevelse. Det viste sig, at det på
grund af Astrids kaotiske økonomiske situation, faktisk var
Carl, som var kommet til at stå som ejer af lejligheden. – Men
kærlighed overvinder alt, især i starten. Ved nærmere bekendtskab fandt jeg ud af, at Astrids økonomi mildt sagt lå i
ruiner. Hun var 55 år og havde absolut ingen økonomisk
sans. Hun havde et deltidsjob i en dametøjsforretning og stort
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set ingen indtægt. Jeg tror, hun forestillede sig, at jeg var mere
velhavende, end det var tilfældet. Hun ville gerne giftes med
mig, og jeg for mit vedkommende var glad for at have mødt
en ny kvinde efter Inge. Jeg betalte vores bryllup, som blev
afholdt i Stavnsholtkirken. Ingen af Astrids børn deltog i
brylluppet. Efter festen på Ellegården tog vi på bryllupsrejse
til Ægypten. Vi var på sejltur fra Luxor og helt til Aswandæmningen.
Men efterhånden begyndte hverdagen at melde sig. Astrid
vedblev at sige, ”at Inge var i stuerne”. Hun var ikke tilfreds
og ønskede sig et nyt hus. Vi så på andre huse i Slangerup,
Hillerød og Helsingør, men til sidst sagde jeg til hende: Jeg
sælger ikke, sådan som vores forhold ser ud. I august 1999
flyttede Astrid tilbage til Helsingør.
Jeg har aldrig været god til at være alene. Jeg er meget socialt anlagt, så jeg fortsatte med at danse folkedans og håbede
inderst inde på, at det nok skulle lykkes for mig at finde en
ny (danse-)partner. Jeg ville gerne rejse og lave opvisninger,
men brød mig ikke om at rejse alene. I 2000 tilbød jeg derfor
mine børnebørn, Alices to sønner – tvillingerne Thomas og
Kenneth, som nu var 15 år at rejse med mig til USA og Californien. Vi havde en fantastisk tur til Oregon. Drengene rejste
hjem et par uger før, men jeg besøgte Grethe og Olav i staten
Oregon. Vi havde nogle dejlige dage sammen. Jeg kom hjem,
men jeg havde ikke fundet en ny kvinde.
Hjemme i Farum tog jeg igen fat i folkedansen. Vi skulle
danse og lave opvisninger, og inden jeg fik set mig om, løb
jeg ind i Hanne. Som sagt: Jeg har danset mig til kvinderne i
mit liv. Hanne havde ikke danset folkedans siden sin tidlige
ungdom, men var mødt op sammen med en veninde. Ved
kaffen faldt Hanne og jeg i snak. Siden gik Hanne og jeg ud
at spise et par gange.
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Den sidste dans
I dag er jeg lykkelig gift med Hanne. Jeg mødte Hanne, der
netop var blevet enke og stod tilbage med et hus - og ikke
mindst en stor have i Værløse. Til at begynde med hjalp jeg
Hanne med at ordne haven. Hanne og jeg svingede godt sammen, og det endte med, at hun satte huset til salg og flyttede
ind hos mig. Vi giftede os på min fødselsdag. I virkeligheden
havde jeg inviteret til fejringen af min 65 års fødselsdag, men
det blev samtidig dagen for bryllupsfesten. Det kom som en
overraskelse for de fleste. Vielsen foregik i Stavnsholtkirken
i Farum, og Hanne og jeg valgte at gifte os i vores folkedragter. Selve bryllupsfesten foregik på Ellegården. Vi havde inviteret 50 mennesker til festen. Hannes og min bryllupsrejse
gik til Hurgada i Ægypten.
Mit tredje ægteskab – ægteskabet med Hanne - er indgået
i det man kalder ”den tredje alder” Man siger ”Tredje gang
er lykkens gang”, og sådan har jeg oplevet det. Aktiviteterne
og foretagsomheden er for mit vedkommende ikke blevet
mindre med årene. Hanne er heldigvis en dejlig kvinde med
stor appetit på livet, og vi har et meget aktivt liv. Jeg har været med til at starte Furesø Viseforening, og har selv stået på
scenen adskillige gange. På et tidspunkt syntes jeg, det
voldte mig problemer at huske teksterne til de mange viser
udenad. Jeg trak mig derfor tilbage, da jeg var 77 år. I 16 år
