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1 mange byer — det gælder således vore nabobyer Skive og Thisted — udsendes hvert 
år lokale julehefter, hvis eksistens naturligvis i første række bygger på faktorerne: et 

pænt og læseværdigt hefte og en stor og fast kreds af læsere. Det første har vi efter evne 
bestræbt os for, og vore medarbejdere, som vi her bringer en varm tak for den imøde* 
kommenhed og interesse, de har vist, har løst deres opgaver på en måde, som indholdet 
må fortælle om. I spænding afventer vi nu læsernes svar gennem salget hos boghand* 
lerne og i kioskerne. Dette vil i særlig grad være afgørende for, om »Jul for morsing* 
boere« kommer igen næste år. V i håber på et gunstigt svar, så vi kan sige: på gensyn!

Redaktionen.
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Pd omslagets forside har Ejgil Jensen gengivet ik k e  blot en skøn juledrøm , m en et bræ ndende ønske hos enhver ægte morsingbo: 
den kom m ende Sallingsundbro



Tegning:Ej gil Jensen

A. C. S K Y U M :

Hjæm' te yw’l

Mel. : Skuld gammel wenskab vejn fogo’.

Æ  fæ rre k o m m e r fø ld t m æ  falk 
d æ  ø w er fræ  G lø n g ø 'r , 
å al* dæ m , d æ  æ m æ , æ glå*, 
de  æ  læ t å si’k  å hø*r.
D i k o m m er h jæ m ’ å h å ld ’er y w ’l, 
så d i hå  g ro n d ’ te gie*, 
å d i æ nser e’t, æ w e n d ’ æ k å ld ’, 
å d e  fry jser allere*.

Å  n æ ’r  æ fæ rre n o w ’er e n d ’, 

d i stå å æ så spænd*.
M o n  slæ jt å w æ n n er æ m ø d t åp  
å n u  ajer, d i h å  k jæ n d ’?
D æ  spæ jdes fræ  æ fæ rres dæ k, 
dæ  spæ jdes end* fræ  la n d ’, 
å æ ø w ’n  d i s tro ’ler, å* så k lå r ,  
n æ ’r æ n p a r h ina jen  fa n d ’.

»W alkom 'm en ,«  ly j'e r  ro j’en åm ’, 
» w alk o m ’m en  h jæ m ’ te y w ’l!« 
K ask i’sæ n u ’ m o  fæld* æ n  to  r, 
m æ n d i æ så glå* ily w ’l.
Æ  h e n d ’er trø ’kkes, w a r’m  å fåst, 
d æ  hæ lses m æ  æ n  sm i’kl, 
å d i sk y n d 'e r  sæ å k o m  a ste, 
fu dæ m  fljæ st ska m æ ’ æ n  b i’kl.

Æ, sæ j'len  ska jo w  h a  si t i ’k, 
m æ n engen go  i ly ’k.
D i stem ler sam ’m el p o  æ dæ k, 
så d i ræ t ka  si’k  æ  b y ’k.
D æ n  leg’ger law ’ å lø w 'te r  led t, 
m æ n  d æ n  ka  h a ’ste w u w ’s, 
å de  wå*r e’t  læng*, fa d i ka  kind* 
b å ’de  to ’m  å h a w ’n  å h u w s .

— Æ  h a w ’n  å fæ rre leg ’ger tå rn ’, 
fu e’t  æ n  m ennesk  b æ j’, 
m æ n dæ  æ få’r t  p o  al* æ wæj*, 
så dæ m  fræ m m ed b ly w er sp ræ j’. 
M æ n p o  w å gie* w e y w 'lb e sø ’g 
ska a l'le r  legges sk y w ’l; 
w i ska hæ lst væ  sam ’m el, stu* å sm o ’, 
fu å fo d æ n  sk jø n n est y w ’l.



PÅ M O R S

Af J. FIBIGER-ERLANDSEN

DET er søndag før jul i Lødderup præstegård. Traditionen byder 
at hele familien i dag kører til Skovfogedhuset i Legind bjerge 
for at udsøge sig et juletræ. Hvis vi voksne i al juletravlheder 
skulle have glemt* det, skal ungerne-nok minde os om det, og så
ledes bliver det — selvfølgelig, for det er jo netop det yndige ved 
julefesten, at vi foretager os nøjagtigt det samme som alle de 
andre år, — det er som et højtideligt ritual, fra hvilket der ikke 
må afviges. Jo mere trofast vi følger ritualet, des mere hyggelig 
og barnefro er stemningen; — og det morsomme er, at børnene 
vokser ikke fra det, selv om de i mellemtiden er løbet nok så 
meget i vejret og har fået voksne manerer og interesser. Men i 
julen skal alt være, som da de var små. Vor ældste pige er 16. 
Hun var kun 7 år, da vi begyndte at hente juletræ i Legind, men
hun er den ivrigste til at forlange traditionerne overholdt.------
Altså, far spænder tagbagagebæreren på og kører folkevognen 
frem, og med far og mor foran og 5 børn bagi ruller vi af sted.
— Læseren tror måske, det er løgn; men det har faktisk sneet 
lidt, — ganske vist tøsne, men der er dog kommet hvide strøg 
over de sorte pløjemarker, og nede i Legind bjerge står de ranke 
graner pyntede til jul, og den »hvide løber« er rullet ud på de 
smalle skovveje.

Den flinke skovfoged har jo liggende nogle juletræer til salg, 
men ingen af dem finder nåde for børnenes øjne, og han bøjer 
sig villigt for ønsket om at gå med i skoven og finde et træ på 
roden, som nærmer sig idealet af en julegran. Han udruster sig 
med en langskaftet økse, fløjter ad hunden, og af sted går den 
lille karavane, mens sneen siger sjup og sjap omkring vore 
støvler.

I gåsegang går det op ad en smal sti — en hel lille bjergbestig
ning, — men snart er vi oppe, hvor graner af mange slags hæver 
sig ved den ene side, mens vi til den anden side i den begyn
dende skumring ser ud over fjordens grålige vandspejl. Her er 
så stille. Et par blege, blinkende lys er allerede tændt i Glyng- 
øre. En motorbåds tuk-tuk lyder tydeligt op til os. — Men det var 
juletræet. Flere bliver synet og atter kasseret, men omsider fin
der skovfogeden en dejlig ædelgran, der har haft luft omkring 
sig, så den er velskabt, set fra enhver synsvinkel. Dens høje 
grønne top vil bestemt komme til at strejfe loftet derhjemme, ja, 
måske bliver det nødvendigt at save en »etage« af forneden, for 
at der kan blive plads til guldstjernen. — Alle er enige om, at 
d e n  skal være vort juletræ — det strålende midtpunkt for jule
glæden i Lødderup præstegård. — Så svinger skovfogeden øksen
— et par velrettede slag, og det ædle træ segner om i sneen og 
bæres i højtidelig procession ned til bilen, hvor det surres fast 
på bagagebæreren.

Så følger næste akt — vi kører til Nykøbing for at se på bu
tikkernes juleudstillinger — for at vandre under illuminerede 
granguirlander i strømmen af de mange mennesker, der slet ikke 
har travlt, men bare nyder synet af de mange strålende lys — de 
feagtige tableauer i butiksvinduerne og den uhåndgribelige for
ventningens glæde, som ligger i luften. Og hør — nu spiller Frei-

Tegning: Ejgil Jensen

sens Hær op på Kirketorvet ved den store gran med de funk
lende lys — højtidsfuldt og gribende lyder de gammelkendte 
toner: »Det kimer nu til julefest - -«, »Julen har bragt velsignet 
bud - -« — det dirrer ved hjerteroden — der kommer lidt vådt i 
øjekrogen hos mange ældre. — Hvor har vi meget at sige tak 
for, at vi igen kan holde jul med hinanden efter alle traditio
nerne — her på vor skønne, fredelige limf jordsø. Vi mangler in
gen af de materielle goder, som vi synes hører til en rigtig dansk 
julefest, — vi kan give vore børn gode gaver — og samle dem om 
det grønne træ »med lys som fugle på kviste.«

Om et par dage vil Nykøbing kirkes malmfulde klokker istem
me en kimende lovsang — og en efter en af de små og store 
landsbykirker ud over øen vil falde ind hver med sin tunge og 
istemme den samme lovsang — fra Lødderup til Karby, fra Sej
erslev til 0. Assels vil klokkernes glade hymne klinge ud over 
snedækte marker, over kæmpehøje og lyngbakker og plantager, 
over lave strandenge og bratte klinter — over stråtækte fisker
huse og stolte herregårde — over byens oplyste gader og den 
afsides landsbys klynge af huse og gårde, — overalt vil klok
kerne kime og kalde, som de har gjort det de sidste 1000 år — 
og kalde også vor slægt — også vor ø’s befolkning til at komme 
og knæle ved Jesusbamets krybbe og få del i »den store glæde, 
der skal være for alt folket.«

Det er mørkt, da præstefamilien kører hjemad med den hvid
pudrede gran på taget. Familiens yngste falder i en sød søvn, så 
snart vi lægger den sidste af købstadens lygter bag os. — De 
andre dtømmer med åbne øjne om alle de herligheder, som den 
forestående højtid skal bringe.

