
Dette værk er downloadet fra 
Slægtsforskernes Bibliotek

SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 
Slægtsforskere. Det er et special-bibliotek med værker, 
der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet 
omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Slægtsforskernes Bibliotek: 
http://bibliotek.dis-danmark.dk

Foreningen Danske Slægtsforskere: 
www.slaegtogdata.dk

Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med 
og uden ophavsret. Når det drejer sig om ældre 
værker, hvor ophavsretten er udløbet, kan du frit 
downloade og anvende PDF-filen.

Drejer det sig om værker, som er omfattet af 
ophavsret, skal du være opmærksom på, at PDF- 
filen kun er til rent personlig brug.

http://bibliotek.dis-danmark.dk
http://www.slaegtogdata.dk


Sigurd Borch

En Esbjergdreng 
fortæller

- om løse typer og aviser

Historisk Samfund for Ribe Amt



Sigurd Borch

En Esbjergdreng 
fortæller

- om løse typer og aviser

Historisk Samfund for Ribe Amt
1986



Sigurd Borch:
En Esbjergdreng fortæller
- om løse typer og aviser

© Forfatteren

Udgivet af Historisk Samfund for Ribe Amt 
1986

Tryk: West-Print, Gørding

ISBN 87-87490-293

Billeder uden henvisning 
tilhører forfatteren

Omslaget viser Esbjerg Torv 1921-23 
(Byhistorisk Arkiv)



Forord
Med denne bog fortsætter Historisk Samfund for Ribe Amt 
sin serie af erindringer. I fjor udgav vi Johan P. Karkovs 
»En landsbydreng blev læge«. Denne gang er sted og ind
hold af en ganske anden karakter.

Sigurd Borch er født og opvokset i Esbjerg, og her har 
han haft sit virke i et langt liv. I mere end 40 år har han 
været knyttet til den socialdemokratiske lokalpresse og op
levet dens sidste år.

Som udlært typograf med en læretid i tyverne og de 
mange år i pressens tjeneste tegner Sigurd Borch en erin
dring, som vi ikke tidligere har haft i vor bogliste. Vi er 
glade for at kunne give vore medlemmer denne mulighed 
for at få et kig ind ad andre vinduer end ellers.

Redaktionen takker Sigurd Borch for samarbejdet og 
bringer Esbjerg Ugeavis en tak for hjælp undervejs.

Redaktionen



Barndomsår
Min familie
Omkring århundredskiftet var Esbjerg by ved at blive vok
sen, byen var blevet købstad fra 1. januar 1899.

Netop i disse år bosatte min slægt sig i Esbjerg.
Min fars forældre kom i året 1897. De kom fra det nord

lige Jylland, nærmere betegnet Stendis ved Vinderup med 
Holstebro som den store by.

Bedstefar, som hed Laurids Borch, havde været lærer i 
Stendis i 20 år, inden han kom til Esbjerg i en alder af 46 år.

Bedstemor, som hed Jensine Borch, var 45 år. De havde 
syv børn med sig. Det ældste barn var 17 år, og det yngste 
var kun et halvt, begge piger. Min far var det tredieældste og 
hed Søren Irenæus Borch. Han var 14 år.

Min mors forældre kom året 1900.
De kom fra Lindholm i Slesvig, hvor de havde drevet en 

kro. Før den tid havde min Grosspapa, som vi kaldte ham, 
været skotøjsfabrikant.

Mor var født i Niebøl i 1888.
Grosspapa hed Peter Nicolaj Breckling og var 47 år, da 

de kom til Esbjerg fra Tyskland.
Grossmama hed Elspe Catharine Breckling, født Refs- 

lund. Hun var 38 år.
De havde ni børn med sig, og Grossmama ventede det 

tiende, som blev født i Esbjerg den 28. november 1900.
Mor var det tredieældste barn og hed Hansine Henriette 

Breckling. Hun var 12 år.
Begge familier var kommet til Esbjerg, fordi de havde 

hørt så meget godt om den unge nye by i det yderste Vesten. 
Fremtiden var i Esbjerg.

De klarede sig også godt, og de mange børn kom også 
godt i gang - hver på sit felt.

Far kom i lære som cigarmager på FDBs tobaksfabrik i 
Esbjerg.

Han blev soldat i Viborg. Arbejdede derefter som cigar
mager i Holstebro og København, inden han slog sig ned i
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Bedstefar Laurids Borcli, født 1851, 
død 1937. Maleri al Niels Holbach, 
malet 1919, da bedstefar var 68.

Esbjerg. Her fik han igen arbejde som cigarmager på FDBs 
tobaksfabrik. Der arbejdede han lige til sin alt for tidlige 
død i 1921.

Mor var som sagt 12 år, da hun kom til Esbjerg og der
med Danmark. Hun kom på Danmarksgades skole hos 
overlærer Langvad.

Hun lærte hurtigt dansk og blev dygtig i skolen. Senere 
gik hun også på aftenskole.

Efter konfirmationen var hun i huset hos overlæge Emil 
Cold og fru Valgerda Cold, født Finsen. Hun var også en 
overgang på FDBs tobaksfabrik, hvor hun lærte min far 
at kende. De blev gift i november 1909.

Mor arbejdede ikke ude i de 12 år, de nåede at være gift. 
Da far døde i 1921, efterlod han mor og os fire børn.

Heldigvis hjalp gode venner og kollegaer mor til et mæl
keudsalg i Finlandsgade i 1922.

Det lykkedes hende at få os alle fire børn i gode læreplad
ser. Da det blev krisetider i 1930’erne, gik mælkeforretnin
gen ikke godt mere. Mor blev snydt, gav alt for meget på 
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Mine forældre, Søren I. Borch og 
Hansine Henriette Borch, som ny
gifte i november 1909, henholdsvis 26 
og 21 år.

kredit. Fiskerne havde ingen penge at betale med, og det 
gik ud over mor.

Hun holdt op med sin godgørenhed og var så heldig at 
få arbejde på FDBs tobaksfabrik igen.

Her var hun, til hun holdt op som 65-årig for at give 
plads til de unge, som hun sagde.

Mor blev 93 år. De sidste 15 år levede hun lykkeligt på 
Plejehjemmet Ved Skoven.

Barndom og første skoleår
Noget af det første, jeg kan huske, er en forårsdag først i 
april måned 1915, da far kom op til mine bedsteforældre, 
hvor min bror og jeg havde overnattet, fordi min mor var 
blevet »syg«. Far fortalte os, at »storken« havde været hos 
os med en lille søster. Jeg kan huske, at jeg havde mine tvivl 
på sandheden om storken - men alligevel - det var jo april 
måned.
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Det står tydeligt i min erindring, at vi fulgtes med far i 
hånden forbi elektricitetsværket i H. C. Ørstedsgade til Ny
gårdsvej på hjørnet af Finsensgade, hvor vi boede ovenpå i 
postbud Sørensens villa.

Mor lå ganske rigtig i sengen, og hun havde fået en lille 
pige. Vi blev meget duperede, så lille havde vi ikke troet, 
hun var. Pigen blev døbt Eli Signe. Mellemnavnet opkaldt 
efter bedstemor. Min bror Haldor havde som mellemnavne 
Laurids Peter, opkaldt efter begge bedstefædre - men allige
vel blev Grosspapa fornærmet over, at hans navn kom sidst.

Jeg slap for at blive opkaldt, men fik mellemnavnet Alex
ander. Mor fortalte mig meget senere, at hun lige havde 
læst en roman, hvor helten hed Alexander, og ham var hun 
faldet for.

løvrigt har jeg ikke så mange erindringer fra før min 
skolegang, dog kan jeg huske, at vi måtte flytte mange 
gange. Det var tiden under den første verdenskrig. Der var 
bolignød og mange ejendomsspekulanter. Mor sagde gan
ske vist til os drenge, at det var vores skyld, vi lavede for 
mange spilopper. Men sandheden var, at ejendommen hver 
gang blev solgt hen over hovedet på lejerne.

Vi boede et utal af steder - men altid på den østlige side 
af Torvegade i Østerbyen.

Min skolegang startede i april 1917 i første klasse på 
Østre skole.

På grund af min fødselsdag i september måned kom jeg 
ikke i børnehaveklassen hos frk. Marie Langvad. Det var 
noget, jeg var meget ked af. I mange år efter følte jeg, at der 
var noget, jeg var gået glip af - noget jeg var blevet snydt for.

Frk. Langvad var elsket af alle børn, selvom hun også 
var en dame, der kunne sætte sig i respekt.

Det var faktisk et privilegium med børnehaven. Det var 
kun i Esbjerg, man havde en kommunal børnehave den 
gang - takket være foregangsmanden, redaktør J. P. Sundbo.

De første år på Østre skole var rolige og harmoniske. Vi 
havde fru M. Larsen som klasselærer. Hun var meget be
hagelig, rolig og afbalanceret.
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Senere skiftede vi klasselærer et par gange, og det gav et 
afbræk i undervisningen hver gang. Navnlig da de nye læ
rere stod langt tilbage i pædagogisk henseende.

Jeg havde for eksempel ikke meget til overs for hr. H. P. 
Aare Petersen. Han var mest optaget af at »filme« med 
lærerinde frk. Ane Thude. De blev også gift senere - efter 
Aare Petersens skilsmisse.

Jeg kunne ikke lide den måde, Aare Petersen behandlede 
flere af mine klassekammerater på. Man havde indtryk af, 
at han nød at slå pigerne, og navnlig gik det ud over en pige, 
der hed Elisabeth. Han lagde hende på maven over skole
bordet, hvorefter han med sin bare hånd eller med spansk
røret slog hende i bagdelen.

Aare Petersen blev dog mange år senere en populær leder 
af ungdomsarbejdet i EfB.

For mit eget vedkommende gik det også meget dårligt, 
navnlig i dansk og især med højtlæsning. Jeg var meget ge- 
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nert og læste forkert. Jeg stammede, blev rød i hovedet og 
flov.

Aare Petersen bad derfor de to pæneste piger i klassen, 
Magda og Edith, læse med mig i frikvarteret.

Det blev jeg både lykkelig og ulykkelig over - tænk at 
sidde så tæt ved dem. Desuden var jeg meget flov over, at 
de skulle lære mig at læse. Det var ikke noget, der gav mig 
større selvtillid - tværtimod.

Omkring årene 1919 til 20 var bolignøden i Esbjerg så 
stor, at Østre skole skulle bruges til husvildebolig. Jeg kom 
derfor til at gå på Vestre skole i en periode. Det blev en lang 
vej at gå. Jeg har været omkring 9-10 år. Vi boede på det 
tidspunkt på Fasanvej 6 (nuværende Exnersgade 71c).

Jeg startede meget tidligt hjemmefra om morgenen, så
dan at jeg kunne nå at få morgenbespisningen på Vestre 
skole, inden undervisningen begyndte. Morgenbespisningen 
bestod af varm mælk og brød med margarine og marme
lade.

Det smagte dejligt, syntes jeg.
Når undervisningen var slut, som regel kl. 12, styrtede 

jeg af sted sammen med flere klassekammerater over til 
Stormgades skole, hvor der var middagsbespisning. Det fo
regik under en meget stram disciplin under fattigundersø
ger J. J. Marcussens ledelse.

Han gik med hævet spanskrør og råbte op, slog ind mod 
væggene og i bordene for at dæmpe de meget sultne og iv
rige børn.

Navnlig var der stor trængsel om onsdagen. Da fik vi lab
skovs. Jeg kan endnu så mange år efter fornemme den dej
lige lugt i mine næsebor. Jeg syntes, at det var det bedste, 
man kunne få på denne jord. Der var ingen, der kunne lave 
labskovs så godt som bespisningen på Stormgades skole.

Disse børnebespisninger havde Esbjerg kommune i mange 
år. Det var gode foranstaltninger, som sikrede børnene et 
godt morgenmåltid og én varm ret om dagen.

Der fandtes megen arbejdsløshed, nød og fattigdom un
der og efter den første verdenskrig.
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Far var også i perioder arbejdsløs. Tobaksfabrikken luk
kede simpelthen hele fabrikken, når tobakken var ved at 
slippe op. 1 sådanne perioder hjalp far somme tider min 
onkel Laurids, der arbejdede som kusk ved Mads Hansens 
kornforretning i Torvegade. Onkel Laurids blev mange år 
senere lagerforvalter og opnåede at holde 50-års jubilæum. 
I den anledning fik han kongens fortjenstmedalje i guld. 
Det var han meget stolt over.

Jeg mindes endnu fra drengeårene i denne periode, hvil
ken lykke det var for mig at møde onkel Laurids med heste
vogn på hans byture med Valsemøllens mel til Esbjergs køb
mænd. Det var spændende at stå og balancere på fladvog
nen mellem melsækkene og se på de velplejede hestes løb 
og mærke den særlige lugt fra dem.

Det var en herlig oplevelse, som jeg oplevede utallige 
gange. Det var særligt spændende, når onkel Laurids over
lod tømmerne til mig - så gik det stærkt ned ad Vesterhavs- 
gade mod Tivoli.

I denne periode kom jeg også meget op til mine bedste
forældre i Nørregade 59. Når far og mine onkler var der, 
blev der talt ægte ravjydsk til bedstemor. Jeg kunne godt 
lide den stille og jævne måde, de levede på. Det bar præg 
af bondelandet.