har jeg sunget i Farumkoret, som er et blandet kor med 40
aktive. Jeg sang bas. Som brugere af Ellegården var Viseforeningen – Folkedanserforeningen – Jazzklubben og 66 sixtysix og Skakklubben. Der var brug for en driftsleder. Vi var
seks i styregruppen, og valget faldt på mig. Jeg påtog mig opgaven med at låse op og lukke (nogle gange kl. 02 om natten).
Jeg havde kontakten med håndværkere og andre. Timelønnen var 150 kr. for højest 4 timer, så jeg havde en ekstraindtægt på 70.000 kr. de sidste 5 år – til jeg rundede de 80 år.
Hanne har sin pension efter en lang og tro tjeneste i forsvaret.
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Hun har været på kontoret i 50 år og får udbetalt en statspension. Vi har haft et økonomisk råderum, som har gjort det
muligt for os at rejse og opleve. Det har vi gjort i 15 år nu. Alle
verdensdele er besøgt. Vi har foretaget to store rejser om året.
Vi har valgt at rejse med rejsebureau, hvor alt har været tilrettelagt, så vi ikke skulle spekulere på praktiske ting, men
nøjes med at opleve. De største rejseoplevelser har været vores rejser til Sydamerika, Brasilien med Peru og Bolivia, Inkariget og Titikaka. Vi har været i Australien, i New Zealand, i
Kina, Thailand og på Bali. Også rejsen til Sydafrika skal nævnes. Jeg er en stor beundrer af Nelson Mandela, og Hanne og
jeg har været på Robbin Island og set hans fængselscelle. Jeg
har i øvrigt lige læst Nelson Mandelas bog, Vejen til frihed.
I dag er jeg tilbage, hvor det hele i sin tid begyndte. Cirklen
er sluttet. Jeg nyder tilværelsen i det sydfynske øhav. Hanne
og jeg har netop været en tur på Strynø.
Når jeg i dag i en alder af 81 ser tilbage og tænker på, at
jeg er vokset op som en lille Strynødreng, så er jeg faktisk selv
overrasket over, hvor meget jeg har set og oplevet i mit liv: til
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lands, til vands og i luften. Jeg er meget taknemmelig over de
mange forskellige mennesker, miljøer, kulturer og lande, som
jeg har stiftet bekendtskab med. Carpe Diem – grib dagen hedder det. Det har jeg gjort. Jeg ser mit liv som en kæde af
begivenheder – man fristes til at sige en kædedans: Man rækker hånden frem, noget viser sig, og bringer en videre. Jeg
tror, at nysgerrigheden, gå på modet og en god portion ligefremhed har været drivkraften for mig. Livserfaring handler
om det, man samler op på sin vej, og jeg synes, jeg har samlet
en del.
Mit sidste projekt har været en rejse i erindringen. Også på
denne rejse har Hanne været en trofast ledsager. Hun har
bakket mig op i at nedskrive mine erindringer. Hun har sågar
forsøgt at renskrive mine mange håndskrevne sider. Vi investerede i en computer, men her måtte vi give op. Når En
Strynødrengs erindringer nu foreligger, kan jeg kun være tilfreds. Jeg er gået ud af 7. klasse, men min historie findes nu i
bogform til inspiration for andre, som har mod på eventyr og
rejselyst.
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Efterskrift:
Hvordan ser Strynø ud i dag?
Mit hjerte banker stadig for Strynø.
Omkring år 1800 var der ca. 800 indbyggere på Strynø. Vejene
udgik fra Majpladsen med 5 veje. Strynø by, der efter udskiftningen lignede en stor tomt, var ikke smuk, men søfolk og
andre fandt alligevel en mulighed for at bygge små huse her.
I dag er Strynø en velfungerende ø med ca. 200 indbyggere
- et levende helårssamfund, som byder på trivsel og tryghed
for folk i alle aldre. Nye tilflyttere er kommet til øen, og
Strynø har i dag vuggestue/børnehave. Strynø skole er stadig
i brug. Børnene går de første 4 år i Strynø Skole og fortsætter
herefter på Ørstedsskolen i Rudkøbing på Langeland. På
Strynø er fritidsordning og ungdomsklub.