Da vi står ud af bilen derhjemme, ser vi opad mod den mæg
tige, mørke himmelkuppel med dens myriader af stjerner. — En 
af pigerne peger på en særlig stor, strålende klar stjerne, der 
står over Lødderup kirkes hvide tårn: »Se, far, det er v o r e s  
julestjerne,« siger hun, »tror du ikke, det var den, der stod over 
Betlehem?«

»Jo, det kan godt være, du har ret,« siger jeg, »for stjernen står 
jo lige over kirken, og du husker måske, hvad Grundtvig siger i 
en julesalme:

»Kirke, du er vort Betlehem, 
og alle små derinde, 
eftersom det er sagt til dem, 
skabderes Frelser finde 
med juledags evangelium 
i hjertekammerets krybberum.«

J. Fibiger-Erlandsen.
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Af K AR E N  MØLLER

Ba r n d o m m e n s  by  — den fore
kom een så søvnig, så lille, med 

sine topsten, gadespejle og sindige tem
po. Der gik man — en menneskespire, 
det kriblede i — af trang til oplevelse. 
Dagene — de kunne være små evigheder 
— aldrig skete der noget, og aldrig 
v i l l e  der ske noget — resten af ens liv 
skulle være sådan. Søndag eftermiddage 
-• navnlig i sommertiden — forekom 
mig at være de værste. Vorherre havde 
sat tiden istå — det skulle altid være 
død, bagende hed søndag-eftermiddag, 
så længe man var her på jorden. Man 
kunne sidde der — med halen på en op
hedet trappesten — og bare ønske, det 
ville blive aften og nat. Så man kunne 
få sovet — og ta’ hul på en ny dag. Hvad 
så, om det var en mandag — om man 
skulle sidde på skolebænk — om man 
fik skænd — der s k e t e da i hvert fald 
l i d t .  Gaden — den lå der. Uddød. Flim
rende af sol. Bag nedrullede gardiner

med eventyrlige urtepotteskjulere bag 
sov voksne til middag, dvaske af søn
dagsmad — rork og pyh sagde dét fra 
senge, lænestole og sofaer — rork — pyh 
— som om man havde fået det gode, 
skønne liv givet til — at snorke det væk. 
Hos bageren lå waleskringler og dag- 
martærter på lit de parade, de første 
med deres snoede tråd af rød gelé zig- 
zag’epde derhen og herhen. Men kunder 
vår der ingen af — der var flere fluer, 
og den gyldne kringle over døren gad 
ikke engang svaje. Alt, hvad der var af 
liv — en unge, der tegnede en hinke- 
rude, skønt det ikke var sæson — og en 
gammel hund, der sov.

Man lettede halen fra trappestenen, 
besværet som een på hundrede år, man 
sjokkede hen over topstenene. Hvis du 
nu aldrig skal se den verden, der må 
findes udenfor — hvis du skal gå her, til 
du biir 87 — som gamle Bine, der aldrig 
har sat sine ben andre steder . . .  Tan

ken var næsten ikke til at udholde . . .  
Algade. Tyst som et mausoleum. Stribe
de markiser — voksdamer, strittende 
med blodløse fingre bag rudeglas. Kir
ken kaster sin kompakte skygge hen 
over torvet. Viserne deroppe rokker sig 
ikke af pletten. Klokken vil blive ved 
med at være fem minutter over halv tre
— altid.

Altid . . .  Når en evighed er gået, vil 
damen derinde i manufakturvinduet sta
dig smile tomt og stritte med gule voks
fingre — de tørre hestepærer vil stadig 
ligge i rendestenen — og drueklasen i 
»Pomona«s vindue vil stadig ligge der — 
og hotellets port vil være øde — benene 
bærer den mismodige — over toppede 
sten, en ørken under nådeløs julihimmel. 
Forbi rullekælderen, hvor ingen ruller i 
dag — forbi smedeporten, hvor hver
dagens klang og råb er forstummet . . .  
Fødderne bevæger sig automatisk — den 
kendte vej. Ned til færgen. Åndehullet
— stedet hvor en lillebitte vind fra en 
stor verden kan blæse på een. Ikke no
gen køn eller repræsentativ banegård 
dengang — eller nu — man har set dem 
adskilligt mere opmuntrende — men be
tød det noget? Der var den atmosfære, 
der s k u l l e  være af opbrud, ankomst, 
af liv, af begivenheder . . .  Jeg elskede 
den grimme banegård med en stor, varm 
kærlighed. Hver sten i dens mur Var mig 
kær, der osede formelig eventyr ud af 
hver fuge. Jeg kan huske, dørene lar
mede øredøvende, når de blev lukket op 
og i. Den gamle ventesal var ikke køn — 
med sine togplan-overklæbede vægge og 
spartanske træbænke. Men dep havde 
sgi charme! Den ujævne sten-brolæg
ning foran bygningen — og den stump 
»promenade«, ungdom og ældre sled om
kring færgetid . .. Forbi Møgelvangs 
sorte plankeværker med søde pust af 
kamilleblomst i næsen — ud, hvor bol
værkets beskyttende rækværk sigerstop. 
Hvile armene på solrevnet planke — 
kigge på vand, der er grønligt, blåt, næ
sten sort, blygråt . . .  Nu kommer fær
gen derude . . .  Vi stiller op for at få det 
hele med. Rækker af arihe på tjæret 
brystværn . . .  Ned til færgen — hvem 
skulle ikke det en søndag? En eller flere 
gange? Veninder vandrer, hægtet sam
men med arme, i søndagsstadsen. Fnisér, 
flirter, — for genstanden for ens følel
ser — han er tit dernede også.

Ingen kunne forlade byen eller kom
me tilbage til den i stilhed. Ikke på en 
søndag i hvert fald. Frem og tilbage på 
promenaden, mens kamillen dufter vam- 
melsødt, og vandet klukker mod slimede
p æ le ------nu kommer den vraltende —
den go’ gamle kasse — uforjaget som en 
kone på søndagstur. Den laver hvirvler 
og ting omkring og efter s ig ------ bol
værket er garneret med ansigter — nær
mere og nærmere kommer den — man 
kan skelne ansigter ombord . . .  Det fore
kommer een, de er helt forskellige fra 
v o r e  fysiognomier —.

De m å simpelthen være anderledes —
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Karen Møller

Forfatterinden Karen Møller er født 
i Nykøbing, som hun forlod i første 
omgang i 1922 for at gå på handels
højskole i Aarhus. Havde derefter 
kontorarbejde i Aarhus og Nykøbing, 
til hun i 1927 definitivt forlod Nykø
bing og rejste til Canada, hvor hun i 
den skandinaviske kirke i Vancouver 
i British Columbia indgik ægteskab 
med Knud Møller, København, den
gang emigrant, nu værkfører og høre
spilforfatter. Ægteparret vendte se
nere hjem til Danmark og slô g sig 
ned i hovedstadens periferi, hvor de 
stadig bor.

Karen Møller har skrevet tre ro
maner og nogle hundrede noveller, 
artikler, humoresker, causerier og 
kronikker, hovedsagelig bragt i kø
benhavnske uge- og dagblade samt i 
Statsradiofonien gennem årene. Var 
bl. a. i sin tid knyttet til Socialdemo
kratens søndagstillæg med en ugent
lig serie »Dagligt liv i Blækhuset*.

Karen Møller gæster af og til Nykø
bing, hvor hendes mor, tidl. triko- 
tagehandlerske Ane Kudsk, er bosid
dende på Vesterbro.

har de ikke været ude i verden? — H a r  
d u  s e t  h e n d e  d e r ?  En hvisken for
planter sig som vind i kornmark . . .  — 
Det skulle da ikke være Sørensens Al
vilda? Jo — det ligner d a . . .  Madam 
Sørensen er her jo osse, svær og sve
dende i småblomstret mousselin. Det må 
vel være for at ta’ imod . . .  I fjor rejste 
Alvilda — så langt væk, at det simpelt
hen .næsten ikke var til at fatte. Helt til 
K ø v v e n h a v n .  Og nu står hun der
ude på færgen — hun har de højeste 
hæle på, vi nogensinde har set — og ho
ser så tynde som ingenting — og — alle 
helgener stå os bi — hun har p a n d e -  
h å r. — Hver ungdommelig sjæl langs 
brystværnet sukker hørligt — ønsker 
flagrer mod den blå himmel — <?m selv 
jat rejse ud. Komm^ tilb^gev e^ vdftjg '7- 
fremmedartet, fôrurpîigendè, ' erfaren, 
smart, anderledes . . .  Fartøjet^ skvulper, 
sig tilrette i sit leje sôm en kone i sin, 
seng. Falder til ro med ryk og enkelte 
støn og snøft. De sætter landgangsbroen 
til. Op siler de — fra færgen — de pri

vilegerede, de fascinerende, dem, der 
har set verden — eller noget af den. Man 
aner Alvildas parfume — før hun for
svinder på sine høje hæle med sin sve
dende, besværede mor . . .  Åh — hvad 
m å hun da ikke ha’ at fortælle den pige 
.. Rejsende efter rejsende forsvinder 
op ad byen t i l . . .  Ham der — det er sik
kert en repræsentant — og ham der — 
en landmand, der har taget et trip — og 
hende der. Hun er splinterny og ikke 
nem at placere. Det s k u l l e  vel ikke 
være den nye håndarbejdslærerinde?

Tummelen dør hen . . .  De rejsende er 
borte — godsvognene er rangeret på 
land. Men — der kommer mere om lidt. 
Noget endnu mere spændende — folk, 
der skal a f s t e d. Ind i ventesalen. 
Kure enden hen ad blankslidt bænk — 
fordybe sig i køreplaner — som om man 
virkelig skulle ud og rejse. Navne på 
byer, på flækker og storstæder flyver 
gennem hjernen, som brogede stjerne
skud — vi former dem med læberne — 
det er sødt som kongen af Danmarks 
bolsjer — bare at hviske dem. Her lugter 
af støv og røg og gammel tobak . . .  en 
damper er næsten ikke til at vriste øj
nene fra — den har fede, fede skorstene 
med brogede mavebælter . . .  Sejle en
gang — med sådan een — langt, langt 
væk. På — et ocean, ikke på en smule 
fjord . . .  Døre ramler op og i. Menne
sker med bagage slår sig ned — jeg ser 
på dem med ærefrygt — de skal ikke 
sove her i byen i nat — de skal sove 
u d e  i v e r d e n  . . .  Tanken ,er for
underlig — hjertet hamrer blot ved tan
ken . . .