I deres lejlighed på 2. sal fandtes der ikke toilet eller elek
trisk lys. Der blev fyret i kakkelovn i alle stuerne, og i køk
kenet fandtes et stort komfur. Belysningen var petroleums
lamper. Jeg kan tydeligt huske, at bedstemor fyrede med 
spåner i komfuret. Spånerne blev opbevaret i en dragkiste, 
der stod ved siden af komfuret. Det var min tante Grethes 
opgave at hente spånerne hos forskellige maskinsnedkerier 
i Esbjerg. Jeg har mange gange været med hende for at 
hjælpe med at fylde sækkene og køre dem hjem i en lille 
legevogn. Efterhånden blev tante Grethe fantastisk dygtig 
til at fylde en sæk, så der virkelig var spåner i for pengene.

Det var ikke altid lige behageligt med lokum i gården, 
når man boede på 2. sal.

Jeg kan huske, at både bedstefar og bedstemor samt
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mine onkler og tanter havde hver sin natpotte stående un
der sengen. Jeg husker desuden tydeligt, at jeg dengang 
kunne lugte, hvis det var, når det gjaldt bedstemors eller 
bedstefars natpotte. Det er helt utænkeligt i dag.

Vi børn mærkede ikke noget til arbejdsløsheden og den 
stramme økonomi. Tværtimod syntes vi, at vi havde det 
godt. Men jeg kan alligevel huske, at når mor skulle vaske, 
måtte vi ligge i sengene uden dynebetræk, og det var ube
hageligt. Mine forældre havde kun et hold til alle sengene.

Vi havde dejlige, frie forhold, da vi boede på Fasanvej, 
og vi kunne rigtigt boltre os. Der var mange børn at lege 
med. Vi havde fælles gård med Holbergsgade - det nuvæ
rende Evalds allé. I Holbergsgade lå dengang Esbjerg Svine
slagteri A/S. Der var to familier i ejendommen Holbergs
gade, der tilsammen havde 19 børn. Den ene familiefar var 
slagteriarbejder, og de havde 11 drenge og en pige. Den 
anden familie havde syv børn. Her var faderen cigarsorterer, 
det var lidt finere end cigarmager. Det var hovedsagelig 
slagteriarbejdere og cigarmagere, der boede i kvarteret.

Om søndagen blev mange af os børn sendt i søndags
skole i missionshuset Bethesda i Teglværksgade. Det lå lige 
over for tobaksfabrikken, men er nu nedrevet.

Mange af cigarmagernes børn gik der. Forældrene fik ro 
til at få en middagssøvn og samtidig sørge for slægtens fort
satte beståen. Mester Carl Bachs fra tobaksfabrikken var 
søndagsskoleleder, og mange af søndagsskolelærerne og -læ
rerinderne var ansat på tobaksfabrikken.

Det betød meget at stå sig godt med mester Bachs.
Et af årets største lyspunkter var sommerudflugten med 

tobakken. Den foregik tit med toget til Varde, hvor man 
tog ud i Lunden og morede sig med forskellige lege for hele 
familien. Men højdepunktet var tobakkens juletræ på Pa
ladshotellet, hvor børnene fik fine poser og julegaver.

Det var en stor oplevelse.
Jeg husker også, at vi ved juletid var med vore forældre 

oppe i Kongensgade for at se de flotte juleudstillinger de 
sidste søndage før jul.
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Cigarmagerne på Tobaksfabrikken i Esbjerg omkring 1910. Søren I. Borch sidder 
som nr. to bagest ved vinduet til venstre. Over for ham sidder Carl Lauridsen, og 
fabriksmester Carl Bachs står op ved bagvæggen. (Byhistorisk Arkiv, Esbjerg).

Navnlig havde Flensborg-Lager, det senere Blichfeldt, og 
enkelte andre store forretninger nogle meget fine juleudstil
linger med levende optræden. Dengang havde vi jo ikke 
radio og fjernsyn. Der var stor trængsel foran disse vinduer. 
Næserne blev klemt flade mod ruderne.

På sådanne søndage var Kongensgade lukket for kørende 
trafik. Slagterbutikkerne gjorde også meget ud af disse jule
udstillinger og forsøgte at overgå hinanden i fantasi.

Jeg mindes også vore besøg i det franskbyggede pissoir 
i Rådhushaven på Torvet. Det var med stolthed, min bror 
og jeg gik med far derind. Min søster og mor måtte pænt 
blive udenfor. Det var kun for mænd. Kvinderne havde 
man ikke tænkt på dengang. Det var spændende at komme 
derind. Man kunne altid se udefra, om der var ledige plad
ser. Det nederste stykke i den runde bygning var frit. Man 
kunne tælle de skrævende »mandeben«.
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Bygningen var inddelt i båse med rindende vand ned ad 
væggene. En gas-gadelygte var anbragt i midten og sørgede 
for et hyggeligt gult lys.

Jeg kan også huske de sidste år under første verdenskrig 
1917-18, at Esbjerg havde militær liggende. Det var de så
kaldte sikringsstyrker, dvs. genindkaldte danske soldater.

Grossmama og Grosspapa havde dengang en lille køb
mandsbutik i Exnersgade 51. Lige ved siden aflå det davæ
rende Hotel Esbjerg, og her var de danske soldater indkvar
terede. Min bror og jeg kiggede tit ind til dem og blev godt 
modtaget.

Esbjerg blev ikke militærby af den grund. Men det skete 
mange gange, at militærorkestret gav koncerter for esbjer
genserne. I forbindelse med militæret blev der også afholdt 
galopløb ude ved Måde teglværk, der hvor lossepladsen nu 
ligger.

For os børn var det også en stor oplevelse at besøge over
læge Emil Cold og fru Valgerda.

Mor havde været ung pige hos fru Cold et halvt år, før 
hun blev gift med far, og min tante Olga afløste mor og blev 
hushjælp hos overlæge-familien i 10 år.

Hr. og fru Cold bevarede forbindelsen med mor lige så 
længe, de levede. Da mor blev enke, hjalp de hende økono
misk på mange måder, både med gode madpakker, tøj og 
rede penge - og altid diskret. Fru Valgerda Cold var fan
tastisk god ved mor. Jeg var altid meget beklemt, når vi to 
gange om året hele familien skulle på besøg hos overlægen 
på Nygårdsvej. Jeg følte det, som om vi skulle besøge kon
gefamilien. Hele miljøet var meget højt hævet over det liv, 
vi levede til daglig. Det var en stor villa, der var lillepige, 
kokkepige og stuepige.

Overlæge Cold var nærmest en afgud i Esbjerg, dygtig og 
respekteret. Fru Cold var en meget smuk kvinde. Trods 
hendes unge alder var hun allerede dengang helt hvidhåret. 
Hun havde de smukkeste brune øjne og var elskværdig
heden selv.

Der var to børn, sønnen hed Sigurd, og datteren hed Eli.
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Børnene Eli, Sigurd og Haldor på sommerbesøg i overlæge Colds have. Foto fra 
1920.

Jeg har mor mistænkt for, at hun har haft dem i tankerne, 
da jeg og min søster skulle døbes.

Vi besøgte dem en gang om sommeren og en gang ved 
juletid. De var begge to store personligheder.

Mellemskole eller ej -
Fra 4. klasse skulle der tages stilling til, om man skulle i 
mellemskole eller ej. Jeg sagde nej. Jeg følte, at jeg ikke 
kunne bestå mellemskoleprøven. Den megen skiften skoler 
og klasselærere havde ikke haft nogen gavnlig indflydelse 
på mine kundskaber og min selvtillid.

Heldigvis tvang min mor og far mig ikke til at gøre for
søget, men det var en skuffelse for min far. Mellemskolen 
var også et af de fremskridt, Esbjerg kommune havde gen
nemført. I dag har man fundet andre og meget bedre un- 
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dervisningsformer. For det første var det meget tidligt, at 
børnene i 4. kl. skulle deles i boglig eller ikke-boglig linje, 
og for det andet gav det dengang et meget stort skel mellem 
de to former for undervisning.

Børnene og lærerne i mellemskolen følte, at de var første 
klasses mennesker. Vi andre var anden eller tredie klasses. 
Jeg kom på Danmarksgades skole på grund af min bopæl 
på Fasanvej. Jeg kom i 5. klasse.

Allerede året efter, da jeg skulle i 6. klasse, fandt man på, 
at vi i den almindelige folkeskole kunne ikke gå på samme 
skole som mellemskoleklasserne.

Så måtte vi flytte til Stormgades skole.
Danmarksgades skole blev en ren mellem- og realskole. 

Året på Danmarksgades skole var præget af flere ting. No
get fik skelsættende betydning for mig.

Jeg havde fået en klasselærer, der tabte tålmodigheden 
med mig og sagde: Enten er du dum, eller også er du stædig 
og doven og vil ikke forstå noget. Vi kunne simpelthen ikke 
forstå hinanden.

Men så fik vi en klasselærer, H. C. Greve, i slutningen af 
skoleåret - og da skete der noget for mig. Han kunne under
vise, så jeg - og jeg ved flere - fik fat i, hvad det hele drejede 
sig om.

Det skal også tilføjes, at vi alle havde megen glæde af 
historietimerne med frk. K. Bjørndal. Hun var en lærerinde 
af Guds nåde. Aldrig har historietimerne været så levende 
og nærværende som i hendes timer.

Ved hendes hjælp blev de gamle konger og de historiske 
begivenheder lyslevende for os.

Det var, mens jeg gik på Danmarksgades skole, at min far 
døde af lungebetændelse i september 1921.

Jeg boede under min fars sygdom hos mine bedsteforæl
dre i Nørregade 59.

Det blev et frygteligt slag for os og navnlig for mor. Hun 
var kun 33 år. Jeg var 11 år og den ældste, Haldor var 9 år, 
Eli 6 år og vores yngste bror Gunnar 1 */2 år.

Jeg havde slet ikke vidst, at far var så alvorlig syg. Den- 
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5. klasse på Danmarksgades skole foråret 1922. Det er Harald og Sigurd på næst- 
nederste række yderst til højre. Læreren er H. C. Greve.

gang kunne lægerne ikke stille noget op med lungebetæn
delse. Penicillin fandtes ikke. Det var kun at vente i 9 døgn, 
enten kom patienten sig, eller også døde han.

Far døde det 9. døgn, kun 38 år gammel.
Dengang fandtes der næsten ingen socialhjælp. Men jeg 

kan huske, at mor efter nogen tids forløb fik tildelt 30 til 40 
kr. i enkebørnshjælp i måneden. Det rakte ikke ret langt.

Heldigvis havde fars kolleger på FDBs tobaksfabrik 
straks efter dødsfaldet samlet en pæn skilling ind til mor på 
350 til 400 kr.

Det hjalp meget de første måneder.
Takket være fars gode kolleger, både de nuværende og 

forhenværende, lykkedes det cigarmager Carl Lauridsen og 
pantefoged Laurids Nielsen at formå forretningsfører P. 
Nielsen Kock til at overlade mor en nyetableret forretning 
i Finlandsgade 43 a til at handle med brød fra Arbejdernes 
Fællesbageri og mælk fra Andelsmejeriet.
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Hygge på Torvet. Drenge og piger i samtale med fru Wiese, der solgte grøntsager 
på Torvet og havde butik på hjørnet af Kirkegade og Nørregade. Samme ejendom 
som bedstefar og bedstemor boede i alle deres leveår i Esbjerg. Foto 1920-25. (By
historisk Arkiv, Esbjerg).

Det var lykken for mor og os.
Det var første gang, vi kom til at bo i en lejlighed med et 

rigtigt wc. Det var pragtfuldt.
Det blev alligevel et hårdt slid for mor.
Forretningen havde dengang åbent fra kl. 7.00 til kl. 20.00. 

Fredag og lørdag var der åbent til henholdvis kl. 21 og 22. 
Søndag var der også åbent - fra kl. 7.00 til 16.00. Men jeg 
kan ikke mindes, at mor nogensinde beklagede sig. Hun var 
altid i godt humør, og kunderne elskede hende. Hun var me
get rundhåndet, og hun havde altid tid til at høre på kun
dernes problemer.

Ja, mange misbrugte hendes tid, syntes jeg.
Men langt de fleste var heldigvis til gensidig glæde.
Jeg hjalp til som bydreng, inden jeg skulle i skole og efter 

skoletid. Da mine søskende blev større, hjalp de også. Det 
gav mere fritid til mig.
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Denne fritid blev brugt til mange aktiviteter i Finlands
gade.

Ved siden af mælkeforretningen havde cigarmager Adolf 
Fieves kone Else en viktualieforretning, og med deres børn 
havde vi mange ting for med Walther og mig i spidsen for 
både dukketeater - og navnlig cirkusforestillinger, hvor vi 
samlede mange af kvarterets børn som publikum.

Senere fik mor også råd til at have en ung pige til at hjælpe 
sig i huset.

Vi har haft mange flinke unge piger. De var som regel 
hos os et par år. Deres alder var mellem 15 og 20 år. Det let
tede mor meget i sit arbejde.

Det skete også flere gange, at mor havde »vaskekone«. 
Dengang fandtes der kvinder, som gik ud og tog sig af folks 
storvask.

Mor skiftede noget mellem fru Jensen fra H. C. Ørsteds
gade, som også var min Grossmamas vaskekone, og fru Jes
sen i Stormgade. Det var et hårdt slid for disse kvinder. Jeg 
ved ikke, hvor meget de fik for en hel dags arbejde, men jeg 
ved, at de spiste alle måltiderne sammen med os.