Strynø ligger 29 minutters sejlads fra
Rudkøbing.
I 1965 foretog Det Sydfynske Dampskibselskab en ændring af
besejlingen, således at der ikke længere anløb færge fra Marstal til Strynø. Herefter stiftede øboerne deres eget selskab,
som blev opløst for 3 år siden.
I dag er det Langeland kommune, som står for færgedriften. Strynøfærgen er en stor færge, der kan tage 14-15 personbiler. Færgen har afgang 6-7 gange dagligt. Det betyder, at
det er muligt at arbejde udenfor øen.
Arbejder man hjemmefra, er der god internetforbindelse
på øen. Forfattere og kunstnere har mulighed for at leje sig
ind i Skrivehuset, som ejes af Sara Kock. Skrivehuset lejes ud til
en rimelig pris, og her kan man få en arbejdsro, som man ikke
finder andre steder.
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På Strynø kan man opleve, at nyt og gammelt går
hånd i hånd.

Der afholdes stadig Majtræsfest på Majpladsen. Majfesten er
en fejring af sommerens komme. Det er en gammel tradition,
at man en lørdag sidst i maj, hvor Majtræet står nymalet med
bænkene omkring samles til Majfest. ”Træet” bliver rejst af
nogle af øens stærke mænd. På festdagen holdes taler og afvikles anden underholdning på pladsen. Dagen afsluttes med
dans og hygge. I det lille ø-samfund er fællesskabsfølelsen og
samhørigheden noget meget centralt.
Strynø har sin egen hjemmeside. På Strynø findes et hav
af foreninger med masser af aktivitet. Mest kendt er
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Smakkecentret
På Strynøs hjemmeside kan man læse:
Øhavets Smakke- og Naturcenters udstilling fortæller
det Sydfynske Øhavs natur- og kulturhistorie. Udstillingens omdrejningspunkt er sejladsen mellem de
mange øer i området. Her er sjov og spændende formidling til både børn og voksne.

Her er udstillet smakkejoller, pramme og fiskerjoller
som har været anvendt i hele Øhavet gennem århundreder. Her er rørebassin, værksted og andre sjove aktiviteter, hvor kan børnene slå sig løs og opleve på deres
måde.
Udstillingen giver et godt indtryk af sejladsen og livsvilkårene på de små Sydfynske øer.
Foruden de udstillede både, fortælles også om de sidste
års arkæologiske udgravninger på Strynø, hvor nye
kulturhistoriske vinkler blev føjet til.
Smakkecenterets Udstilling har eksisteret siden 1993,
og der udstilles i samarbejde med Langelands Museum. På Smakkecentret er endvidere en teltplads og
centret anvendes også som Lejrskole for skolebørn.
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Ved havnen er der børnevenlig badestrand med
badebro.
Strynø er i det hele taget et naturskønt område, med masser
af dyre og planteliv. Her er gode muligheder for at fiske.

Fritidssejlere har gode forhold på Strynø.
Den gamle havn på Strynø var faldefærdig og pladsen
var trang, så ihærdige ildsjæle på øen gik i gang med
at skaffe midler til en ny. Det lykkedes dem at tilvejebringe det nødvendige og især takket være en større
donation fra A.P. Møller Fonden, kunne den nye havn
indvies i sommeren 2009.

Den nye havn, som er næsten dobbelt så stor som den
gamle, er en rigtig havn, hvor man kan lægge til kaj;
men der er også broer med pælepladser. Det lykkes som
regel gæstesejlere, at finde en plads ved bolværket eller
broerne.
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Øen har flere overnatningsmuligheder: Sydpå driver min
svoger Bent og hans kone Pia ”Sønderly”. Mejeriet har ligeledes overnatningsmuligheder og tilmed et godt spisested. På
kroen kan man købe en øl og en let frokost.

På hjemmesiden kan man læse om indkøbsmuligheder.
På Majpladsen ligger en velassorteret købmandsforretning der har åbent alle ugens dage. Købmanden har et
stort udvalg af økologiske varer, og mangler man noget, siger man det bare til købmanden selv, så kan han
trylle næsten alt frem på hylderne. Hos købmanden er
der et apoteksudsalg, således at man kan få bragt apotekervarer bestilt via læge eller pr. telefon.
Kommer man som turist til Strynø er det muligt at
komme på guidede ture. Strynø har en smuk kirke og
præsten er bosiddende på øen. Møllen på Strynø kan
også beses.

Jo, Strynø er bestemt et besøg værd.
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Kutteren Anton
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