De klæber sedler på bagage derude i 
forhallen . . .  Lidenskabsløst — som be
tød dét ingenting. Rejsegods. Tænk, om 
man var den lykkelige indehaver af en 
kuffert — med blanke beslag — og rem
me — og mærkesedler .. * Og — af en 
j e r n b a n e b i l l e t .  En magisk, ler- 
farvet papstump med lodrette striber — 
en trylleformular, som mænd med blan
ke knapper klippede huller i undervejs. 
Jeg havde set rejsende behandle deres 
billet uden ærefrygt — som var den ikke 
noget vidunderligt, noget helt specielt. . .  
bare skubbe den ned i en lomme — og 
ikke bekymre sig videre om den — be
var mig vel. Engang fandt jeg en billet. 
Jeg så mig længe om, før jeg vovede at 
samle den op. Der var masser af huller 
i den, som var der skudt til måls efter 
den, og der stod Grenå på den . . .

Afgangen, der rykker nær. Aktivite
ten, der tiltager . . .  Trinene, der smæl
der, dørene, der hugger. Portieren fra 
hotellet, der kommer med en trækvogn 
fuld af gods — eller måske er han bare 
k a  r 1, hvad ved jeg ... Den gamle færge 
tynges, synker,, under en ny byrde af 
vogne. Passagerer går ombord — hvor 
ser de usandsynlig blaserte ud — sådan 
kunne jeg aldrig se ud, hvis jeg skulle 
ud og rejse. Hvor skal de hen allesam
men? Langt bort — eller ikke ret langt? 
Lykkelige asener . . .  En klokke klemter.

De snupper landgangen . . .  Færgen ta’r 
sig sammen til dåd — først er der bare 
en tomme vand mellem den og os — men 
striben vokser og vokser . . .  snart kan 
man ikke skelne ansigter derude mere — 
banegården ligger øde hen. Det var sid
ste forbindelse med omverdenen i dag. 
Man er koblet fra — som en efterladt 
vogn på et sidespor. Søndags-døsigheden 
er, hvad man har tilbage. Biografen, an- 
lægets bænke måske — for dem, der er 
forelskede — et hækletøj — en bog . . .  
Man føler sig som en fange, en person 
i eksil . . .  Landgangsbroen står der — 
overflødig og glemt som en anden een, 
den har udført sin mission — og så må 
den pænt blive tilbage . . .  Nu er fær
gen bare en prik. Om lidt sidder de be
gunstigede i jernbanevogne derovre på 
den anden side — og ruller — ud i ver
den, ud i livet . . .  Men en anden een — 
skal man altid lades tilbage — i lille
byens stilfærdige ensformighed — som 
landgangsbroen der? Skal det være ens 
lod her i livet?

Kamilleblomsteme dufter ulidelig sødt
— man har en sær trykken i mellem
gulvet — en sugen — en længsel efter 
noget, der tilsyneladende er uopnåeligt
— og så går man hjem og spiser‘og tig
ger til en billet i Kino, så man kan rejse 
i fantasien — til fjerne lande på et hvidt 
lærred.

★

Og så en dag var man selv en af dem, 
der skulle ud i verden. Langt, langt 
væk. Med kufferter, billet og hele mole- 
vitten — ja, sågar med et pas. Man var 
privilegeret — færdig med at glo og 
sukke og promenere — færdig med at 
efterlades — som en glemt vogn på et 
sidespor. Drømmen, næret så inderligt 
og så længe, står foran opfyldelsen. Man 
er forventningsfuld, man er opstemt — 
og man er beklemt. Thi hjemveen — 
denne sælsomme fugl, har allerede sat 
sig tilrette i brystet — man ved det bare 
ikke; Arene svinder, man lærer verden 
på den anden side den venlige fjord at 
kende — man sanker sin erfarings høst 
i lade, man blader i klodens billedbog af 
hjertens lyst, noget af det, man ser, er 
dejligt — andet er forbandet/ Sluttelig 
falder man til ro, hvor det nu har be
haget skæbnen at anbringe een. Der er 
vel røget et par illusioner eller tre for 
de fleste af os undervejs . . .  Og så en 
skønne dag — der kan være gået ti år — 
eller tyve — eliter kanske tredive — be
gynder det så småt at rykke i os. Måske 
ligger vi og kan ikke falde i søvn en 
nat — og tankerne forvilder sig, som 
tankerne gør i vågne nætter — vi hører 
stemmer over tid og rum, røster, der var 
os fortrolige engang — ansigter smiler, 
1er, greeder gennem årenes aflejring af 
glemsel. Navne springer frem som neon
lys i natten. Hvad er der blevet af den? 
Og hvordan gik det den? Små, røde tage 
lyser i solskin. Mortorbåde dunker. 
F jord vand blinker i sølv og gråt. Lave
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vinduer ved gammeldags gardiner og 
blomsterflor — og gadespejle.

Små hyggelige gader, med ujævn bro
lægning. Eksisterer majorens snurrige 
gyde mon stadig? Findes den velsignede 
slikkælder på torvet endnu? Henter cyk
lende ungdom stadig bøgegrené i Højris 
skov ved pinsetid? Er der mon engblom
mer derude i nærheden af Frydsbrønd? 
Ser skolen ud, som den gjorde, da d u 
sled dens bænk og pult? Gravene med 
de forvitrede stene og efeuen — og de 
gamle patricierhavne — ligger de stadig 
langs den lange mur? Klager viberne 
stadig over det flade land på Refsham- 
mer? Er der s o r t e b æ r  på de kanter 
endnu?

Først begriber man det ikke — varder 
måske ikke så mosgroet d e n g a n g ,  at 
man var ved at skrige? Higede man ikke 
bort, så man næsten var syg? Hvad er 
det, årene i den store, brogede verden 
har gjort? Forvandlet denne higen — til 
længsel? Det er hul i ho’det, er det ikke? 
At man kan hige tilbage mod noget, man 
higede bort fra af hele sin sjæl.

I grunden — ja, i grunden havde man 
det vist dejligt. Fred og ro, uforjaget 
tempo, tid at være menneske. Sove til 
middag, passiare, nyde sin knaldtår. Er 
det ikke et liv som det, alle drømmer 
om i vore hektiske tider? Men — de le
ver sikkert ikke sådan længere deroppe 
— så lang tid der er gået. Alt det jag — 
det er vel nået hist op også. Og motor- 
larmen . . .  Men — der er jo ingen, der 
forbyder dig at rejse op og se efter, er 
der? De usynlige tråde, der binder en 
til barndommens by — man troede, de 
brast, da man sejlede bort, troede man 
ikke? Men de brast ikke — de er utrolig 
sejge — og de kan rækkes i det uende
lige uden at gå itu. De var med hele ti
den, skønt man troede, de forlængst var 
kappet — de voksede i stedet for at 
mørne og briste — og en skønne dag har 
de den frækhed ligefrem at h a l e  i een. 
Og så er der ikke andet at gøre end at 
pakke kufferten og rejse mod nord.

Færgen kommer skvulpende, sindigt, 
mellem sine koste og lystønder — med 
en hjemvendt ombord. Den hjemvendte 
står ved rælingen og ser det kendte, for
trolige dukke op . . .  Kirketårnet som 
hønen, der samler sine kyllinger om sig 
— den arme ruin af en stolt mølle — 
Østerskompagniet—villaerne på Strand
vejen . . .  Hjertet gør forunderlige ting i 
een — man føler noget vådt i øjnene — 
tårer? Er De rigtig klog? Ansigterne 
langs bolværket derinde — de flyder ud. 
Men — nogen af dem hører vel ungdom 
til. Ungdom, der drømmer, som en an
den een drømte — ungdom med udvé og 
higen i hver fiber . . .  Efter den store 
verden. I får den såmænd nok at se — 
men en dag kommer I tilbage. Disse be
synderlige, sejge bånd trækker jer sim
pelthen hjem før eller siden — bare vent 
og se. Karen Møller.
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Ö en gamle realskole er, som man ved, 
med grund og bygninger solgt til jern« 

støberiet og nu af spærret med en mur ud 
mod Nygade. Det er med vemod, gamle 
elever hører, at skolens saga definitivt er 
ude, og en af dem griber anledningen til 
at meddele nogle personlige erindringer fra 
en tid, som ligger over 40 år tilbage. Så 
længe der er en stotk på reden, og vi 
endnu er nogle, der mindes skoledagene på 
den gamle realskole, er den dog ikke helt 
død.

Lad mig først give nogle glimt af sko
lens historie. Et gennemsyn af de gamle 
programmer giver anledning til at med
dele visse facts. En morsom læsning, 
disse grønne programmer, så udmærket 
redigeret af bestyreren Axel R. Hansen, 
der ofte indleder med et digt eller en 
afhandling om sproglige emner. Skolen 
blev jo grundlagt i 1885. Fra 25 års jubi
læet i 1910 husker man bestyrerens mor
somme sang (frit efter Axel Henriques 
»I Lille Kongensgade«):

Engang for længe siden
(jeg refererer Famas ord),
åja, åja, åja, å singsalia,
mens byen end var liden,
og skatten heller ej så stor,
åja, åja, åja, å singsalia,
da drøfted tvende mænd,
hvis ord i staden havde vægt,
det for den unge slægt
så- vigtige projekt
at skaffe trods den hindring,
som de snævre forhold gav,
vor kære by en skole efter tidens krav.

Ved den lejlighed hyldede man især 
Axel R. Hansen, fru Ellen Margrethe 
Gjedde og frøken Jenny Mathiassen,
som havde været med fra s ta rten__ og
de holdt som bekendt længe ud endnu. 
Frøken Dagmar Syberg havde været der 
omtrent lige så længe. Disse fire var læ
rerstabens faste kærne’.

Skolen, som begyndte med 72 elever, 
nåede på sit højeste op på 138, men elev
tallet lå nogenlunde konstant på ca. 120.

Skoleminder
R E A L S K O L E N  F O R  40  Å R  S I D E N

A f Kristen D. Spanggaard

Der var 9 klasser, så klassekvotienten 
var behagelig lav, med et gennemsnit på 
omkring 12 elever. Piger og drenge gik 
sammen i klasserne — på det punkt anså 
skolen sig for at være banebrydende — 
men var adskilt i frikvartererne.