De sidste år på Stormgades skole gik godt for mig med 
min nye klasselærer H. C. Greve i 6. og 7. klasse.

Skoleåret sluttede 1. april.
Da jeg er født i september, skulle jeg sammen med flere 

af mine klassekammerater og elever fra andre klasser fort
sætte i 8. klasse til 30. september 1924.

Det blev også med H. C. Greve som klasselærer. I denne 
klasse følte vi os med ét meget mere modne. Det var, ligesom 
det hele gik meget bedre. Min klassekammerat Harald Laur
sen og jeg morede os med at konkurrere om førstepladsen 
i dansk og regning. Som regel fulgtes vi ad.

Vi havde kendt hinanden fra min tid på Fasanvej. Harald 
var søn af en slagteriarbejder, og hans mor arbejdede på 
tobaksfabrikken. Dengang var jeg ofte misundelig på Ha
rald. Han var enebarn, og hans forældre havde råd til at 
give ham biografbilletter om søndagen. Han skulle ikke i 
søndagsskole.
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Pastor Ansager Nielsens konfirmander oktober 1924.1 bageste række Erik Behrens, 
Sigurd Borch og Kaj Behrens, nr. 2 fra højre er Børge Elsborg.

Vi kom begge to i typograflære. Harald hos Harder Mik
kelsen og jeg hos K. Rosendahl & Co. Senere spillede vi revy 
og amatørteater sammen.

Skoletiden sluttede på en god og positiv måde. I mit af
gangsbevis står: Gennemsnitskarakter: ug-?-. Flid: ug. Opfør
sel: ug. Det kunne ikke være bedre.

Søndag den 4. oktober 1924 blev jeg konfirmeret i Zions 
kirke af pastor N. P. Nielsen. Vi var 10 konfirmander. Den 
populære sognepræst, der også hed Nielsen, havde over 200. 
Da de begge hed Nielsen, blev »min« præst kaldt for Ans
ager Nielsen, fordi han stammede fra Ansager.

Jeg blev konfirmeret hos ham, for han var en god kunde 
hos mor, så det kunne ikke diskuteres. Det var således tid
ligt, jeg lærte at tage hensyn til kunderne.

Min konfirmation blev holdt hjemme i Finlandsgade. Det 
var den første konfirmation og den første fest, der skulle 
holdes efter fars død. Konfirmationen blev derfor præget 
af megen alvor og højtid, og der blev ikke serveret spiritus.

Grossmama og Grosspapa var til stede samt min bedstefar. 
Bedstemor var død et halvt år efter min far, også af lunge- 
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betændelse. Mange af mine onkler og tanter var med, og 
uden for familien deltog overlæge Cold og frue. Til kaffen 
om eftermiddagen kom pastor Ansager Nielsen og frue for 
at gratulere. Ved konfirmationsmiddagen om aftenen talte 
min bedstefar og overlæge Cold.

Jeg kan endnu huske, at den bedste konfirmationsgave, 
jeg fik, var Carit Etlars: Gøngehøvdingen. Den var smukt 
indbunden i skind med guldtryk. Gaven var fra overlæge 
Cold. Desuden fik jeg efter tidens forhold en god skilling i 
pengegaver, da mange af mors kunder havde sendt en hilsen 
med en lille skilling i.

Så holdt jeg »Blå mandag« sammen med otte af mine 
medkonfirmander. Vi mødtes i Kongensgade og tog op på 
Centralhotellet om eftermiddagen, hvor vi fik chokolade 
med flødeskum.

Jeg havde nu en halv snes dage, hvor jeg nød fritiden med 
småture i Strandskoven og ved Sædding strand i det dejlige 
sensommervejr, inden jeg skulle begynde på et helt nyt og 
ukendt kapitel i mit liv.
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Lærling i 20’eme
I typograflære
Tirsdag den 14. oktober 1924 kl. 8.00 begyndte jeg som ty
pograflærling hos firmaet K. Rosendahl & Co., Kirkegade 5, 
Esbjerg.

Det var med stor spænding, jeg mødte op den første dag, 
hvordan ville jeg klare det?

Jeg var lige fyldt 14 år den 13. september. Gået ud af sko
len - Stormgades skoles 8. klasse den 30. september og som 
nævnt nykonfirmeret.

Min mor, Hansine Borch, havde forinden forhørt sig hos 
et par af Esbjergs bogtrykkere, om de havde brug for en 
lærling. Det traf sig da så heldigt for mig, at bogtrykker 
K. Rosendahl lige havde sagt en lærling op, der var på prøve 
i 3 måneder, og som ikke havde svaret til Rosendahls for
ventninger. Jeg har aldrig fået at vide, hvad der var i vejen 
med denne lærling. Rosendahl ville gerne se mig og lade mig 
foretage en prøve hos ham. Jeg mødte en dag op på hans 
kontor på 1. sal, hvor han krydsforhørte mig, og derefter 
skulle jeg skrive en diktat, som Rosendahl dikterede for 
mig. Det havde jeg ingen vanskelighed med, da dansk, reg
ning og tegning var mine yndlingsfag i skolen. Bogtrykker 
Rosendahl var tilfreds med min diktat, regneopgaverne og 
mine tegninger. Det var også grunden til, at Rosendahl an
tog mig på trods af, at jeg hverken havde mellem- eller 
realskoleeksamen.

Jeg kunne begynde tirsdag den 14. oktober 1924. Rosen
dahl brød sig ikke om, at jeg skulle begynde på et nyt ar
bejde en mandag, der tillige var hans fødselsdag.

Rosendahl og min mor underskrev senere lærekontrak
ten. Læretiden var 5 år. Arbejdstid fra kl. 8.00-12.00 og der
efter igen fra kl. 13.00-17.00 hver dag, også lørdag. Lønnen 
var 1. år 8,00 kr. om ugen, 2. år 10,00 kr., 3. år 12,00 kr., 
4. år 14,00 kr., 5. år 16,00 kr. om ugen.

Der skete ingen ændringer i den aftale. Udlæringsdatoen 
blev fastsat til 1. oktober 1929.
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Bogtrykker Kristian Rosendahl, 1877- 
1961, grundlægger af firmaet Rosen
dahls bogtrykkeri. (Rosendahls bog
trykkeri).

De første år fik jeg en krone i lommepenge. Mor fik re
sten af ugelønnen. Senere blev beløbet sat op til 2,00 kr. Til 
gengæld betalte mor også mit tøj og andre større ting. Som 
16-årig fik jeg således en ny cykel af hende.

Det blev en svær overgang at komme fra skolen til typo
graflærlingens strenge kår, og navnlig blev det hårdt under 
faktor Emil Nendels ledelse.

Nendel ledede sætteriet med en helt igennem preussisk 
ånd og autoritet. Det var bare kæft, trit og retning. Der 
måtte ikke tales i sætteriet. Kun når faktor var i godt hu
mør, talte han til den betroede sætter, Holger Bjerregaard, 
som bl.a. af den grund fik 1,00 kr. - een krone - mere om 
ugen i løn. Ugelønnen var dengang 65,- kr., og Holger Bjer
regaard fik altså 66,- kr. Bjerregaard var en dygtig typograf, 
og han afløste Nendel som faktor mange år senere og var 
driftsleder af firmaet de sidste år til sin død i 1960.

Jeg var ikke stor, da jeg kom i lære, kun 145 cm, og vejede 
kun 37 kg. Som følge deraf kunne jeg ikke nå op til de 
øverste fag i sættekassen, jeg måtte have en skammel at 
stå på.
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Den første dag gik med at lære sættekassens rumind
deling at kende. De bogstaver, man oftest brugte, lå nær
mest og i de største rum: e, a, d, n osv.De store bogstaver, 
versalierne, lå i alfabetisk rækkefølge øverst oppe. Tallene, 
fremmedbogstaverne og de forskellige udslutninger var for
delt i kassen.

Efterhånden lærte jeg kassen at kende. Jeg kan her ind
skyde, at jeg holdt op som håndsætter i 1948, men jeg skulle 
aflægge en ny »svendeprøve« for at blive optaget i Esbjerg 
typografiske Laug i 1977, ca. 30 år efter. Da vidste mine 
hænder nøjagtig, hvor jeg skulle tage de rigtige typer i kas
sen, det sad simpelthen i baghovedet endnu.

Mit arbejde bestod nu i at sætte linje efter linje i en vin
kelhage. Når vinkelhagen var fuld, ca. 8 til 10 linjer, af
hængig af skriftstørrelsen, blev den hævet over i et »skib«. 
I første omgang blev der sat spalte efter spalte, senere blev 
det hele »brudt om« til sider. Det, jeg har nævnt nu af fag
udtryk, er kun et fåtal af de utroligt mange fagudtryk, der 
findes inden for bogtrykfaget.

Rosendahl havde mange fag- og medlemsblade til sætning 
og trykning, bl.a. afholdsfolkenes »Den lille Agitator« med 
Carl Hansen og Jens Søndergaard som redaktører og Me
todistkirkens medlemsblade. Kristian Rosendahl var både 
afholdsmand og metodist.

Rosendahls kompagnon hed Louis Olsen. Han var ud
lært trykker, formand for Den alm. Sygekasse i Esbjerg og 
havde desuden mange andre tillidshverv inden for sygekas
serne i Ribe amt. Gennem ham havde firmaet mange syge
kasse-tryksager.

Alle manuskripter var dengang håndskrevne. Det kunne 
tit give store problemer at læse de forskelliges »kragetæer«, 
navnlig var Jens Søndergaards skrift svær at tyde for en ny
begynder. Men også på det felt blev man efterhånden eks
pert til at tyde håndskrifter. Rosendahls håndskrift var fin, 
men også svær at læse. Efterhånden kendte man næsten de 
forskellige redaktørers tanker og deres formuleringer og 
meninger.
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Senere fik jeg andre opgaver inden for sætterfaget. Den 
største del af tiden gik med at sætte lange artikler. Rosen- 
dahl havde ikke sættemaskine, hvorfor al tekst skulle hånd
sættes.

Arbejdstiden var fra kl. 8 til 12 med en middagspause til 
kl. 13. I middagspausen tog alle hjem og spiste varm mad. 
Kl. 13 tog vi fat igen til kl. 17. Disse tider blev overholdt på 
minutter. Der var ikke noget, der hed små spisepauser. Det 
bevirkede, at en del af sætterne snød sig til et stykke mad 
om formiddagen, uden at faktor så det. Jeg gjorde det også, 
men det var under de mest uhygiejniske forhold. Jeg gik 
således på lokummet. Toilet fandtes ikke, derimod to gam
meldags lokummer i gården.

Og jeg tør nok sige, at det ikke ligefrem var appetitvæk
kende at sidde derude og spise et par klemmer. Af samme 
grund tror jeg nok, at jeg fik en slags blyforgiftning.

Jeg turde ikke vaske mine hænder, inden jeg gik derud, 
men tog kun noget korrekturpapir til at holde på maden, og 
mine hænder var sorte af bly fra typerne.

Resultatet blev da også, at jeg de første par år af min lære
tid kastede op hver mandag og første arbejdsdag efter en 
skæv helligdag, næsten på klokkeslet kl. 8.30 og kl. 13.30. 
Altså hver gang ca. en halv time efter arbejdstids begyn
delse.

Det var meget grimt, og det var svært at komme igen
nem. Jeg fortalte det ikke til nogen. Senere lærte jeg lidt 
mere om hygiejnen og blyets farlighed, og blyforgiftningen 
forsvandt ud af kroppen lidt efter lidt.

En stor fordel havde jeg, som ikke mange lærlinge havde 
dengang, nemlig 8 dages sommerferie. Det var en ret, typo
graflærlingene havde fået. Det første år føltes det ikke af så 
meget, når man havde haft skolernes lange ferier. Men jeg 
nød alligevel sommerferierne og foretog mine første lange 
cykelture til Sønderjylland, Fyn og Sjælland.

K. Rosendahl & Co.s bogtrykkeri lå som sagt i Kirkegade 
5, en tidligere villa, der nu er nedrevet. På den anden side 
af gaden i Kirkegade 4 lå bogbinderiet i kælderen. Det blev
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Rosendahls bogtrykkeri i Kirkegade 
nr. 5. (Rosendahls bogtrykkeri).

ledet af bogbindermester Hans Mogensen, en meget flink 
og venlig mand. Det blev af os i sætteriet betragtet som en 
slags frikvarter at blive sendt derover i et ærinde.

I villaen Kirkegade 5 havde vi trykkeri i kælderen. Her 
holdt L. Olsen som regel til. Han var der for eksempel ved 
en digel hver morgen fra kl. 7, til trykker Jens Mathiasen 
kom kl. 8. I trykkeriet fandtes 2 hurtigpresser og et par dig
ler, senere kom der en Heidelberg vingeautomat.

I trykkeriet var der også en helt anden atmosfære og luft. 
Der kunne man tale med hinanden og føle sig som men
neske.

Fra trykkeriet førte en meget stejl trappe op i sætteriet i 
stueetagen. Den trappe var meget svær at gå op og ned ad 
med tunge satsforme. Mærkeligt nok har jeg ikke oplevet, 
at nogen er faldet ned af den.

Sætteriet har jeg allerede beskrevet. Midt i lokalet fandtes 
en stor kakkelovn. Det var yngste lærlings pligt at holde 
øje med den og fyre kul og koks på, når det var nødvendigt. 
Der fandtes desuden tre spytbakker. Sættereolerne var ord
nede i række, og mellemrummene mellem reolerne kaldtes 
gader. Der var tre gader mod Kirkegade og to mod gården. 
Desuden fandtes reoler til at stille sats på og en korrektur- 
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presse i køkkenet, hvor vi også kunne vaske hænder, når det 
var fyraften.

På 1. sal havde bogholdersken kontor mod gaden, og 
bogtrykker K. Rosendahl havde kontor mod gården.

I bagbygningen havde vi papirlageret og som sagt de to 
lokummer i deres eget skur.

Teknisk skole
Foruden 8 timers arbejdsdagen gik jeg i Teknisk skole i Tor
vegade hver vinter og hver aften undtagen lørdag og søn
dag fra kl. 18-20.

Det kunne jeg godt lide.
For det første kom jeg sammen med andre typograflær

linge, og for det andet lærte jeg mere om typograffaget un
der ledelse af den navnkundige faktor H. K. Hansen, og 
sidst, men ikke mindst kom jeg til at tegne. Det var min lyst 
til tegning, der havde fået mig til at vælge typograffaget. 
Det fik jeg ikke direkte mulighed for hos Rosendahl, men 
det var derimod til stor hjælp for mange typografiske op
gaver.

Første år på Teknisk skole blev dog ikke i typografklas
sen med H.K., men derimod i en blandet klasse af første 
års lærlinge af murere, tømrere, malere og bogbindere samt 
typografer. Det var en mere almen undervisning, som alle 
havde brug for.

De sidste fire år var det rene typografklasser. Dog ikke 
som fagklasser er i dag, men udelukkende teori. Det kom 
mig meget til gode, at tegning var i højsædet. Det gav sig 
udslag i afslutningskaraktererne, således at jeg første år fik 
karakteren ug, 2. vinter ug + ros, og de efterfølgende tre 
vintre fik jeg ug + præmie. De sidste par år følte jeg mig 
ikke så godt tilpas ved at få præmie af hensyn til mine kam
meraters reaktion, og jeg stilede ikke bevidst efter præmie. 
Tværtimod.

Derimod morede det mig forøvrigt mange år senere, da 
jeg var blevet valgt til typografernes repræsentant i fagkomi- 
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Teknisk skole i Torvegade, taget i brug i oktober 1904. Mens Borch var elev, blev 
den - i 1926 - udvidet mod nord. (Byhistorisk Arkiv, Esbjerg).

teen og ved mit første besøg for at kontrollere undervisnin
gen på Teknisk skole, at hilse på forstander J. C. B. Øhlen
schlæger og inspektør Hans Henriksen. Forstanderen fandt 
da mine papirer frem og blev noget overrasket over resul
taterne.

Han inviterede mig på smørrebrød sammen med inspek
tøren på det daværende hotel Hafnia i Skolegade. Det var 
under besættelsen.

Når jeg talte med mine lærlingekollegaer, fik jeg et helt 
andet indtryk af deres lærepladser. Der var ingen af dem, 
der havde en så streng og diktatorisk læremester, som jeg 
havde i faktor Nendel. De havde betydeligt friere forhold 
på deres læresteder. Der var ikke noget i vejen med det, jeg 
lærte af Nendel, men det var måden, det blev gjort på. Det 
gav ikke selvstændighed eller selvtillid. Det kom først senere 
og helt andre steder fra.

Faktor Nendels ord var lov. Dog spurgte han engang imel
lem: »Mener De ikke også det, Bjerregaard?« 

30



»Jo«, svarede Bjerregaard pligtskyldig.
Som sagt måtte der ikke tales, men arbejdes. Men når 

Nendel var i godt humør, kunne han godt tale i flere timer 
med Holger Bjerregaard. Vi andre, svende og lærlinge, nød 
faktisk den afslappede atmosfære og stod lige så stille og 
passede vort arbejde. Ja, det skabte næsten hyggestemning. 
Men når Nendel blev gal, og han syntes, noget var gjort for
kert, så kunne han råbe op i timevis. Det var lige meget, om 
det var svende eller lærlinge.

En lussing
En eftermiddag, 7. januar 1927 kl. 15.30. Jeg glemmer aldrig 
dagen og tidspunktet. Jeg fik besked på at tage korrektur
aftryk af Metodistbladets færdige sider.

Jeg havde fået taget et par af siderne, men da jeg skulle 
fortsætte, skete katastrofen.

Jeg skød en af siderne fra satsbrættet ud på skibet, men 
da skibet var defekt - der manglede et »øre« i venstre side - 
smuttede det for mig, og hele satsen faldt på gulvet og »gik 
i fisk«.

Jeg var ulykkelig. Korrekturen skulle have været af sted 
denne dag.

Nendel brølede løs. Jeg sagde intet.
Men pludselig krævede en af hans mange sætninger en 

slags bemærkning, og jeg svarede spagfærdigt: »Nå«. Og så 
skete det.

Nendel gav mig en knaldende lussing.
Den første og eneste lussing, jeg har fået i mit liv. Jeg har 

hverken før eller senere følt noget så nedværdigende og yd
mygende, både for Nendel og mig selv. Jeg skammede mig, 
og jeg kom til at hade Nendel for den uretfærdige behand
ling.

Uheldet skyldtes først og fremmest det defekte skib. Klok
ken var som sagt halvfire, og indtil fyraften klokken fem 
skældte Nendel mig ud uafbrudt. Han råbte så højt, at det 
kunne høres i bogbinderiet på den anden side af gaden.
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Personalet hos Rosendahl 1930. I første række står tv. Holger Bjerregaard, som 
nr. 3 bogbinder Hans Mogensen. Bag ham Gunnar Rasmussen og bagest tv. faktor 
Emil Nendel.

Jeg fik besked på at lægge hele siden af i sættekassen og 
blive færdig med det så hurtigt, at jeg kunne nå at komme 
i Teknisk skole til kl. seks. Og så tilføjede Nendel: »Du kan 
bare prøve på at gemme noget, så skal jeg nok finde det«.

Efter fyraften, da alle var gået, fortsatte jeg med at lægge 
af. Rosendahl kom ned fra kontoret og spurgte, hvad der 
var i vejen. Jeg fortalte ham det og sagde, at jeg skulle være 
færdig, så jeg kunne nå at komme i Teknisk skole til kl. seks.

»Ja, du må gøre, som Nendel har sagt«, lød Rosendahls 
trøstende svar.

Jeg kunne ikke nå at blive færdig, inden jeg skulle i Tek
nisk skole.

Heldigvis havde Nendel selv givet mig løsningen. »Du må 
ikke gemme det. Jeg skal nok finde det.« Jeg tog hele resten 
af satsen og pakkede det ind i avispapir og gik ned omkring 
dokhavnen og smed det i vandet.
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Jeg tror, det ligger dernede endnu.
Nendel fandt det ikke, og jeg kom i Teknisk skole til tiden.
Dagen efter spurgte Nendel mig: »Kom du i Teknisk skole 

i aftes?«
»Ja«, svarede jeg. Så blev der aldrig mere talt om den sag. 

- Men jeg glemmer den aldrig.

De sidste læreår
Jeg var yngste lærling i et par år. Lærlingen før mig blev 
udlært. Han hed Evald Jensen. En ny lærling blev antaget. 
Det var Aksel Schultz.

Jeg var nu ældste lærling og kunne lære fra mig.
Bogtrykker Rosendahl fejrede Evald Jensens udlæring 

med et svendegilde hjemme privat, Kongensgade 86. Hele 
personalet var inviteret til kaffebord. Bogbindermester Mo
gensen underholdt bl.a. med oplæsning, og vi sang forskel
lige sange.

Der var ingen spiritus og ingen løssluppenhed. Det hele 
foregik på en stilig og højtidelig måde med stor respekt og 
ærbødighed for mester, bogtrykker K. Rosendahl, og sam
tidig hyldede man den nyudlærte sætter.

Min læretid fortsatte roligt og fremadskridende, og jeg fik 
større færdighed og dygtighed.

Om vinteren havde vi ekstra travlt med mange kommu
nale opgaver, bl.a. kommunens regnskaber og budgetter. 
K. Rosendahl var også medlem af Esbjerg byråd, valgt af 
Venstre. Det førte til mange kommunale tryksagsopgaver.

Desuden udgav Rosendahl også Esbjerg Vejviser. 1. år
gang var 1922. Det var helt igennem Rosendahls egen pro
duktion og idé.

Esbjerg Vejviser udkommer stadig hos Rosendahls bog
trykkeri, nemlig hos sønnesønnen Paul Rosendahl. Nu har 
den udviklet sig til et meget digert værk. Telefonnøglen for 
Esbjerg og Omegn blev også trykt hos Rosendahl og sidst, 
men ikke mindst, årets mest læste og spændende bog: Skat
tebogen.
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Her kunne man se, hvad hver enkelt skatteborger i Es
bjerg skulle give i skat det kommende år.

Det var meget spændende læsning.
Det var altid spændende at se, hvad naboen og købman

den skulle give i skat. Der var også kappestrid om, hvem 
der blev årets »skattekonge« i Esbjerg.

Man mente samtidig dengang, at skattebogen var med til 
at styrke folks ærlighed. Man var flov over at give en lille 
skat - i hvert fald den dag, skattebogen udkom. Det styr
kede kreditten at give en ordentlig skat.

Senere fik modstanderne af skattebogen dog overtaget, 
og Folketinget vedtog en lov om forbud mod udgivelsen af 
skattebøger.

Om sommeren havde vi ikke så meget at lave. Så der var 
tid til at slappe noget af.

En del af svendene blev fyret. Vi kunne få rømmet op, 
støvsuget sættekasserne og få satsen lagt af i kassen igen.

Det sidste var meget afslappende. Noget man nød, men 
som også kunne blive kedeligt, når det varede for mange 
dage i træk.

Også her fandt vi på små fiduser. Når man blev træt af at 
lægge af og trængte til en pause, tog man en kolumnesnor og 
bandt en kraftig type i den ene ende og lod typen køre hen 
over sættekassen, så det lød nøjagtig, som man lagde af.

Der blev også tid til at snyde sig til at kigge ud af vin
duerne og hviske lidt med sidemanden.

Om sommeren blev der også sat et par dage af til hoved
rengøring.

I de dage var Nendel helt menneskelig. Han tog sin del af 
rengøringen og ledede den på en god måde. Man kom næ
sten til at synes om ham.

Det kunne mange gange være trist at stå i flere timers dyb 
tavshed og stilhed og sætte linje efter linje i sætteriet.

Så kunne det ske, at lirekassemanden - den blinde bør
stenbinder Thomsen fra Nørregade - dukkede op. Det lød 
meget spændende og afvekslende den første time, men inden 
han nåede gennem de omkringliggende gader, og vi nåede 
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hen på eftermiddagen, så var det en sand lidelse at høre de 
samme melodier gang på gang. Så var det mere spændende, 
når »Sølle Søren« dukkede op og gav nogle numre uden 
for sætteriet.

Det gav også liv og en frisk hilsen, når en af de faste »rej
sende« typografer kom på visit og fik deres sludder og ge- 
schånk. Der var mange typer, men brave mennesker, bl.a. 
»Bulder Jørgen«, »Viktor Mangepenge« - han havde engang 
vundet den store gevinst i lotteriet, »Greven af Luften«, det 
var min onkel Elias. Han sluttede sin aktive typografperiode 
på Rigsdagstrykkeriet på Christiansborg.

Det var også altid spændende, når Esbjergs kommunale 
brandvæsen holdt øvelser i tårnet i Borgergade. Det kunne 
man snyde sig til at se fra vinduet mod gården i sætteriet.

Jeg oplevede katastrofen, der skete en formiddag i april 
1928, hvor to brandmænd, der var i færd med at kravle ned, 
styrtede til jorden, da tovet brast. Begge to mistede livet. 
Det glemmer man ikke.

Sammenlignet med mange af mine kammerater følte jeg 
mig alligevel privilegeret som typograflærling. Min kamme
rat gennem hele livet, Egon, søn af overportør Frederik 
Madsen, Rosenvængets allé, var i lære hos skibsprovian
teringshandler Carl Feerup, Havnegade.

Det var ikke nogen misundelsesværdig læreplads. Han fik 
en meget lav månedsløn, hvis han i det hele taget fik løn. 
Desuden fik han kosten. Den bestod efter Egons beskrivelse 
af en meget skrabet kostplan. Fru Feerup holdt meget af 
carry. Hver uge stod den på carry - 2 eller 3 gange.

Arbejdstiden var lang. Efter lukketid skulle Egon feje og 
rydde op. Fredag og lørdag blev han meget sent færdig. Min 
bror Haldor havde heller ikke megen fritid som frisørlær
ling hos frisørmester Chr. Eriksen, Skolegade. Han måtte 
også arbejde meget længe, og her var det også galt fredag 
og lørdag. Lørdag kunne det somme tider blive henad mid
nat. Chr. Eriksen havde mange kunder fra Paladshotellet 
og Børsen. Der var tit »ekstra leben« med skuespillere og 
korpiger, så Haldor oplevede tidligt det brogede natteliv.
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Blandt fritidsfornøjelserne var biografbesøg. Kosmorama lå fra 1913 til 1953 på 
hjørnet af Kongensgade og Jyllandsgade, hvor i dag Ankers Udstyr ligger. Foto 
fra 1926. (Byhistorisk Arkiv, Esbjerg).