I 1888 afholdtes første gang alminde
lig forberedelseseksamen (præliminær
eksamen). Denne afløstes 1908 af real
eksamen. Det sidste hold præliminari- 
ster, holdet fra 1907, sørgede for en ef
fektfuld afsked med præliminæreksa
men: af 13 dimittender bestod 4 med ud
mærkelse; det var Agnes M. Arhnung 
(senere lærerinde ved skolen), Jens Otto 
Arhnung (dr. phil., lektor ved Roskilde 
Katedralskole), Jens Nielsen (præst ved 
Skt. Lukaskirken, København) og Emma 
Østergaard (overlærerinde, Gentofte). — 
Det var i det hele taget et godt hold; 
blandt de øvrige navne finder man Kri
stian J. Jensen (generaldirektør forpost- 
og telegrafvæsenet), Oscar Bang, Ejnar 
Messerschmidt, Erik Rambusch, Anna 
Vestergaard og Maren Markvorsen.

Mens vi er ved de kendte navne, som 
er udgået fra skolen, noterer vi to for
fattere: Johan Chr. Wøller og Marius 
Dahlsgaard, en arkitekt: C. Frühstück 
Nielsen, og en professorinde: Valborg 
Biilmann, født Gyring.

løvrigt myldrer elevlisterne med byens 
kendte navne: Schade, Johnsen, Bang, 
Nyholm, Faartoft, Hillers, Soelberg, 
Bendix, Brinkmann, Meulengracht, Leh
mann, Knakkergaard, Wulff, Hinding,

Realskolen ved 25 års jubilæet 1910 Tegning: Ejgil Jensen

Leffers, Møgelvang, Brandt o. s. v. Ude 
fra øen kom de fra herregårdene (Voet- 
niann, Stadel) og præstegårdene (Aa
strup, Jansen), fra dyrlæge-, mejeri
bestyrer- og lærerhjem. En demokrati
sering af elevmaterialet indtrådte i åre
ne før første verdenskrig, da også bøn
der- og arbejderbørn kom med.

Skolens økonomi — så vidt man kan 
dømme efter skoleprogrammernes tal — 
er et morsomt vidnesbyrd om pengenes 
stabilitet i disse år. Skolepengene var i 
1886: i 1. kl. 3 kr. pr. måned, i øverste 
klasse 10 kr. I året 1910 var satserne de 
samme, den højeste dog nu 12 kr. I 1914 
var de: i 1. kl. 4 kr., i realklassen 16 kr. 
— De tilskud, skolen fik fra stat og kom
mune, forandrede sig heller ikke meget. 
Programmet fra 1914 giver følgende tal: 
statstilskud 2789 kr., amtstilskud 1200 kr., 
kommunalt tilskud 1500 kr., privat 300 
kr., ialt 5789 kr. Elevpengene gav ca. 
10.000 kr. Altså et årligt budget på ca. 
16.000 kr. Af dette budget skulle alle ud
gifter afholdes: vedligeholdelse af byg
ninger og inventar, brændsel, lys . . .  og 
lærerlønninger. Med bestyreren var der 
9 lærere. De har vel haft 900 à 1200 kr. 
pr. år. . . .  svarende til en lille måneds
løn nu. Men det var altså de gode år før 
første verdenskrig, hvor 1 krone endnu 
havde en vis købekraft, hvor folk var 
nøjsomme og skatterne små. At sætte 
skolepengene op har sikkert været umu
ligt; forældrene jamrede nok over de 4 
eller 12 kr. pr. måned, de skulle af med.

7



Axel R. Hansen

I 1908 afløstes som sagt præliminær
eksamen af realeksamen, og mellem
skoleeksamen indførtes. Den højeste ka
rakter havde hidtil været 8, men blev nu 
6. Også under denne ordning toges fine 
eksaminer; den højest mulige karakter 
6,00 opnåedes i 1912 af Axel Ølgaard 
(sparekassedirektør, Aabenraa), 1915 af 
Peter Havkær Nielsen (smed på jern
støberiet, Nykøbing M.), 1916 af Hans 
Søndergaard (se nedenfor) og 1917 af 
Niels Haislund (se nedenfor).

Af programmet for 1914 fremgår det, 
at skolen har en repræsentativ besty
relse, nemlig købmand Jørgen Brandt, 
købmand Vilhelm Bang, direktør R. Aa- 
rup, provst Vilhelm Hansen og tandlæge 
Jacobsen . . .  og at lærerpersonalet be
står af Axel R. Hansen, hr. Agerlin, hr. 
Deding, hr. Stoklund, hr. Knuhtsen samt 
damerne fru Gjedde, frk. Mathiassen og 
frk. Syberg. Det fremgår endvidere, at 
der er 126 elever (78 drenge, 48 piger), at 
den naturhistoriske samling i årets løb 
er blevet forøget med en solsortrede 
med æg (skænket af Viggo A. Holst, 4. 
kl.) og den fysiske samling med et skrå
plan til undersøgelse af faldloven, en 
metronom med ringeværk, to tørelemen
ter og et vandadskillelsesapparat. Ende-

Frk. Dagmar Syberg

lig støder man på den årligt tilbageven
dende sætning: »Skolens svømmeflåde 
er beliggende i Livø bredning.« En lidt 
overraskende meddelelse er denne: 
»Realskolens museum og øvrige lokaler 
er tilgængelige for besøgende kl. 4-6 ef
termiddag alle lørdage, som ikke er fri
dage. Vejledning vil under ordinære 
forhold bestandig haves ved skolens be
styrer.« Det har altså været en af byens 
seværdigheder.

Pladsen tillader ikke en gennemgang 
af hele skolens historie, som i korthed 
er denne: da Axel R. Hansen var gået af 
i 1921, overtoges skolen af forstander P. 
Kjeldgaard. som i 1939 afløstes af Poul 
Hauge Riisager. Skolens virksomhed op
hørte i 1942, og indtil for et par år siden 
blev bygningen benyttet som bolig for 
husvilde.

Men nu til mine egne erindringer.
★

»Bondeknold
fra attenhundredtolv«

. . .  det var den hilsen, vi knægte fra 
landet fik af Nykøbing-drengene, når vi 
kom til byen for at sælge dueunger. Det 
var derfor ikke uden en vis ængstelse, 
jeg i 1912 — 12 år gammel — begyndte 
min skolegang på realskolen. Det er en 
gammel sæj’ på Mors, at de, der ikke 
duer til landbruget, kan sættes til bo
gen. Jeg duede vist ikke ret meget. 
Mange af vore store mænd er begyndt 
med at vogte får. Også jeg vogtede får, 
men har i en sen alder erkendt, at fåre- 
vogtning ikke er den ufejlbarlige vej til 
storhed. Vi er en del fårehyrder, som 
aldrig har drevet det til noget videre i 
samfundet! Når jeg så andre drenge 
cykle til realskolen (sønner af pastor 
Jansen, Tødsø, og lærer Jensen, Alsted), 
kunne jeg godt misunde dem lidt; de var 
fri for at luge roer eller trække med et 
par genstridige kalve. Jeg var mere end 
parat til at tage turen på cykel . . .  og 
en skønne dag sad jeg da til optagelses
prøve i realskolens fysikværelse, der på 
mig virkede som noget i retning af et 
rædselskabinet, for over bordet hang en 
udspilet pindsvinefisk, strittende med 
sine pigge, og i en krog stod et grinende 
menneskeskelet; jeg erfarede senere, at 
det hed »Jesper«, og oplevede at se det 
med en cigarstump mellem tænderne! 
Disse præparater — i forbindelse med 
hele situationens spænding — gjorde et 
så dybt indtryk på mig, at det altid er 
dem, jeg ser for mig, når jeg tænker på 
realskolen. Optagelsesprøven var iøvrigt 
ret lempelig, jeg blev optaget i 2. ml.

Efter sommerferien skulle skolen be
gynde igen den 19. august kl. 8. Vi var 
den sommer flyttet fra Tødsø til Rol- 
strup, og det var derfra, jeg startede min 
realskolegang. Den 19. august om mor
genen gik jeg til boghandler Hansen for , 
at få de bøger, som efter listen skulle 
bruges i 2. ml. Naiv som jeg var, troede 
jeg, det var livet om at gøre at have 
alle bøgerne med i den første time. 
Thorkild Toustrup, som dengang »stod«

Fru A xel R. Hansen

hos boghandler Hansen, gav sig god tid 
til at finde bøgerne frem, mens jeg æng
steligt skævede til kirkeuret. Endelig 
kom jeg da afsted, og belæsset med 15-20 
bøger løb jeg om på realskolen, hed om 
ørerne, for klokken var snart halvni. 
Gangen var øde, fra klasserne hørtes 
dæmpede stemmer — hvor skulle jeg 
vende mig hen? Da dukkede bestyreren 
op; han forstod situationen og ledede 
mig venligt hen til døren til 2. ml.: 
»skynd dig så at komme ind og skrive 
skema.« Han åbnede døren, jeg skulle gå 
ind, men ak, snublede over dørtrinet og 
faldt ind i klassen med alle bøgerne 
ramlende hen ad gulvet. Det var min 
entré i den lærde verden! For drengene 
i klassen var et sådant optrin naturligvis 
en sand svir; de grinede og hujede, og 
et par stykker styrtede frem med mæg
tige armsving for at samle bøger op, 
mens frk. Mathiassen lynede fra katede
ret, hvor hun var i færd med at diktere 
skema. Jeg havde forstyrret det hele, nu 
måtte der begyndes forfra. Jeg fik an
vist en plads ved siden af Niels P. Heil- 
skov, som viste mig, hvordan man ud
fylder et skoleskema, også det var nyt 
for mig. Bagefter fulgtes vi henad Ny
gade; Niels Heilskov hang mig på skul-

Fru Margrethe Gjedde
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4. ml. 1914:
Bageste række 
fra venstre:
Harald Brandt 
Hans Gording 
Karen Olsen 
Hans Søndergaard 
Svend Børge Madsen 
Forreste rk. fra v.: 
Kr. D. Spanggaard 
Knud Bigum 
Erik Fogedby 
Karl Søndergaard 
Niels Bach

deren og råbte: »dig kan jeg li’, for dig 
kan jeg tæve!«

Under disse skumle auspicier be
gyndte min 3-årige skolegang, som 
strakte sig over årene 1912-15.

Hvordan var nu denne skole? God el
ler dårlig? Som barn havde man ikke no
get sammenligningsgrundlag eller evne 
til at bedømme sligt; vi mente vel, at 
»en skole er en skole,« at lærerne natur
ligvis er skrappe og eleverne under 
streng tugt . . .  sådan som begreberne om 
skoledisciplin nu var dengang. Skulle 
man nu, 40 år efter, bedømme realsko
len i de år, kunne man nok have et og 
andet at indvende, f. eks. dette, at der 
udenfor de faste læreres kreds antoges 
ret tilfældige folk, hurtigt skiftende vi
karer, formentlig billige kræfter, hvis 
gager var overkommelige for skolens 
sikkert anstrengte økonomi . . .  det har 
altid været de private realskolers akil
leshæl. Alt i alt stod skolen nok på 
højde med andre private realskoler på 
den tid. Eleverne fik gode eksaminer — 
hvad vil man forlange mere?

Se på billedet af min klasse: 4. ml., 
efteråret 1914. Måske kan det interessere 
at høre, hvad nogle af de fyre er blevet 
til. Begynd med bageste række fra ven
stre: Harald Brandt (isenkræmmer, Ål
borg), Hans Gording (ingeniør, Vene
zuela; gift med Malvina Lausen, også 
elev af skolen), Karen Olesen (død i Ar
gentina 1940), Hans Søndergaard (forfat
ter, Ordrup), Sv. Børge Madsen (direktør, 
Racine, U.S.A.); første række fra ven
stre: Kristen D. Spanggaard (cand. mag., 
folketingsstenograf, oversætter), Knud 
Bigum (direktør, Vedbæk), Erik Foged
by (forsøgsleder ved Statens veterinære 
Forsøgsstation på Lindholm; ekspert i 
mund- og klovsygevirus), Karl Sønder
gaard (oyerlæge, Næstved), Niels Bach 
(overpolitibetjent, København). Nogle

klassekammerater må have været fra
værende, for der var flere: Peter Thy- 
kier (købmand, Charlottenlund), Svend 
Aage Markvorsen (forvalter, Chicago, 
U.S.A.), Niels P. Heilskov (købmand, 
Ordrup) og Elna Larsen (død i Nykøbing 
1944).

Vi havde det herligt sammen. Vi var 
jo i timerne under en skrap disciplin, og 
trykket fraoven bevirkede, at munter
heden — som dampen fra den over
ophedede kedel — m å t t e  fuse ud i un
dertrykte, ja næsten ubetvingelige lat
teranfald; vi »grinede« på mindste for
anledning. Ikke desto mindre stod der 
altid på de små sedler, som gik rundt 
under bordene: »uh, hvor jeg k e d e r  
mig!« Meget typisk for 13-14-års børn.

★

Blandt disse klassekammerater fik jeg 
venner for livet. Hans Søndergaard og 
jeg kommer endnu på barnlig vis sam
men til vore fødselsdage. Ved disse 
drengesammenkomster er også omlig
gende klasser repræsenteret, f. eks. ved 
Chr. Bang (cand. mag., bibliotekar ved 
folketinget) og Niels Haislund (cand. 
mag., engelsk filolog). Andre gode ven
ner fra den tid var Niels Bach, Sofus 
Olesen og Arne Rabenhøj. I Viborg Ka
tedralskole mødtes vi en hel del Nykø- 
bing-drenge: Chr. Bang, Karl Sønder
gaard, Erik Fogedby, Svend Markvor- . 
sen og Georg Aarup. I København duk
kede andre op, som en tid havde været 
tabt af syne: Hans Gording, Ejnar Han
sen (overingeniør ved D.S.B.), Holger 
Nørgaard (elektroingeniør, direktør for 
de kommunale værker, Hjørring), Chr. 
Haurum (redaktionssekretær ved Ran
ders Social-Demokrat), Vagn Hinding 
(diamantekspert, Detroit, U.S.A.), Ellen 
Bigum (pianistinde, gift med Poul Bang) 
og Niels Sigurd Jacobsen (læge, Odense;

en af de få danske, der har dyrket bjerg
bestigning som sport og derfor kan be
tegne sig som »alpinist«).

★

Den drivende kraft i det hele var jo 
skolens bestyrer Axel Rafael Hansen. 
Han var i min tid allerede en ældre 
herre. Han var født 1855, var teologisk 
kandidat og havde ledet skolen siden 
dens oprettelse i 1885. Axel R. Hansen 
var en overordentlig alsidig begavelse. 
Han underviste i regning, matematik, 
dansk, fransk og sang, men kunne na
turligvis i nødsfald tage en time i et hvil
ket som helst fag. Han var en udmærket 
pædagog — af den slags, som forstår at 
indterpe nogle få, men væsentlige lære
sætninger ved idelige gentagelser; hans 
»Skema i dansk sproglære« er mønster
gyldig pædagogik. — Jeg mindes med 
glæde hans franskundervisning, også den 
særlige metode, han anvendte. Husker 
man, hvorledes han krævede sætninger
ne oversat? Jo, i to tempi: først den ord
rette, så den mundrette. Stod der f. eks. 
»Tiens, en voilà deux autres,« skulle 
man sige: »I første omgang: dér deraf se 
dér to andre, i anden omgang: værsgod, 
dc-r har du to andre.« Og det var ikke så 
tosset.

Dansk var sikkert bestyrerens ynd- 
lingsfag, for her fik han brug for sit 
skuespillertalent. Hans oplæsning af de 
klassiske værker, Holberg, Heiberg og 
Hertz (han holdt sig mest til komedier
ne) var strålende; han spillede alle rol
lerne og sang alle sangene. Han var et 
helt teater, men sørgede også for, at vi 
så andre optræde. Engang var vi til dra
matisk oplæsning på Afholdshotellet, 
hvor skuespilleren Skjeme-Kirkegaard 
læste af sit repertoire; en anden gang 
blev der arrangeret forestilling ved en 
tryllekunstner. Men den største drama-
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Skolens lærerpersonale 
i halvfemserne

Forreste række fra venstre: 
Frk. Jenny Mathiassen 
Frk. Dorthea Nyholm 
Pastor Gade 
F. P. Hansen

Bagest fra venstre:
Frk. Gyring 
Axel R. Hansen 
Fru Margrethe Gjedde 
S. Chr. J. Ravnkilde

tiske begivenhed var utvivlsomt skole
forestillingen i Kosmorama, hvor vi så 
den store film »Quo vadis?« Musikken 
leveredes som sædvanlig af fru Humble, 
der nok har akkompagneret gladiator- 
scenerne med de wienervalse, som var 
hendes speciale! Men her var bestyreren 
altså foregangsmand; det var i virkelig
heden skolescenens idé ført ud i livet — 
før Thomas P. Hej le.

I sangtimeme brillerede bestyreren 
særlig. Han havde selv digtet adskillige 
sange. Til nogle af dem havde han end
og komponeret melodierne, således til 
»Morsingbosangen«. Den sang vi, og 
mange andre, endogså på fremmede 
sprog: »Marseillaisen« på fransk, »God 
save the King« og »Gone are the days« 
på engelsk; det var et helt internationalt 
repertoire, som gjorde lykke ved den 
sangprøve, der afsluttede skoleåret. Og 
som han forstod at trylle på det gamle 
harmonium! Hans glansnummer var føl
gende: man hører et orkester (pianissi
mo) i det fjerne; det nærmer sig, kom
mer nær (stigende til forte), går forbi

Frk. Syberg, fru Gjedde, (?), frk. Mathiassen

(fortissimo) og drager bort (fra forte til 
pianissimo). Han havde et helt repertoire 
af gamle københavnske viser; hvem af 
hans elever husker ikke: »Se forleden 
dag i kæden, med jeg buden var til bal,« 
eller »Hanne Godske . . .  hun blev atten 
år til påske,« eller (den allerbedste): 
»Grum, hjerteløs og fræk . . .  var borg
mester Tschech« (som skød på kongen af 
Preussen), men »Gudskelov at kongen 
slap . . .  Tschech han mistede sin knap.«

Bestyrerens form for humor var me
get præget af hans københavnske op
rindelse. Det var det i hans ungdom 
grasserende »Kældermands-vid«, han ud
foldede, med frygtelige brandere, f. eks. 
af denne art: Karl Søndergaard blev 
kaldt »Kalle«, og bestyreren sagde: 
»Hvad skal man, når man ikke må kalde 
Kalle Kall$, kalde Kalle?« Om en kø
benhavnsk jøde Loria havde han en hel 
serie historier, som var lavet efter sam
me skabelon: man fortæller Loria en 
god historie, og når han fortæller den 
videre, bringer han kludder i pointen. 
For eksempel denne: »Loria møder en 
bekendt på gaden, denne siger: Har De 
hørt, at provst Münther i søndags gik på 
prækestolen med rosenfarvet præste
krave? — Loria (med jødisk accent): Det 
var dog frygteligt ..< men det er vel 
løgn. — Den anden: De glemmer, at der 
også findes hvide roser! — Loria: Den 
var schgu go’, den skal jaj huske. — Da 
han fortæller historien videre, siger han: 
Har De hørt, at provst Münther i søn
dags gik på prækestolen med rosenrød 
krave? — Den tredie: Det er vel løgn. — 
Loria (triumferende): De glemmer nok, 
min go’e, at der også findes hvide roser. 
Haha, var den ikke go’? (da den anden 
ikke 1er). Ja, da var den schgu go*, da 
jaj hørte den.« — Det var også Loria, 
som om en bestemt sygdom sagde: »Det 
er en meket farlig sjukdom; enten dør 
man af den, eller også bliver man idiot 
— jaj har selv haft den!«

Også tegnetalent havde bestyreren. I 
en lille bog havde han tegnet og malet 
en række scener, hvor den komiske virk
ning fremkom ved, at dagliglivets meta
forer toges bogstaveligt: »han tog benene 
på nakken« (man ser en mand slænge 
sine ben over skulderen), »klokken slog 
tre« (et tårnur rækker viserne ned og 
slår tre mænd oven i hovedet), »stol på 
mig« (en stol ovenpå en mand) etc.