Så var det noget bedre forhold, min kammerat Helles 
havde. Han var søn af lokomotivfører Ole Pedersen, Fin
landsgade. Helles var i maskinarbejderlære. Det kom langt 
over halvdelen af de unge dengang, maskinarbejder var 
fremtiden. Helles stod i lære hos Christoffersen & Larsen, 
Strandbygade. For ham var arbejdstiden lige så god som 
for mit vedkommende. Helles blev senere lokomotivfører 
som sin far.

Vi nærmede os dagen for min udlæring og svendeprøve. 
Den fandt sted i september 1929. Svendeprøven havde en 
fastlagt køreplan. Først skulle man sætte mindst 48 linjer 
på halvanden time, derefter skulle der sættes et skema og 
til sidst de første sider af en bog og en akcidenstryksag.

Jeg fik sat de 48 linjer på en tilfredsstillende måde og 
uden fejl.

Skemaet var meget let for mig, da vi havde meget af den 
slags arbejde til daglig. Bogen gik også fint. Derimod var 
jeg ikke selv helt tilfreds med mit akcidensarbejde.
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Men helhedsbedømmelsen var mine skuemestre tilfredse 
med. Jeg bestod svendeprøven.

Mine skuemestre var bogtrykkerne Harder Mikkelsen, 
Borgergade, og A. Olsen, som havde et lille bogtrykkeri i 
Englandsgade, hvor bl.a. Søndagsbladet med kirketiderne i 
Esbjerg blev trykt.

Dengang deltog typograferne ikke i svendeprøvebedøm
melsen. Det var først flere år senere, og hvor jeg selv blev 
valgt til skuemester sammen med en bogtrykker.

Svendebrevet blev overrakt ved en festlighed på Teknisk 
skole i Torvegade. Borgmester M. Mortensen talte og over
rakte svendebeviserne til os nyudlærte. Svendeprøverne var 
offentlige og frivillige. Derfor var der også nyudlærte svende 
fra andre fag, f.eks. tømrere, murere og flere andre.

Lærlingeklubben
Typograflærlingene startede i min tid som lærling en lær
lingeklub inden for Typografernes fagforening. Den blev 
jeg medlem af og valgtes til sekretær. Vi havde en typograf 
som repræsentant for fagforeningen med i ledelsen.

Han hed på det tidspunkt Valdemar Nielsen og var rota
tionstrykker på Vestkysten. Det var en meget sympatisk og 
gemytlig mand.

Vi havde forskellige arrangementer i lærlingeklubben. 
Den begivenhed, som tiltalte os mest, var den årlige som
merudflugt.

Vi var blandt andet i Silkeborg og Kolding, kan jeg hu
ske. Vi besøgte som regel et trykkeri i den pågældende by 
og nogle gange også fagklassen i Teknisk skole. Det gav et 
godt sammenhold mellem typograflærlingene. Senere, da 
jeg i 1933 blev valgt til lokalformand for Typografernes fag
forening, blev jeg også valgt til repræsentant for typograf
lærlingene.

Jeg udvidede da aktiviteterne til studiekredsarbejde og 
aktiviserede lærlingene til at deltage i diskussioner og selv 
lave indledninger.
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Studiekreds i Lærlingeklubben 1939-40 i Bygningen, Norgesgade 55. For bord
enden sidder Sigurd Borch og Kai Schultz.

Det var meget rige år.
Ved en stiftelsesfest havde vi et større arrangement med 

spisning og dans.
Den daværende formand for lærlingeklubben, Kai Schultz, 

spurgte mig, om han måtte tegne annoncer til festens pro
gram. Overskuddet skulle gå til festen.

Det gav jeg ham lov til.
Det blev Kai Schultz’s første opgave i reklameverdenen.
Det var flot at tegne annoncer til et oplag på ca. 50 eksem

plarer med stort overskud. Det blev kimen til Globe reklame.
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Ude og hjemme
Nyudlært svend
Da jeg mødte første dag som svend, 1. oktober 1929, gratu
lerede faktor Nendel og svendene mig. Og fra det øjeblik 
sagde Nendel Borch og De til mig. Det var en mærkelig for
andring, efter at han i fem år havde sagt Sigurd og du til 
mig. Men Nendel glemte det aldrig.

Der blev ikke noget svendegilde for mig. Kompagniska
bet mellem bogtrykker L. Olsen og K. Rosendahl var be
gyndt at slå revner. I lang tid forberedte Rosendahl mig på 
svendegildet, men til sidst gled det helt ud.

I 1931 gik Rosendahl og Olsen fra hinanden.
L. Olsen fortsatte i Kirkegade sammen med sin søn Kai 

Olsen. K. Rosendahl startede på en frisk i lejede kælder
lokaler på Teknisk skole.

L. Olsen & Søn måtte dreje nøglen om i 1937-38. K. Ro
sendahl fortsatte i egen bygning i Borgergade, der senere 
blev schalborgteret under besættelsen i 1944.

I dag har sønnesønnen Paul Rosendahl en moderne og 
blomstrende forretning i Esbjergs nye industrikvarter.

Vi gik nu ind i 1930.
Det mærkedes også hos K. Rosendahl & Co., at tiderne 

begyndte at blive sløje. Jeg ventede hver fredag, når Nendel 
kom ned fra kontoret med pengene til lønninger, at der var 
en opsigelse til mig.

Den kom sidst i februar måned. Da havde jeg haft ar
bejde som svend i 23 uger til en ugeløn af 56,00 kr. Jeg 
kunne nu melde mig til den efterhånden store flok af ar
bejdsløse.

Min understøttelse var de første 90 dage 31,50 kr. ugent
lig, derefter gik den ned til 14,00 kr. ugentlig. Vi gik til kon
trol hver anden dag hos lokalkassereren i Typografernes 
fagforening, Edvard Munch, Vestjyllands Socialdemokrat.

Da vi gik ind i marts måned, talte jeg med Rosendahl om 
at komme til Sverige. Jeg vidste, at han havde forbindelser 
der, men det lykkedes ikke at skaffe mig en stilling.
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Rosendahl sørgede derimod for, at jeg blev optaget på 
Fagskolen for Boghåndværk på Teknologisk Institut i Kø
benhavn fra 21. juli til 30. august 1930.

På valsen
Indtil fagskoleopholdet havde jeg et par dages arbejde på 
Vestjyllands Socialdemokrat en gang imellem.

Det tilfredsstillede mig ikke.
Jeg tog derfor i maj måned af sted på cykel med min fag

foreningsbog i lommen.
Jeg cyklede først mod Fredericia. Undervejs tog jeg ind 

til de forskellige små trykkerier og forhørte mig om arbejde 
og fik samtidig den obligatoriske geschånk, som regel 2,00 
kr., somme tider gav typograferne også 50 øre.

Det var der ikke noget forkert ved at modtage. Det var 
en gammel hævdvunden skik. Jeg havde selv givet mit bi
drag - både som lærling og svend.

I Fredericia talte lokalkassereren tysk til mig. På det tids
punkt var de tyske emigranter og flygtninge allerede be
gyndt at flygte for nazismen, men også mange unge tyskere 
tog til Danmark med vandrestaven i hånden. Kassereren 
opdagede dog hurtigt, at jeg var dansker. Det var min på
klædning, der havde forvirret ham.

Jeg havde alpehue, bluse og spidsbukser på.
Fra Fredericia tog jeg damperen til København. Her op

søgte jeg mange trykkerier. Men alle steder løb jeg panden 
imod muren med et - desværre nej. Vi kan skrive Dem op. 
Jeg hørte aldrig fra nogen af dem.

Jeg blev træt af København og tog videre til Sydsjælland. 
Efter godt en måned på farten tog jeg hjem til Esbjerg igen. 
Da jeg kom hjem sidst i juni, havde jeg en samtale med bog
binder Gunnar Rasmussen, der netop var blevet udlært som 
bogbinder hos Rosendahl.

Vi blev enige om at tage en cykeltur til Harzen. Det kunne 
lige nås, inden jeg skulle på fagskolen.

Vi sejlede med kreaturdamperen »Mercur« til Hamborg. 
Derfra cyklede vi til Hannover og videre til Harzen. Vi kom 
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også til Bloksbjerg. Vi kunne cykle omtrent op til toppen, 
men det allersidste stykke foregik med en lille bjergbane.

I Harzen havde vi slået følge med to københavnske stu
denter. Vi var alle fire så heldige at møde en dansk departe
mentschef på Bloksbjerg. Han inviterede os på chokolade 
sammen med sin familie. Han havde også en sød datter. 
Hende løb Gunnar Rasmussen af med et stykke tid efter.

Vi kørte over Braunsvig, Lyneborger hede tilbage til 
Hamborg.

Vi havde mange gode oplevelser undervejs. Vejene var 
noget anderledes, end de er i dag. Der var ikke den store 
automobiltrafik. I nærheden af Harzen var der langs vejene 
kirsebærtræer, fyldt med modne kirsebær. Den første dag 
forslugte vi os i kirsebær. Med det resultat, at vi måtte cykle 
alt, hvad remmer og tøj kunne holde, til det nærmeste her
berge. Heldigvis var der et toilet til os alle fire på samme 
tid. Efter en aften på »Reperbahn« i Hamborg sejlede vi 
næste dag hjem med »Mercur«.

Vi var begge to meget søsyge på begge turene. Der var 
en hård sø ved Helgoland. Vi sov i halm nede ved kreatu
rerne, så det gjorde ikke noget, at vi kastede op der. På 
hjemturen fik vi dog en kahyt allerbagest i skibet. Det 
gjorde det ikke bedre for søsygen. Men alligevel havde det 
været en god tur - og billig. Vi havde boet på ungdomsher
berge. Selve sejlturen var også billig. Vi skulle kun betale 
hovmesteren for måltiderne. Da der var en del, vi ikke 
havde spist på grund af søsyge, spurgte jeg, om vi ikke fik 
rabat - men den gik ikke. Det var mig, der havde ansvaret 
for vores kassebeholdning. Men det var billigt alligevel.

På turen i Tyskland havde vi flere steder kunnet mærke 
den spirende nazisme - på gaderne og i ungdomsherber
gerne.

Fagskolen for Boghåndværk
Efter hjemkomsten med kreaturdamperen »Mercur« fra 
Hamborg søndag middag tog jeg videre med nattoget til
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Sigurd på Rådhuspladsen i Køben
havn, da han var på Fagskolen for 
Boghåndværk. Foto fra 1930.

København - uden sovevogn. Jeg ankom til København kl. 
7.00 og mødte op på Fagskolen på Teknologisk Institut på 
Jarmers Plads kl. 8.00 - godt søvnig.

Her hilste jeg for første gang på mine kommende kur
suskammerater og kolleger.

Jeg havde ikke på forhånd fået ordnet mit kost- og logi
problem, men det traf sig så heldigt for mig, at en ung kol
lega fra Odense dagen før havde lejet et værelse hos en ældre 
dame på Vodrpffsvej ved søerne - ikke langt fra skolen. 
Han mente, at der sikkert også kunne blive plads til mig på 
værelset.

Og det blev der - værtinden var så flink, at hun god
kendte vort lejemål, der samtidig betød halv pris for os 
begge. Kosten havde han også fundet ud af. Der fandtes et 
billigt pensionat på Gyldenløvesgade, hvor vi var flere kol
leger, der spiste morgenmad, middag og aftensmad.

Min understøttelse kunne lige akkurat dække udgifterne 
til kost og logi. Der var intet tilovers til lommepenge og lig
nende.
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Selve undervisningen på fagskolen var god. Vi havde en 
dygtig faglærer, der hed Chr. Sørensen. Jeg personlig følte 
det meget, meget værdifuldt. For det første fik jeg selvtillid 
og fjernet meget af min mindreværdsfølelse fra faktor Nen- 
dels preussiske undervisning og påvirkning. Det var med 
ikke så lidt stolthed og glæde, at jeg viste Nendel mine resul
tater fra opholdet på fagskolen, da jeg nogle måneder se
nere kom til Esbjerg igen.

Da vi var færdige med fagskolen, var vi et par stykker, 
der blev i København for at forsøge at få et arbejde. Jeg 
startede hver morgen og tog systematisk de enkelte avis- og 
bogtrykkerier efter tur - men nej - stadig det samme svar: 
»Desværre ... !«

Min mor skrev da til mig, at der var chance for arbejde til 
mig hos Rosendahl & Co. Jeg tog derfor omgående til Es
bjerg igen og var også heldig. Rosendahl kunne bruge mig 
igen.

Nu følte jeg mig straks meget bedre tilpas ved at arbejde 
under faktor Nendel. Jeg så på Nendel på en anden måde. 
Jeg tror også, at han respekterede mig som en voksen mand 
og næsten som en ligestillet.

Jeg var i den lykkelige situation, at Rosendahl havde ar
bejde til mig, lige til jeg skulle ind som soldat i maj 1931 i 
Sønderborg.

Soldatertid
Soldatertiden var ikke min livret.

6 måneder som rekrut i Sønderborg. Vi boede i den af 
tyskerne byggede kaserne helt oppe på 5. etage.

Vi havde en meget smuk udsigt over Alssund og over til 
Dybbøl banke med Dybbøl mølle i silhouet.

Men selve soldatertiden og soldatertilværelsen var ikke 
noget, jeg syntes om. Jeg hadede dens disciplin, sprogtone 
og fordummelse. Nedvurdering af mennesker.

Det værste var de befalingsmænd, der benyttede sig af 
deres magt og hundsede med de rekrutter, de havde set sig
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gale på. Jeg blev selv et offer for vores delingsfører, en kor
net Nielsen, som kom fra garden. Det var en smuk mand, 
men hans væsen, følte jeg, var ondskaben selv.

Da jeg i september 1935 var indkaldt til efterårsmanøvre 
i Viborg, var kornet Nielsen blevet forfremmet til kaptajn. 
Det smukke ved ham havde forladt ham, men han havde 
ikke forandret sit væsen. Soldaterne i hans kompagni for
talte rystende historier om ham.

Men soldatertiden, hvor jeg var forsyner i maskingevær
kompagniet, fik en ende efter seks måneder. Vi sluttede af 
med efterårsmanøvre på Fyn. Det blev nogle dejlige dage, 
vi fik hos de venlige og smilende fynboer. Vejret var godt i 
de dage i det efterårsskønne land. Men desværre kunne jeg 
ikke rigtig nyde det. Nogle dage før vi drog til Fyn, blev der 
trukket lod i vort kompagni om, hvem der skulle blive lig
gende tre måneder ekstra til vagttjeneste. Det drejede sig 
om ca. 30. Jeg blev en af de uheldige, og mit humør røg 
langt under nulpunktet.

På Fyn fortalte mine kammerater mig, at jeg muligvis 
kunne sælge mit liggenummer til soldat nr. 869, da han al
ligevel skulle blive liggende - trods frinummer - da han 
havde rømmet så mange gange og fået op til et par måne
ders fængselsstraf, som han skulle afsone.

Og det glædelige skete. Jeg kunne købe hans frinummer 
for 125 kr. og dermed slippe for at blive liggende i Sønder
borg.

Atter i arbejde
Efter hjemkomsten til Esbjerg ringede bogtrykker Kai Olsen 
til mig og fortalte, at K. Rosendahl og hans far L. Olsen var 
gået fra hinanden og havde dannet hver sit firma. Han til
bød mig at begynde dagen efter i det nye firma L. Olsen & 
Søn. Jeg sagde selvfølgelig straks ja tak.

I forvejen arbejdede typograf Ove Hørup der. Den føl
gende fredag blev vi begge to fyrede til stor forbavselse for 
os begge. Men allerede samme aften ringede Kai Olsen til 
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Lokalformand for typograferne Si
gurd Borch tv. og Aksel Jensen på 
strøgtur i Kongensgade 1933. Butik
ken i baggrunden er Eduard Iversens 
konfektion.

mig og spurgte, om jeg ville fortsætte som faktor. Jeg antog 
derfor med det samme Ove Hørup igen, og senere fulgte 
typograferne Frode Andresen, Harald Laursen, Victor Strand 
og Peter Bentzen m.fl. En overgang, hvor der var stor travl
hed, var vi oppe på 12 typografer. Der blev også antaget et 
par lærlinge: Robert Bennedsen og Aage Hansen, Fanø. 
Begge to klarede svendeprøven fint fem år senere.

Det gik også godt for firmaet de første år, hvor vi havde 
meget arbejde fra bl.a. sygekasserne, kommunen og telefon
bogen og meget andet.

Men så begyndte det at gå den anden vej.
Bogtrykker L. Olsen havde ikke hold på det mere, han 

trak sig mere og mere tilbage. Sønnen Kai Olsen fik en me
get dårlig venne- og omgangskreds, der fik en uheldig ind
flydelse på ham. De fleste forretninger foregik på restaura
tionerne i Esbjerg og omegn.

Det blev en trist periode de sidste år.
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I den socialdemokratiske 
presses tjeneste
Ny arbejdsplads
Jeg var i mellemtiden blevet stærkt interesseret i fagfor
eningsarbejde og kom i bestyrelsen for Typografernes fag
forening i Esbjerg i 1932 og blev året efter lokalformand.

Det blev mere og mere tydeligt, at firmaet L. Olsen & Søn 
ikke kunne holde ret meget længere. Jeg var derfor ikke 
spor i tvivl, da faktor Olaf Eickhardt, Vestjyllands Social
demokrat, spurgte mig, om jeg ville have arbejde der.

30. januar 1937 begyndte jeg som annoncesætter på bla
det. Det var en meget behagelig arbejdsplads, hvor jeg følte 
mig hjemme, og hvor der var ordnede forhold for perso
nalet. Dengang skete der ikke de store overraskelser på avi
sen. Vi kørte fast med otte sider daglig. Rotationsmaskinen 
kunne ikke køre flere sider. Først i 1943 fik bladet en større 
og mere moderne rotationspresse, der kunne køre flere sider 
og flere farver.

Samtidig skiftede avisen navn fra Vestjyllands Social
demokrat til »Vestjyden«. Redaktør L. Høyer-Nielsen blev 
borgmester i Esbjerg, og Arne Riis Flor blev redaktør.

På typografernes generalforsamling i sommeren 1939 blev 
jeg væltet som lokalformand. Det skete på grund af min an
befaling af en ny tarif. Jeg var medlem af tarifkommissio
nen og havde der anbefalet typograferne at stemme for 
tariffen. Det fandt typograferne i Esbjerg forkert. Tariffen 
bød på mange forbedringer for typograferne mod, at man 
til gengæld lod en passus om bundgrænse for nedgang i 
mindstelønnen falde bort. Det turde man ikke, selvom jeg 
sagde, at det ville overhovedet ikke få nogen betydning. Vi 
skrev 1939, og næsten alle kunne se, at det trak op til krig 
og dermed prisstigninger.

Det skete, og lønningerne er aldrig gået ned i alle disse 
år. Men som sagt fandt mine kolleger det rigtigst at stemme 
imod tarifforslaget.
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Laurids Høyer-Nielsen, 1899-1964. 
Redaktør fra 1928 til 1942, da han 
blev valgt til borgmester i Esbjerg, en 
post han havde 1942-50, 1954-58 og 
1959-64. (Byhistorisk Arkiv, Esbjerg).

Ved den følgende generalforsamling foreslog man den 
daværende sekretær P. Gerhard Jensen til formand i stedet 
for mig.

Han blev valgt, og jeg blev valgt til bestyrelsen. Jeg følte 
mig svigtet af min bestyrelse og kollegerne. Jeg følte, at 
man var gået bag min ryg, hvorfor jeg bad mig fritaget for 
bestyrelsesposten.

Det blev til seks år som lokalformand for typograferne 
i Esbjerg.

En af de mest spændende og dramatiske perioder i min 
tid som formand var under generalstrejken i Esbjerg i for
året 1934 - under havnearbejderstrejken - hvor den davæ
rende justitsminister Zahle sendte københavnske politi
betjente til Esbjerg, hvad der medførte regulære slagsmål 
med politiet. Hele Esbjergs befolkning kom i oprør. Store 
demonstrationer og kæmpemøde på den gamle dyrskue
plads. Samtlige typografer nedlagde arbejdet, selv Vestjyl- 
lands Socialdemokrat udkom ikke.
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Sigurd Borch fremsiger Kaj Hoff
manns prolog ved Socialdemokratiets 
75-års jubilæumsfest 1946 på Esbjerg 
stadion.

I byrådet
Jeg gik nu mere ind i det politiske arbejde inden for Social
demokratiet. Jeg havde i forvejen været meget aktiv i den 
socialdemokratiske ungdoms bevægelse - D.s.U. I partiet 
fik jeg efterhånden flere tillidsposter, bl.a. blev jeg sekretær 
i bestyrelsen, senere næstformand. Desuden blev jeg for
mand for Aktivgruppen - en meget krævende opgave under 
besættelsen. Det hele kulminerede med, at jeg kom i Esbjerg 
byråd i januar måned 1947 efter socialinspektør og vice
borgmester Niels Jespersens død. Jeg blev genvalgt til by
rådet i 1950 på en tredieplads.

Ved valget i 1954 ønskede jeg ikke genvalg.. Jeg var i de
cember 1953 blevet udnævnt til forretningsfører for dag
bladet Vestjyden. Denne stilling krævede, at jeg ikke 
havde offentlige tillidsposter.

Annoncechef på Vestjyden
Længe inden jeg blev udnævnt til forretningsfører, havde 
den daværende forretningsfører Henning Kjelstrup bedt mig 
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være annoncechef på bladet. Jeg skulle imidlertid først lære 
at sætte på maskine. Det skete i sommeren 1948.

1. oktober 1948 begyndte jeg som annoncemand. Det 
skete på den måde, at jeg de første dage i ugen tegnede an
noncer, om lørdagen måtte jeg i sætteriet og sætte de fleste 
af annoncerne.

Det gik godt nogle måneder, men efterhånden gik det 
ikke mere. Annoncearbejdet tog hele min tid.

Vestjyden var det første blad i Esbjerg, der forsøgte med 
en annonceafdeling, og det blev en stor succes. Der gik kun 
ca. et halvt år, så måtte Vestkysten også have fat i en mand. 
Det blev også en tidligere typograf. Ham sørgede jeg for at 
få kontakt med, og vi fik det bedste samarbejde. Det samme 
skete med de senere annoncefolk, Vestkysten fik. Bladet skif
tede flere gange, indtil Per Sorvad kom til. Sorvad og jeg 
fik det bedste samarbejde, som blev til stor fordel for os 
begge og vore respektive blade.

Men jeg må dog indrømme, at en overgang syntes Vest
kysten, at jeg var blevet for »dygtig«. De forbød mig adgang 
til deres sætteri. De troede efterhånden, at jeg var en slags 
spion, der stjal annonceideer og fik annoncører fra Vest
kysten til også at annoncere i Vestjyden. Det var nu ikke 
tilfældet. Jeg sørgede blot for at have løbende kontakt med 
alle mine kunder og annoncører. Det var næsten alle for
retninger i Esbjerg.

Dengang eksisterede der kun ét reklamebureau i Esbjerg, 
nemlig Globe reklame med Kai Schultz som direktør og 
indehaver. Hans kunder dyrkede jeg kun gennem ham.

Det var mange gange svært at samarbejde med teknikken 
på Vestkysten. Vi arbejdede med bly, og til næsten alle an
noncer skulle der bruges klicheer. Klicheerne blev fremstil
let på Esbjerg Klichéfabrik, som Vestkysten ejede. Af øko
nomiske grunde blev der kun fremstillet ét sæt klicheer. Det 
gjorde det problemfyldt, for annoncerne skulle altid ind
rykkes i begge blade på samme dag - nemlig lørdag.

Vestkystens faktor og typografer ville ikke sætte annon
cerne, før de havde klicheerne i hænde. Vestjydens typogra- 
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Kongensgade 41, hvor VestjyIlands 
Socialdemokrat, senere Vestjyden, 
havde redaktion. (Byhistorisk Arkiv, 
Esbjerg).

fer lavede også vrøvl over, at de ikke havde klicheerne sam
men med annonceteksten. Men som det mindste blad måtte 
vi bøje os og vente, til d’herrer på Vestkysten var færdige. 
Resultatet blev, at jeg utallige lørdage har stået på Vest
kystens sætteri og bogstavelig talt revet klicheerne ud af 
hånden på typograferne, når de var færdige med at præge 
siden.

Med tungen ud af halsen afleverede jeg så klicheerne til 
Vestjydens typografer. Resultatet var tit og ofte, at vore 
typografer måtte lave annoncen om, fordi klicheernes stør
relse ikke passede til de i forvejen opgivne mål. Det var et 
mareridt hver lørdag. Men jeg ville have annoncerne i Vest
jyden - og det lykkedes.

Det var trods alt en dejlig tid. Man kunne mærke en tro 
på fremtiden, der kom gang i sagerne, nye varer dukkede 
op. Alting groede frem igen efter de barske og magre år, 
vi havde haft under besættelsen.
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Forretningsfører for Vestjyden
Forretningsførertiden fra 1953-1971 var en drøj tid. Bladets 
økonomi var ikke god. Der var en stadig kamp for at skaffe 
penge til papir, lønninger m.v., kamp for at få liere abon
nenter og annoncer. Vi havde ganske vist en mulighed for 
at få økonomisk hjælp fra København, men det var en nød
løsning.

Det blev mere og mere en kamp for at undgå bladdøden.

Den socialdemokratiske presse i Esbjerg
Vestjyllands Socialdemokrat startede i 1898 som aflægger 
af Demokraten i Århus. Men det lykkedes ret hurtigt for 
redaktør J. P. Sundbo at få etableret eget trykkeri i Esbjerg. 
Det lykkedes ligeledes for J. P. Sundbo at få bladet til at 
blive det førende blad i Esbjerg.

Sundbo havde en stil, der passede til tiden. En stil, der 
svarede til den pionerånd, der rådede i det unge Esbjerg. 
Sundbo havde en hvas pen, og han var ikke bange for at 
sige sin mening. Han var tillige en god mand for Esbjerg. 
En mand, der så fremad og skaffede gode kår og fremskridt 
for esbjergenserne, navnlig for arbejderklassen og andre 
småkårsfolk - og dem var der mange af dengang.

J. P. Sundbo overkom meget. Han var redaktør, medlem 
af Esbjerg byråd og senere også medlem af Folketinget. Alle 
steder var han med, ikke kun af navn, men af gavn, og han 
var meget aktiv, og ofte stod der gnister omkring ham.