I matematiktimeme kunne han oplive 
stoffet og eleverne ved at bevise, at død 
er lig levende. Jo således: 1/t død = Vt 
levende; man ganger med 2: */« død = */* 
levende; man forkorter: 1 død = 1 le
vende. Voilà! — Han brugte også ven
dinger som: »de andre tal i tallerken
rækken« eller »Hille den gloende ende 
af en forgyldt sukkerstang i sæbespiri
tus!«

Axel R. Hansen ledede skolen i 36 år, 
og man kan roligt sige, at han har været 
med til at præge en hel generation af 
Nykøbingensere; han har lært dem no
get og samtidig moret dem; derfor min
des de ham med taknemlighed. Da Axel 
R. Hansen i 1921 havde trukket sig til
bage fra skolen, bosatte han sig i Holte, 
hvor han levede de sidste 10 år af sit liv. 
Han døde i maj 1931 og er begravet på 
Solbjerg kirkegård.

★

Hr. Agerlin var charmøren i lærerper
sonalet. Ung og spændstig promenerede 
han på legepladsen, med en vis militær 
applomb i holdningen. Det militæriske 
kom frem i gymnastiktimerne, når han 
henad foråret begyndte at træne os op 
til gymnastikopvisningen. Så kan det 
nok være, vi blev loppet op . . .  med 
kraftudtryk, som var afdæmpede til 
børnebrug: »Saml tommelfingeren til de 
andre gulerødder!« o. lign. Til opvisnin
gen sprang vi som besatte — i hvid dragt 
med rødt bælte — og præsterede det helt 
store.
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Axel A. Agerlin

Om sommeren badede vi fra den be
rømte »svømmeflåde i Livø bredning« 
(som viste sig at være et almindeligt 
badehus ved stranden) eller spillede fod
bold. Skulle vi på sportspladsen, mar
cherede vi af fra skolen med stram hold
ning . . .  som hurtigt tabte sig, når vi 
kom om bag støberiet og ud i Skovgade. 
Var det dagens sidste time, nåede vi ikke 
altid ud til stranden, men fik lov til at 
sprede os og løbe hjem, når vi var nået 
til sygehuset.

Fysiktimerne med Agerlin var festlige. 
Kan fik en masse ud af forsøgene, f. eks. 
Leidenfrosts forsøg med de spruttende 
vanddråber på en glohed kobberplade. 
Og hvad sjov kunne der ikke laves med 
en magnet eller med elektrisermaskinen 
og induktionsapparatet . . .  Niels Bach 
har fået mange gnister trukket ud af 
næsen i de fysiktimer! Det var om ikke 
en strengt saglig eller metodisk, så i alt 
fald en anskuelig og livlig undervisning.

Også geometrien og aritmetikken prø
vede hr. Agerlin at gøre os begribelige, 
og det lykkedes virkelig nogenlunde, så 
selv de sløveste klarede den. Jeg begri
ber forresten ikke hvordan, for når jeg 
ser på de gamle lærebøger, er det mig 
ikke muligt at forbinde nogen forestil
ling med de forskellige læresætninger. 
Hvad mener man f. eks. om denne: »Ra
dius til en trekants indskrevne cirkel er 
lig arealet af trekanten divideret med 
dens halve perimeter.« Eller denne fra 
aritmetikken: »Man dividerer potensen 
af samme rod ved at trække divisors 
eksponent fra dividendens og beholde 
den fælles rod.« Hvabeha’r! Men den
gang jonglerede vi kækt med disse be
greber, med kvadratrødder og geometri
ske steder, og jeg ved ej hvad. Det er 
utroligt, hvad man kan fylde i børn . . .

Man forstår egentlig godt, at en initia
tivrig mand som Agerlin ikke kunne føle 
nogen tilfredsstillelse ved år efter år at 
terpe det samme døde pensum med træ
ge skolebørn. Han forlod skolen i 1917 
og blev farvehandler. I sine sidste år var 
Agerlin — indtil sin død i 1948 — som 
bekendt kordegn og kirkesanger.

Hr. Deding, som var ansat ved skolen 
fra 1913 til 1916, underviste i tysk, en
gelsk og historie. Han var den af læ
rerne, som bedst forstod sig på drenge; 
han havde selv, med sin eventyrlyst og 
trang til eksperimenter, noget af drenge
sindet i sig. Der var også noget excen
trisk ved ham, som appellerede til fan
tasien; han var ganske ukonventionel, 
havde mod til at gå sine egne veje, hvor
for han også af godtfolk ansås for at 
være lidt til en side. Han var ugift og 
levede på spejderfod i et lille hus nede 
ved Sallingsund; her tømrede og malede 
han, lavede endog en vandcykle, og her 
tilberedte han sine frugale måltider. Om 
morgenen sås han suse på sin cykel ned 
ad Møllebakken med hænderne på ryg
gen, åbentstående jakke, uden hat. Det 
sidste var i de tider et sådant særsyn, 
at folk troede, han ikke var rigtig klog.

Han var en udmærket pædagog, til ti
der ret barsk; men han kunne også more 
sig med os andre. Når bestyreren var til 
begravelse, blev der sat vagtposter ud, 
og én løb til bageren efter wienerbrød 
eller karameller, som vi guffede i os i 
skøn samdrægtighed. I andre »rekrea
tionstimer« læste han Feilbergs filosofi 
for os, eller Münchhausens eventyr. Han 
interesserede sig endda for os udenfor 
skoletiden, hvilket var noget helt usæd
vanligt. Vi besøgte ham i Sallingsund, 
og et par stykker var en nat med ham 
på spøgelses jagt i Sejerslev. En vinter 
gav han os udenfor skoletiden frivillige 
timer i astronomi.

Det var også hr. Deding, som i som
meren 1914 førte klassen ud på en ufor
glemmelig cykletur; helt til Sønderborg 
nåede vi, og hjem igen, for 10 kr. pr. 
næse. Vi sov i lader og trak store veks
ler på den berømte jyske gæstfrihed. De 
skulle have set et optog: i spidsen for en 
halv snes 14-15 års knægte på cykel 
spurtede hr. Deding afsted, uden hat, i 
en flagrende »røgterfrakke«; for frede
lige midtjyder har det sikkert taget sig 
ud som Kong Volmers vilde jagt, navn
lig når hr. Deding med en dramatisk ge
slus midt under flugten gennem en må
bende landsby hævede højre hånd og af
fyrede et par skud af sin, hundepistol! 
Det var herlige dage; for mange af os 
det første eventyrlige togt. Derfor hu
sker vi også stadig hr. Deding. — Han 
forlod skolen december 1916 og fik an
sættelse som kommunelærer i Køben
havn, hvor han døde i 1924 efter en ope
ration, kun 34 år gammel.

★
Fru Gjedde var en af skolens solide 

kræfter. Hun havde været med lige fra 
1885 og var endnu trods alderen levende 
og ivrig i tjenesten. Engelsk og geografi 
var hendes fag. Den engelske udtale, 
hun lærte os, var . . .  nå ja, fra før Otto 
Jespersens tid; den måtte vi senere læg
ge om. Hendes geografitimer var for
nøjelige. Ivrigt forklarede fru Gjedde, 
og hun krævede opmærksomhed. Pege
pinden var i stadig bevægelse, snart pe-

Hans Deding

gende på kortet, snart smækkende en 
uopmærksom dreng i hovedet. En dag 
havde hun fortalt om Amager og de vid
underlige grøntsager, som dér dyrkedes; 
hun opdagede en fyr, som blidt var slum
ret ind, og vækkede ham med råbet: 
»Nå, du dér, hvad dyrker de så på Ama
ger?« Den sløve vågner op med et sæt 
og svarer: »Dyrker . . .  øøh . . .  de dyrker 
den levende Gud!« (en ufordøjet sætning 
fra den foregående religionstime svir
rede ham endnu i hovedet). Her var da 
en rimelig anledning til at »dø af grin« 
. . .  selv fru Gjedde måtte overgive sig.

Fru Gjedde var streng i timerne, men 
privat var hun elskeligheden selv, og 
hun interesserede sig for sine elever. 
Jeg mindes en udflugt med hende til Le- 
gind Bjerge, hvor der blev lavet kaffe; 
hun gav brødet, Knud Bigum leverede 
kaffen og jeg fløden; det var meget vel
lykket.

★
Frøken Sybergs fag var tegning, et 

ganske morsomt fag, som hun docerede 
med fornem elskværdighed; med sin 
smalle næse, sin velsnørede talje og hele 
sin aristokratiske fremtræden var frk. 
Syberg indbegrebet af »en dame«. En
gang havde hun fået den smukke tanke, 
at vi foruden tegningen også burde have 
noget for ånden, og hun medbragte da 
en .bog, som enhver ung mand burde 
kende, Sweét Marden: Jeg vil fremad! 
En bog, som datidens kristelige pædago
ger anså for at være egnet ungdomslæs
ning. Mens vi tegnede vore kubusser og 
smurte os til med vandfarve, læste frk. 
Syberg fra katedret, med nydelig dik
tion . . .  hun havde efter sigende været 
forlovet med Dagmarteatrets direktør 
Riis-Knudsen og kendte Ernst von der 
Recke, og det var mænd, som havde 
store idealer med hensyn til sprogets 
behandling. Med lorgnetten på næsen og 
den fine hånd glidende op og ned med 
guldhalskædens skyder læste hun den 
amerikanske pladderfilosofs visdomsord, 
af denne art: »Heldet er barn af punkt
lighed og nøjagtighed . . .  »I morgen« er 
djævelens valgsprog . . .  »Karakter er
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magt« og den slags, bilagt med eksemp
ler på store amerikanere, som fra trange 
kår havde svunget sig op, takket være 
alle mulige kedsommelige dyder. Det var 
som at kaste perler for svin. Ingen er 
mindre lyriske end 13-års drenge, og vi 
fnisede. Helt tosset blev det, dä profeten 
forkyndte: »Punktlighed er moder til til
liden og åbner kredit,« og én halvhøjt 
hviskede: »Pater Josef, lån mig en øre!« 
Da brød hele arrangementet sammen i 
grin, og det var egentlig synd for den 
rare frk. Syberg. Hun opgav helt at bi
bringe os de amerikanske grundsætnin
ger for succes.