Han sørgede også for, at Vestjyllands Socialdemokrat al
lerførst i tyverne fik en ny og moderne rotationspresse. 
Desværre var han alligevel ikke forudseende nok dengang. 
Maskinen blev hurtigt for lille, den kunne kun trykke otte 
sider. Der skulle gå over 20 år, før der blev råd til en ny og 
større maskine.

De sidste år, Sundbo levede, faldt oplaget, og en stagna
tion indtrådte.

Redaktør J. P. Sundbo døde 1928. Hans begravelse blev 
en af de største i Esbjerg. Jeg overværede som 18-årig høj- 
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Redaktør J. P. Sundbo ved skrivebordet i redaklionskontoret. Ved bordel hans 
sekretær Lissi Andersen. Billedet er fra først i 1920'erne. (Byhistorisk Arkiv, Es
bjerg).

tideligheden på Torvet i Esbjerg, hvor der var samlet så 
mange mennesker, som Torvet kunne rumme. Statsminister 
Th. Stauning talte.

Som ny redaktør blev Laurids Høyer-Nielsen ansat. Det 
var en meget svær og tung opgave, den unge Høyer-Nielsen 
påtog sig. Det lykkedes ham ikke at bringe Vestjyllands 
Socialdemokrats oplag op. Økonomisk kunne det lige løbe 
rundt.

I 1942 blev L. Høyer-Nielsen borgmester i Esbjerg ved 
P. Nielsen Kocks død. Den nye redaktør blev Arne Riis 
Floor. Han var en meget dygtig bladmand og en stor per
sonlighed. Han var redaktør, da Vestjyllands Socialdemo
krat fik en ny og moderne rotationspresse i 1943.

Samtidig skiftede bladet navn til Vestjyden. Det foregik 
under besættelsen. Der var papirrationering, bladene måtte 
ikke øge oplaget, sidetallet måtte ikke blive større. Der var 
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Under Anden Verdenskrig skiftede Vestjyllands Socialdemokrat navn til Vestjyden. 
Allerede på dette tidspunkt var krisetegnene for avisen begyndt.

censur, først fra dansk, senere fra tysk side. Det var meget 
vanskelige forhold.

Alligevel fik Arne Riis Floor skabt et godt og læseværdigt 
blad. Oplaget blev stabiliseret en lille smule. Men der skulle 
alligevel gå en rum tid efter befrielsen, inden der igen så 
småt var frit slag for større sidetal og øget oplag. Oplaget 
kom aldrig op i den størrelse, man havde ventet.

Arne Riis Floor forlod bladet og sagde »Ja tak« til en 
større stilling inden for den socialdemokratiske provins
presse. Han døde desværre nogle år senere under en presse
rejse til vinhøsten i Frankrig.

Derefter kom Ludvig Herman Kümmel fra Viborg til Vest
jyden som redaktør. Kümmel forsøgte også at skabe en me
get nær kontakt til den socialdemokratiske parti- og fag- 
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bevægelse i Esbjerg, Varde og Ribe - det lykkedes - men 
desværre hjalp det kun lidt på oplaget.

Venstreavisen Vestkysten havde fået for godt fat, Vest
jyden begyndte at køre med underskud. Abonnementspriser 
og annoncepriser blev ikke sat tilstrækkeligt op. Man var 
simpelthen bange for at miste endnu flere abonnementer 
og annoncører, hvis priserne blev for høje.

Den socialdemokratiske provinspresses død
I august 1961 fortalte den nyudnævnte administrerende di
rektør for den socialdemokratiske presse i Danmark, Søren 
Rishøj Pedersen, redaktør Kümmel og mig, at ledelsen 
havde vedtaget, at Vestjyden skulle trykkes i København 
og være en del af Aktuelt, dvs. med eget hoved: Vest
jysk Aktuelt. Vi skulle selv skrive lokalstoffet og selv 
sætte annoncerne, der så skulle sendes til København med 
toget. Jeg syntes, at det lød godt. Vi fik en meget større 
avis, noget læserne længe havde krævet. Det blev samtidig 
en morgenavis. Jeg håbede og regnede med, at vi ville få 
flere abonnenter og flere annoncer. Men det slog fejl.

Her må jeg minde om, at ved et møde, vi havde i det lo
kale bladudvalg forud for vedtagelsen, sagde Julius Born
holt til mig: »København tager selvstændigheden fra os. Det 
vil betyde døden for den socialdemokratiske presse i Es
bjerg. - Tænk på mig, når du føres til skafottet.«

Jeg tænkte på Julius Bornholt, da jeg 10 år senere sidst i 
august 1971 sammen med 250 andre trofaste medarbejdere 
i den socialdemokratiske presse blev fyret.

Borgmester Henning Rasmussen var den sidste formand 
for bladudvalget, og han gjorde ihærdige forsøg på at bevare 
det lokale blad, men forgæves.

Den socialdemokratiske lokalpresse var død.
Dødsattesten blev faktisk skrevet i 1961. Den lokale ar

bejderbevægelse blev langsomt sat ud af kraft og indfly
delse. Underskuddet voksede, og til slut sagde LO: ikke 
flere penge.
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Samtlige lokalredaktioner blev skåret væk.
Aktuelt udkom derefter kun som landsavis.
Det første år med Vestjysk Aktuelt fra København 

gik rigtig godt. Men så skete det. Man var for optaget af 
at rationalisere. Man købte Nationaltidendes gamle rota
tionspresse og lod den installere i Vejle, hvor flere lokale 
jyske og fynske blade blev trykt. Det gav forsinkelser, dår
ligt tryk og mange andre problemer med negativ virkning. 
Samtidig gik man i gang med nybyggeri i Erritsø og Hille
rød til mange millioner kroner. Her blev der indrettet nyt 
fotosætteri med nye offset-rotationsmaskiner. Nu skulle det 
mirakel ske, vi ventede på. Men det gik ikke. Man havde 
glemt en meget vigtig ting: lokalstoffet.

Lokalstoffet er alfa og omega for en lokal avis - og det 
kan en landsavis ikke honorere.

De sidste 10 år ved den socialdemokratiske presse var 
hårde.

Vi blev styret endnu mere fra København end før, men 
vi havde stadigvæk ansvaret for vort lokalområde: Varde, 
Ribe, Bramming, Grindsted, Vejen og Esbjerg.

Det var også for stort et område. Det var meget drøje 
tider at komme igennem.

Ja, det var så drøjt, at den daværende redaktør Bernhard 
Nielsen, ganske vist i spøg, anbefalede mig at være den før

ste, der sprang i 5. bassin for at begå selvmord.
Bernhard Nielsen var blevet ansat som medredaktør ved 

overgangen til Vestjysk Aktuelt. Han forlod bladet igen 
i 1965. Kümmel holdt ligeledes op - på grund af alder - og 
bladet fik igen en ny redaktør, nemlig Jørgen Holst Jørgen
sen. En ung og tiltalende mand, der i en periode havde 
været redaktør af Grønlands-Posten.

Holst Jørgensen var redaktør i 5 år til 31. december 1970. 
Carl Johan Engel blev den sidste redaktør af den lokale, 
socialdemokratiske presse i Esbjerg.

31. august kom opsigelserne til os alle i et anbefalet brev 
med en enslydende tekst. For mit vedkommende efter 34 
års tjeneste i den socialdemokratiske presse.
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I hele perioden fra 1898 til 1971 havde den socialdemo
kratiske presse i Esbjerg kun haft tre forretningsførere, nem
lig Reinhard Ovesen indtil 1944, Henning Kjelstrup fra 1944 
til 1953 og mig fra 1953 til 1971.
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Esbjerg Ugeavis
Ugeavisen skabes
Lokalredaktør Carl Johan Engel og pressefotograf Tonny 
Sørensen foreslog mig, at vi skulle starte en ugeavis i Es
bjerg. Den skulle sendes gratis ud til samtlige husstande i 
Esbjerg storkommune.

Jeg havde mine tvivl til at begynde med. Det var før ble
vet forsøgt i Esbjerg - med ringe held og stor fiasko.

Vi vendte imidlertid stadig tilbage til tanken.
Avisen skulle ikke bygges op efter den ordinære recept 

som andre gratis distriktsblade - populært kaldet »dørmåt
ter«, hvor der kun blev bragt annoncer og kirkelisten over 
gudstjenester.

Vi skulle lave en god, journalistisk linje på lokalplan, en 
virkelig læseværdig ugeavis. Den skulle samtidig være, et 
modtræk mod Vestkysten, der ellers ville blive en mono
polavis.

Nu syntes jeg godt om tanken. Engel skulle være redak
tør, Tonny Sørensen pressefotograf, og jeg skulle være både 
annoncesælger og direktør for ugeavisen.

Men - jeg fik betænkeligheder igen, da jeg kiggede på min 
dåbsattest. Jeg var fyldt 61 år, og de sidste år ved Aktuelt 
havde bevirket, at jeg allerede var begyndt at spekulere på 
en pensionisttilværelse.

Men så slog både Engel og Tonny fast, at hvis jeg ikke 
ville være med, nyttede det overhovedet ikke noget. Så ville 
de heller ikke. Det var mig, der havde forretningsverdenens 
tillid i Esbjerg, sagde de. Det duede ikke, at det var en til
fældig, fremmed mand, der stod i spidsen.

Så gik jeg med. Alle mine medarbejdere var kun lige om
kring de 30 år. Der var noget at leve op til. Men det var, som 
om der var blevet sat en raket bag i mig. Jeg havde fået jule
lys i øjnene og gik op i opgaven med liv og sjæl.

Jeg troede på Esbjerg Ugeavis.
Alt dette skete i september og oktober måned 1971. En del 

interesserede personer var med på ideen, blandt dem davæ- 
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I efteråret 1971 fik alle husstande i Esbjerg en pjece, der gav besked om det nye 
blad, der var undervejs. (Esbjerg Ugeavis).

rende borgmester Henning Rasmussen og advokat Torben 
Permin. Det gjaldt om at skabe en ny arbejdsplads i stedet 
for Vestjysk Aktuelt, hvor vi havde været 22 beskæftiget. 
Det samme antal kom vi op på i løbet af få år på Esbjerg 
Ugeavis.

Der blev dannet et aktieselskab af seks personer uden 
for personalet og seks fra personalet. Vi startede med en 
aktiekapital på 120.000 kr. - med 60.000 kr. til hver gruppe. 
Efter tre måneder måtte vi dog udvide aktiekapitalen til 
180.000 kr. I dag er aktiekapitalen 360.000 kr.

Bestyrelsen består af to fra første gruppe og en fra per
sonalet. Advokat Torben Permin blev valgt til formand, 
ingeniør Søren Andersen til bestyrelsesmedlem, og jeg blev 
valgt til bestyrelsen fra personalet.

Vi sidder alle tre stadig i bestyrelsen, hvor dette skrives 
15 år efter.
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Da vi startede Esbjerg Ugeavis, fik jeg lov til af Ak
tuelt at påbegynde arbejdet allerede i oktober og novem
ber måned, samtidig med at jeg afviklede Vestjysk Ak
tuelt. Vi forberedte esbjergenserne på den nye avis gen
nem busreklamer og udsendelse af en prøveavis samt artik
ler i Vestjysk Aktuelt.

Det lykkedes os derfor, samme dag som Vestjysk Ak
tuelt udkom for sidste gang som lokalavis, at sende Es
bjerg Ugeavis på gaden for første gang.

Det var den 18. november 1971, oplaget var ca. 30.000 
eksemplarer, og sideantallet var 32.

Det var en stor dag for os alle.

Med vind i sejlene
Nu begyndte en ny og spændende periode.

Jeg opdagede pludselig, at vi skulle have en ny avis på 
gaden ugen efter. Der var ikke noget med at hvile på laur
bærrene. Det blev faktisk det nummer i hele min tid ved 
Esbjerg Ugeavis, jeg havde sværest ved at samle annoncer 
til. Så det blev til kun 24 sider.

På Vestkysten gned de sig i hænderne og råbte hurra. Vore 
anelser slår til, sagde de. Esbjerg Ugeavis holder ikke. Man
ge år senere har jeg fået at vide, at de på Vestkysten ikke 
spåede os en længere levetid end tre måneder.

Jeg tog nu fat med dobbelt styrke, fik talt med store an
noncører, fik fat i det første supermarked, nemlig Spar
købmanden KLIT - og han fik en succes uden sidestykke. 
Det var aldrig set før. Hans forretning blomstrede op på 
Strandby Kirkevej, således at han efter nogle år lod sine to 
sønner få hver sin afdeling henholdsvis i Finlandsgade og 
Baggesens allé.

Jeg fik skubbet på reklamebureauerne, Esbjerg kom
mune, biograferne, ejendomshandlerne, autoforhandlerne, 
og lidt efter lidt gled det bare derudad.

På redaktionsplan kom de også godt med. De fik ideer, 
der slog an. Ideer der taltes om i Esbjerg. Serien »Hvor lig- 

59 



ger huset« bevirkede, at man kunne se folk gå rundt med 
Esbjerg Ugeavis i hånden for at finde det. Præmien var en 
dejlig købmandskurv hver uge. Jeg havde fornøjelsen hver 
eneste fredag at overrække den til den heldige vinder.