Frøken Syberg døde 1945.
★

Frøken Jenny Mathiassen har jeg in
gen klar erindring om, andet end at 
hendes tysktimer var frygtede. Hun 
havde ord for at være »streng, men ret
færdig,« og det er vist en meget træf
fende karakteristik.

★

Fra frikvartererne mindes jeg scener 
af denne art: en af de ældre elever mod
tog bestillinger på vand- eller galop
kringle og stejlede over til bager Jen
sen efter varerne; for 10 øre fik man et

stykke dejlig vandkringle; ville man 
nøjes med et stykke fra dagen i forvejen, 
kostede det kun 5 øre og hed da »gam
mel vand« eller »gammel galop« (»for 5 
øre gammel galop,« sikken sprogblomst!) 
— Nogle drenge tog en lille dreng (for
trinsvis Frede Licht) imellem sig og hev 
ham ved armene op og ned, ligesom man 
havde set brolæggerne behandle deres 
»jomfru«; de sang i takt med stødene 
mod jorden: »Her går én, og her går to 
. . .  « — Dr. Johan Wøllers to kønne, ek
sotisk udseende børn var kommet hertil 
fra Java for at frekventere deres fars 
gamle skole; på legepladsen var Axel 
Wøller nu stadig omgivet af en nysger
rig hob, som plagede den arme dreng til 
at sige »banan« på javanesisk; »pisang < 
svarede han — det var dagens sensation. 
(A. W. er nu politifuldmægtig i Roskil
de). — I krogen mellem plankeværket 
cg skolens mur sås bestyreren med en 
lille stribet drengekasket på hovedet; 
han fægtede med næverne mod Niels 
Bach og »forsvarede« mig mod hans an
greb, boksende og deklamerende: »Spang- 
gaard er så sød, så sød — Pak han er en 
asen — Spanggaard skal have sukker
brød — Pak skal ha’ på kassen.« — Et 
skoleblad blev startet (dog vist først i

1916), »Sprøjten« hed det. Redaktør var 
Niels Haislund, som møjsommeligt satte 
hele bladet med gummityper fra et lege
tøj strykkeri. De vigtigste medarbejdere 
var Arne Rabenhøj, Sofus Olesen og Ej
ner Hansen. Der udkom kun nogle få 
numre.

★

En skoletid, som ofte var sur, står 30 
og 40 år senere for erindringen i et 
rosenrødt skær. Besværlighederne er 
glemt, kun de lyse minder er tilbage. 
Blandt jævnaldrende, som lider og døjer 
sammen og er udsat for det samme tryk 
fra oven (det gælder for skoleelever som 
for soldaterkammerater) opstår der et 
sammenhold, som regel også et godt 
kammeratskab. Derfor mindes jeg min 
skoletid i Nykøbing M. realskole med 
glæde.

En dag mod slutningen af min skole
tid, da jeg gik op ad Nygade sammen 
med et par kammerater, hørte jeg et hå
nende tilråb . . .  ikke det sædvanlige 
med bondeknolden; denne gang lød det:

»Realister
med r . . . .  fuld af klister!«

Jeg følte det som en forfremmelse!
Kristen D. Spanggaard.

En gamrød Forretning J ø rg en
R å d h u s t o r v e t  . T e l e f o n  400

der følger med den NYE Tid B ran d t

Ise n k r a m

étos

Niels Jensen &■ Søn
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Morsingboeme ønskes glædelig jul og godt nytår
H Ø R N I N G S
F A R  V E  H  A N D E L

D en lille  butik m ed det store udvalg



LAKE ERIE

Af BJARNE NIELSEN

Livonia, Michigan, maj 1954.

Kære ven! Mit løfte tro vil jeg holde 
dig a jour med, hvordan det går os i den 
nye verden. — Som du husker, var det 
allerede ved juletid 1952, vi tog den store 
beslutning at vove turen over dammen.
— Letsindig, vil mange sige, det er jo 
gamle folk! Men der er forskel på let
sindighed og let sind, og det er jo ingen 
hemmelighed, at jeg skyldes for at være 
en glad mand og en stor optimist, der 
søger at gøre tilværelsen lys og let, — 
hvis det er muligt. — Alligevel kan der 
komme situationer, hvor man tvinges til 
at give tænkemaskinen lidt ekstra gas.
— Jeg startede som bydreng 1902, og 50 
år efter (juni 1952) blev jeg arbejdsløs 
for første gang. — Et nydeligt 50 års ju
bilæum! Slået ud, færdig, for gammel til 
at får en ny stilling, for ung til at gå le
dig, 6 års ventetid for at få en karrig til
målt aldersrente. — Så var det, at mut
ter og mig tændte op under spekulato- 
ren og blev enige om at søge indrejsetil
ladelse til U. S. A., hvor vor søn bor med 
sin kone og vore 3 børnebørn. — Det ly
der så let med at søge indrejsetilladelse, 
men prøv det selv. I seksten måneder 
arbejdede vi med sagen, og pengene blev 
mindre og mindre, som tiden gik. Mas
ser af breve, spørgsmål, i læssevis, syge- 
attester, straffeattester. Oplysning om 
politisk indstilling. Rejser til Køben
havn. Nye lægeundersøgelser. Nye rej
ser. Udgifter, udgifter og atter udgifter.

— Humøret var langt under frysepunk
tet, før det endelig begyndte at klare op, 
og vi fik alle papirer ordnet. — Humøret 
var — traditionen tro — hurtigt oppe 
igen, og vi begyndte at tilrettelægge den 
store rejse. — Huset på Ref shammer var 
solgt med fortjeneste og — sorg. Sidste 
gang, vi tog færgen fra Nykøbing til 
Glyngøre, stod mutter og mig og kiggede 
ind over vort skønne Refshammer, hvor 
vi havde tilbragt hver sommer i 14 år og 
haft vort livs herligste dage. Vi var for 
tykke i halsen til at sige noget; men 
vandet i mutters øjne fortalte slet ikke 
så lidt. I Alborg, hvor jeg havde mit ar
bejde i 22 år, solgte vi møblerne og pak
kede alle vore mere værdifulde ting. — 
Der var stor afskedsfest i »Morsingboer- 
nes Forening«, hvor jeg havde været for
mand i omtrent 10 år, og stor afskeds
fest i »Det gamle Naverlaug« med sange 
og taler for »den gamle naversvend, som 
atter drog på valsen.« — Den 5. april tog 
vi med københavnerbåden fra Alborg. — 
Det blev en bevæget afsked. Morsing- 
boerne og de gamle naversvende var 
mødt sammen med alle vore øvrige ven
ner i Alborg. Sange og farvelråb og bro
gede serpentiner som et sidste bånd mel
lem skib og kaj. — Vi sejlede fra Køben
havn med m/s »Stockholm« 2 dage se
nere, og da mødte københavner-morsing- 
boere op med gaver og blomster, bl. a. 
Peter Amtoft med frue og Kesse Barber 
(hjemstavnsforeningens stifter) m. frue. 
Turen over gik fint. Vi indtog New York

påskemorgen den 18. april og blev mod
taget af min søster fra Erie, Pensylvania, 
og barber Kjær fra New Jersey. Samme 
dag rejste vi med min søster til Erie og 
havde 10 dejlige dage sammen med hen
de og min ældre broder, som har været 
her siden 1910. — Vi talte med vor søn 
Karl i telefonen og aftalte, at han skulle 
komme pr. bil fra Detroit, Michigan, og 
hente os. Jeg var den dag gået en lang 
tur ud ad hovedvejen, og pludselig hvi
nede bremseme på en bil, — det var 
Karl og Kaj Vestergaard fra Legind, — 
en underlig følelse forresten at møde sin 
søn på en landevej midt inde i Amerika. 
— Nå, men vi gjorde os klar til afrejse, 
og jeg tør nok sige, der var glæde og 
snak, da vi ankom til Detroit og genså 
svigerdatter og børnebørn. — Ja, og så 
alle mutters søskende. — Nu er vi fore
løbig installeret i Livonia i udkanten af 
Detroit, hvor vor søn bor, og så må vi jo 
se, hvad fremtiden gemmer til os af ondt 
og godt, — forhåbentlig mest af det sid
ste.