Vi lavede et flot julenummer med firefarvet tryk. Men 
den største succes startede vi med i første nummer i 1972, 
nemlig kåringen af Årets esbjergenser. Det blev en succes, 
der nu har kørt i 15 år. Mange kendte esbjergensere er ble
vet kåret i årenes løb. Den første var Esbjergs daværende 
borgmester Henning Rasmussen. Senere er der kommet en 
hel perlerække til, nemlig: Verner Bruhn, Claus Sørensen, 
Egon Nielsen, Per Giinther, Eilif Krogager, Erik Nielsen, 
Ole Kjær, Jens Jørn Berthelsen, Karen Madsen, Kaj Lykke, 
Kent Kirk, Henning Kruse, Erik Gundersen og Anette Faa- 
borg. I de forløbne 15 år har Esbjerg Ugeavis’ læsere kåret 
disse 15 esbjergensere for deres indsats det pågældende år.

Alle disse aktiviteter forbigik Vestkysten i påfaldende 
tavshed de første år. Det gik endda så vidt, at deres fotogra
fer fik besked på ikke at fotografere mig ved receptioner og 
lignende begivenheder.

I sandhedens interesse må jeg dog sige, at da jeg fyldte 
70 år i september 1980, skrev Provst en pæn og anerken
dende artikel om mig i Vestkysten. Da regnede man også 
med, at jeg ville holde op. Men det skete først et halvt år 
senere 1. april 1981.

Alt dette var med til at forhøje humøret og gå-på-modet. 
Min begejstring og tro på Esbjerg Ugeavis smittede af på 
annoncørerne, læserne og sidst, men ikke mindst på med
arbejderne.

Allerede 1. januar 1972 kunne vi ansætte en annoncekon
sulent mere. Det blev tidligere typograf og forretningsfører 
Svend Schmidt.

Det hjalp og lettede mig meget.
Jeg kunne nu udvide markedsføringen til også at omfatte 

landsbureauerne i København, således at vi også kunne få 
del i landsannoncørerne.

Den 13. januar 1972 fløj jeg til København og indledede 
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Fra kåringsfesten for Årets esbjergenser 1985. Borgmester Henning Rasmussen 
taler, medens fru Ebba og Bodil Bruhn lytter.

mine første besøg hos bureauerne der. Det vakte nogen op
sigt, at et distriktsblad fra provinsen besøgte bureauerne og 
bad om at tale med chefen. Det havde de aldrig været udsat 
for før. Men jeg fik Esbjerg Ugeavis gjort kendt i Køben
havn, og vi fik del i landsannoncerne.

Gennem årene fik jeg en fantastisk god kontakt til mar
kedsføringscheferne i København, Odense og Århus. Es
bjerg Ugeavis blev landskendt som den bedste ugeavis i 
Danmark.

Det skyldtes også den positive omtale vi fik i landets stør
ste aviser, bl.a. Politiken, B.T. og Aktuelt. B.T. skrev således 
på bagsiden fredag den 15. september 1972 følgende 4-spal- 
tede overskrift: »Her får chefen og yngste mand lige meget i 
løn: Giver trivsel«.

»På Esbjerg Ugeavis - provinsens næststørste distrikts
blad med et oplag på 30.000 - slås man ikke om lønnen. Den 
er ens for alle 11 medarbejdere: 5.500 kr. om måneden.
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To halvdags kontorpiger deler en lønportion. Deres ind
sats vurderes lige så højt som den ansvarshavende redaktørs 
og den administrerende direktørs.

- Fordelene? Vi har fået trivsel på arbejdspladsen. Ingen 
hænger sig i klokken, og vi hjælper hinanden med at få en 
avis ud hver onsdag.«

Efter en længere omtale af problemerne ved ligelønnen og 
de øvrige omstændigheder sluttede artiklen med følgende:

»Løn er kun et spørgsmål om prestige. Det betyder jo 
intet, om man får 500 kr. mere eller mindre. Ved at give ens 
løn har vi skabt en integreret arbejdsproces, og ingen ser så 
nøje på faggrænserne.«

Artiklen var desuden prydet med et tospaltet foto af med
arbejderne.

Søndag den 29. oktober 1972 havde Politikens Søndag en 
4-spaltet artikel af Jens J. Espersen med overskriften: »Avi
sen der er en succes«.

Senere bragte Aktuelt også en stor artikel af Arne Thing 
om Esbjerg Ugeavis med bemærkninger om den succes, vi 
havde fået i Esbjerg. Begge artikler beskæftigede sig meget 
med vort lønsystem og den dygtige journalistiske behand
ling af lokalstoffet i en ugeavis.

Også i fagkredse vakte det opsigt, således skrev bl.a. 
Dansk Reklame 15. december 1972 under overskriften: 
»Boom for ugeavis i Esbjerg« - Ramte et hul - og hentede 
2 millioner mm på 41 uger.

Bladet bragte interviews med direktør Anders Iversen, 
Vestkysten, og mig som direktør for Esbjerg Ugeavis.

- Vi var heldige at ramme et hul, da vi startede Esbjerg 
Ugeavis. Vestkysten skulle ikke føle sig ensom blandt 80.000 
mennesker, siger Ugeavisens direktør.

- Ugeavisen kom ikke som nogen overraskelse for os. 
Det er svært at sige, om vi har mærket det - vi har haft frem
gang, hvor mange andre er stagneret, siger Vestkystens di
rektør.
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Redaktør Thyge Madsen, Vestkysten, og Sigurd Borch i Radio Syds studie i Jyl- 
iandsgade under diskussionen om distriktsblade contra dagblade i 1975.

Jeg fortæller om den succes, vi har haft, og roser Vest
kysten for fair play.

Anders Iversen slutter med at sige: - vi har hænderne fulde 
og koncentrerer os om at lave et dagblad, som er vores op
gave. Vi har ikke planer om at lave et distriktsblad.

Som bekendt kom Vestkysten på andre tanker, da jeg 
holdt op 10 år senere.

Al denne rosende presseomtale var til stor gavn for Es
bjerg Ugeavis.

Vi lavede større og større aviser. Indtægten var god, og 
overskuddet blev større og større. Når der var lagt til side til 
reserve og nye investeringer, blev der også plads til pæne 
tantiemer til medarbejderne. Stadig lige stor portion til hver.

Ledelse og medarbejdere
Det krævede en stor indsats af samtlige medarbejdere at 
lave de stadig større aviser.

63



Den første helt store opgave satte vi os, da der skulle af
holdes en stor boligudstilling i Kvaglund i august 1972.

Jeg fik samtlige arkitekter og boligudstillere med i an
noncerne. Carl Johan Engel anmeldte hvert enkelt parcel
hus. Det blev et meget fint bolignummer, vi udsendte sam
men med Esbjerg Ugeavis.

Men forinden havde vi også vedtaget, at der var kun én 
attest, der var gyldig for forsømmelse, nemlig en dødsattest.

For mit vedkommende traf det sig så uheldigt, at jeg om 
morgenen på min sædvanlige motionstur i skoven faldt ned 
af bakken på grund af glat føre efter regn. Jeg måtte på 
skadestuen for at få min hånd røntgenfotograferet. Heldig
vis var den »kun« forstuvet. Lægen spurgte, om han skulle 
skrive en lægeattest på det, så jeg kunne holde fri. Han stud
sede noget, da jeg fortalte, hvilken attest det var, der var 
gyldig. Men arbejdsglæden var til stede. Vi blev først fær
dige med den store avis kl. 8 om morgenen efter at have 
arbejdet hele natten.

Vi var alle glade over det fine resultat.
»Nu skal vi ha’ vores overarbejdsbetaling«, sagde jeg - 

og i samlet flok gik vi hen på Hotel Spangsberg og fik en 
øl + en GI. Dansk. Alle var tilfredse.

Demokrati er svært at styre. Det krævede meget at køre 
Esbjerg Ugeavis på denne måde. Efterhånden som vi blev 
flere medarbejdere, begyndte det at knibe.

Vi holdt medarbejdermøde mindst én gang i ugen, og disse 
møder kunne tit være langvarige, inden vi nåede til enighed. 
Det krævede tid, og tiden gik fra det produktive. Det kunne 
knibe mig og andre at nå det væsentlige. Vi måtte tit ar
bejde til langt ud på natten for at nå det. Alle beslutninger 
blev taget på disse medarbejdermøder. Til sidst knirkede 
det så meget, at det gode system ikke kunne holde mere.

Det var mærkeligt nok kontorpigerne på halv tid, der fik 
bægeret til at flyde over.

De begyndte at tale om overarbejdspenge - og det på 
trods af, at vi, der arbejdede på fuld tid, næsten brugte alle 
døgnets 24 timer for at få Ugeavisen ud til tiden.
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Den nye fotosætter er ankommet og betjenes af Svend Schmidt. Udenom står foto
graf Tonny Sørensen, Sigurd Borch, to kontorpiger, redaktør Poul Erik Eriksen og 
ydersi til højre C arl Johan Engel. (Foto: Palle Sønderstrup).

Det kunne vi ikke bære.
Vi gik over til en lidt anden form for ledelse med en leder

gruppe. Det fungerede godt.
Udadtil fungerede det hele fantastisk. Esbjerg Ugeavis 

blev større og større, fik mere og mere tag i annoncørerne, 
læserne var begejstrede, og økonomien var fin.

Vi fik den første fotosætter fra Amerika allerede i maj 
1972. Samtidig lukkede Aktuelts sætteri, hvor vi havde 
fået leveret satsen.

Den nye teknik var et held for os. Med den første foto
sætter klarede vi selv opgaverne i vore egne lejede lokaler, 
Strandbygade 6.

Vi startede på 1. sal, men tog nu 2. sal i brug til fotosætte
riet, og senere fik vi også stueetagen til ekspeditionen.

Det var således et blad i fremgang og med succes, som 
Carl Johan Engel forlod i juni måned 1975.

65



Skolegade 77 blev indviet som Ugeavisens nye hus i 1975. I dagens anledning spil
lede Vesterhavsdrengene foran bygningen.

Vi kunne ikke følge den nye linie, han foreslog, nemlig 
at lade Ugeavisen udkomme i tre forskellige udgaver: én for 
City, én for Østerbyen og én for Vesterbyen. Engel startede 
derfor sin egen ugeavis efter denne recept, senere forsøgte 
han også med en amtsavis. Men efter godt et halvt år havde 
Engel ikke flere penge og måtte dreje nøglen om.

Efter Engel havde Ugeavisen fået Paul Erik Eriksen som 
redaktør.

Med de stadig større aviser, flere fotosættere og flere 
medarbejdere blev pladsforholdene efterhånden for trange 
i Strandbygade 6.

Vi søgte nye lokaler og købte til sidst ejendommen Skole
gade 77. Ejendommen blev istandsat fra kælder til kvist. 
Ejendommen havde sidst i forrige århundrede tilhørt KFUK. 
På 1. sal havde de haft en stor sal, og her indrettede vi vort 
sætteri. I stueetagen havde vi ekspedition, administration, 
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salgs- og produktionsafdeling, i kælderen redaktion og pres
sefotograf.

Vi holdt indvielse af det nye bladhus 18. november 1975, 
samtidig blev Henning Tandrup budt velkommen som adm. 
direktør for Esbjerg Ugeavis. Jeg fortsatte som salgsdirek
tør og bestyrelsesmedlem.

Samme år udvidede Esbjerg Ugeavis med en weekend
udgave, som blev udsendt hver fredag. Oplaget var også på 
38.000 eksemplarer og blev udsendt i samme område som 
Ugeavisen, nemlig Esbjerg kommune og Fanø kommune. 
Læserne var glade for den ekstra ugeavis sidst på ugen, men 
det kneb at få annoncørerne med. Derfor stoppede vi efter 
et par års forsøg.

Afslutning
Det blev til ti dejlige år for mig på Esbjerg Ugeavis. Det var 
år, hvor der skulle arbejdes, men man kunne også se, at det 
hele lykkedes, og det på trods af mange bryderier og van
skeligheder.

Personalet blev stadig fornyet, nye medarbejdere kom til. 
Arbejdet blev gjort bedre og bedre, det hele blev mere pro
fessionelt.

Mange dygtige medarbejdere var med til at gøre Esbjerg 
Ugeavis bedre. Det gælder teknikken, redaktionen, tegnere 
og sælgere.

Selve trykningen af Esbjerg Ugeavis fandt sted på Ak- 
tuelts trykkeri i Erritsø, indtil det blev lukket i november 
1974. Siden har vi fået trykt på Jydske Tidende i Kolding.

Det sidste år, jeg arbejdede på Esbjerg Ugeavis, skete der 
forskellige omrokeringer. Henning Tandrup blev leder af 
salgsorganisationen for »6 stærke vestjyder«, dvs. distrikts
blade op langs vestkysten. Direktør Jørgen Løgstrup blev 
konsulent.

Niels Erik Sørensen blev salgschef og er i dag adm. direk
tør for Esbjerg Ugeavis.

Det var meningen, at jeg skulle slutte på Ugeavisen til 
nytår 1981. Der var imidlertid en række forhold, vi ikke fik
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på plads inden da, så jeg blev bedt om at fortsætte nogle må
neder mere. Den 1. april var imidlertid sidste dag på avisen. 
Det var afslutningen på ti gode år i et spændende arbejds
miljø.

70-årsdagen blev en jubeldag for Sigurd Borch. Blandt mange originale hilsener 
var en rød rose fra hvert af Ugeavisens bude.
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