★

714 South State Street, Ann Arbor,
Michigan, september 1954.

Det var ikke længe, jeg gik arbejdsløs 
i Livonia. — 3 uger efter vor ankomst 
fik jeg et job som pedel-medhjælper i 
Ann Arbor, Mich. — Ann Arbor — også 
kaldet Amerikas Athen på grund af sine 
mangfoldige, skønne bygningsværker — 
er staten Michigans universitetsby. Uni
versity of Michigan: U. of M. begyndte i 
Detroit 1817, men flyttedes i 1837 til Ann 
Arbor. Byen har kun 49 tusind faste ind
byggere, men dækker et areal større end
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Århus med forstæder. U. of M. har over 22.000 studenter af alle kulører 
fra alle verdens lande undtagen Sovjetrusland, så du kan forstå, at uni
versitetet ikke bare er »et hus så smukt, hist hvor vejen slår en bugt,« 
men en by i byen, og bydelen kaldes Campus. — Udenom Campus og 
det egentlige forretningskvarter er al bebyggelse villaer. Alle gader går 
vinkelret på hinanden og er temmelig brede, så der kan parkeres på 
begge sider og alligevel gives, god plads for kørsel i begge retninger. 
Fodgængere og de få cyklister er henvist til fortovet inden for træerne, 
som flankerer alle gader. (Byen er faktisk en skov med villaer mellem 
træerne). Campus er udelukkende store monumentale bygninger (sko
ler) for alle arter af studerende. Læger, sagførere, teologer osv. og mu
sik. Vi har et stort concerthus »Hiil Auditorium«, hvor forøvrigt vor 
egen Lauritz Melchior ofte har demonstreret sin heltetenor. Her er også 
en meget stor 4-etagers bygning med laboratorier for undersøgelse af 
alt under og over jorden, dyrerige, planterige, fisk i have og søer. — 
Denne bygning har sit eget værksted for fremstilling af specielle in
strumenter til jord- og havundersøgelser, og det er med særlig glæde, 
jeg kan fortælle dig, at Karl nu efter 4 års læretid i Detroit er super
visor (leder) af dette værksted. Sommetider kommer han og viser os de 
mest mærkværdige ting, de laver for de forskellige professorer, der selv 
leverer tegningerne. En dag viste han mig en »maskine«, som var lavet 
til at måle og kontrollere isdannelser i polaregnene. — Jeg gloede på 
den med samme intelligente udtryk i øjnene, som når en ko glor på en 
ladeport, medens han forklarede mig hele ideen, og jeg så vistnok tem
melig ubegavet ud, da han viste mig motoren, som skulle drive maski
neriet, — den var af størrelse som en kastanie og gjorde 5 — fem — om
drejninger pr. minut.

Nå, men det var jo os selv, jeg skulle fortælle lidt om også. — På mit 
job tjener jeg 200 dollars pr. md.; men vi betaler 80 dollars pr. måned 
i husleje, det er en slem pris, men studenterne, som jo mest er rige 
folks børn, beslaglægger alt, hvad de kan få fat i — uanset prisen. — 
Imidlertid har vi to gamle ingen grund til klage, når vi selv kan tjene 
til opholdet og har børn og børnebørn omkring os. — Måske der senere 
vil vise sig et bedre job; men vi må jo ikke smide det beskidte vand ud, 
før vi har noget, der er renere. — Nu får vi se. — Godt, at vi ikke ligger 
nogen til byrde. — Nu begynder snart de store fodboldkampe herovre, 
og værten har givet os lov at have parkeringsplads for fremmede biler.
— Alle huse har parkering, når kampene begynder. — Vi har kampe 
med forskellige stater 7 lørdage efter hinanden, og fodboldgale menne
sker kommer fra hele Amerika; men vi har også det bedste og største 
stadion med 97.500 siddepladser, og man fortæller os, at det er næsten 
umuligt at trænge sig frem i gaderne. Nu er vi nysgerrige efter at se, 
hvordan det spænder af, og hvis jeg ikke glemmer det, skal jeg senere 
fortælle dig lidt om det.

★

1830 Washtenaw Ave. Hovedvej 23. Ann Arbor, Mich.
Juli 1955.

Ja, tænkte jeg det ikke nok, at han ikke kunne holde sig i skindet ret 
længe! — Det er sikkert, hvad du siger, når jeg fortæller, at vi har fået 
nyt arbejde. — Vi så i slutningen af maj måned en annonce, hvor de 
søgte et ægtepar til at passe hus og have i et klubhus, »Womens City 
Club«, og jeg sendte en ansøgning på stillingen — nærmest for sjov og 
for at prøve, om jeg kunne skrive et brev på engelsk. — Vi tænkte ikke 
særligt over det bagefter, fordi det var temmelig usandsynligt, at valget 
kunne falde på os; men 8 dage efter havde vi jobbet, og alt gik i sådan 
en fart, at vi var flyttet 6 dage efter. — Her skal vi ganske vist arbejde 
begge to for samme betaling, som jeg før fik alene, men til gengæld har 
vi gratis lejlighed med varme, lys og gas. Lejligheden er lille, og vi har 
de fleste af vore pæne ting pakket ned, men foruden fjernsynet, som 
alle mennesker har, så har vi købt lidt møbler, således at vort nye hjem 
ser rigtig pænt ud. Mor er jo god til at fikse op med små midler. — I 
aften skriver jeg ikke ret meget, men sidder ganske stille og hygger 
mig sammen med mine børnebørns bedstemor, og vi lytter efter det 
evige sus fra hovedvej 23, som går lige forbi vort hus — souwit - souwit
- souwit — lyder det nat og dag. Det er biler, som haster afsted, ca. 50 
biler pr. minut. Alle mennesker (også vi) har bil, lige fra præsidenten 
til den lavest lønnede neger. Alle bilmærker er repræsenteret — selv 
den lille europæiske folkevogn, som vi kaldte »den nedgroede negl«, er 
der mange af. — Greyhound-busserne drøner afsted. Detroit-bus, To- 
ledo-bus, de store 3 etagers Chicago-busser, og hvert 10. minut kommer 
der vældige specielt byggede lastvogne forbi — de kommer fra Gene-

På de to øverste billeder ses Erna og Bjarne Nielsens 
hjem — fra gaden og fra haven. Der er god plads og alle 
bekvemmeligheder. 6 værelser foruden værelse i kælde
ren, h vor der tillig e  er 2 badevæ relser og brusebad. — 
2 telefoner haves og naturligvis garage til morsingboer- 
nes vogn, som også ses afbildet.
Bjarne Nielsen står uden for domkirken, hvor han er 
kustode. Det er søndag morgen, og han har lige været 
rundt for at åbne 16 udvendige og 5 indvendige døre, før 
gudstjenesten tager sin begyndelse.
»En snedker må lirke og lime sig frem« — men det for
står altmuligmanden Bjarne Nielsen sig ganske særligt 
på; han har ikke glemt sit gamle håndværk. Hans hustru 
og barnebarnet Erna er interesserede tilskuere. Måske 
inviterer de farfar på en kaffetår til den lille cigar l
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ral Motors fabrikker i Flint (ja, det er 
byens navn) 80 km nord for Ann Arbor. 
Det er der, William S. Knudsen var den 
store leder. Hver lastvogn er belæsset 
med 4 biler, og nogle har 5, hvoraf den 
ene står ovenpå førerhuset. — Alligevel 
er det kun en lille del af produktionen, 
der går forbi os, nemlig dem til de syd
lige stater. Resten af produktionen går 
over Detroit og Battie Creek og spredes 
i en kundekreds, der som bekendt dæk
ker hele jordkloden. — Bilerne stormer 
stadig forbi vore vinduer, det bliver 
mørkt nu, og lygterne tændes. Bilernes 
lysende strøm ser fantastisk ud, og sta
dig suser det — souwit - souwit. — Mor 
er i køkkenet nu, og der strømmer en 
liflig duft ind i stuen — ja, sikken et 
held, vi fik vor egen kaffekande og 
kaffeposer med til Amerika. — Nu kom
mer hun med kaffen og hjemmebagte 
boller. Medens vi drikker kaffe, er her 
et forfærdeligt spektakel, råb og skrig, 
hestetrampen og revolverskydning — 
men vi er ikke bange for det — d>et er 
bare en cowboyfilm i fjernsynsappara
tet . . .

★

505 E. Catherine, Ann Arbor, Mich.
Juli 1956.

Æ sol den skinner . . .
Det blev alligevel for trangt for os i

kvindeklubben, og nu, da vi var blevet 
lidt bedre i sproget, begyndte vi at »snu
se« efter noget bedre. Vi havde tilbud 
fra et millionærhjem ca. 100 km nord 
for Chicago, og vi tog turen derop — 28 
dollars for rejsen; men da vi havde set, 
hvad det var, sagde vi nej — og fik rej
sen betalt. Derefter havde jeg tilbud 
som snedker og altmuligmand på et stort 
hotel i Ann Arbor og som portier på et 
andet hotel; men ingen af dem passede

os, og vi havde jo råd til at sige nej, 
fordi vi stadig kunne blive i klubben. — 
Så en skønne dag fik vi svar på en an
søgning som kustode ved en kirke, »St. 
Andrews episcopal Church« (domkirken), 
og efter at jeg havde været til forhand
ling et par gange, fik jeg stillingen og 
tiltrådte 1. februar i år. Jeg får større 
løn i penge, end vi fik tilsammen i klub
ben, og desuden et helt hus med varme, 
lys, gas, vaskemidler m. m. 6 værelser 
og elektrisk køkken, stort værelse i kæl
deren — det er dejligt i sommervarmen 
— 2 badeværelser og brusebad i kælde- 
îen og 2 telefoner samt garage. — Jeg 
kan næsten høre min bror sige, som han 
før har sagt: Ja, æ sol den har nu altid 
skinnet på ham. — I foråret havde jeg 
fornøjelse af at fikse op inde og ude, og 
en af vore præster, som boede i huset 
før os, grinede godt, da jeg begyndte at 
lave blomsterbede og plante tomater: 
Du kan spare din ulejlighed, sagde han, 
for her kan ingenting gro. — Nu er han 
holdt op med at grine. Det er skønt at 
være her i kirken, flinke mennesker, 
ikke for meget arbejde, og efter 6 mdr. 
gav de mig 2 ugers ferie, så vi kunne 
rejse en tur til Pensylvania og se til 
min familie.

Som jeg har skrevet før, er Ann Ar
bor nærmest en skov, og det er morsomt 
at se på fugle- og dyrelivet —- se f. eks. 
en hare smutte over gaden mellem bi
lerne, eller egern — de er en hel histo
rie for sig selv, her en masse af dem, 
fordi de er fredet i byen. Her ved kir
ken har vi 3—4 par, og et par af dem 
bor i et stort egetræ udenfor vore vin
duer. Om morgenen, når jeg lukker op 
i kirken, møder de til »frokost«, særlig 
den ene er min gode ven og sidder pænt 
på bagbenene med halen op ad ryggen 
og æder af min hånd.

505 E. Catherine Ann Arbor, Mich. 
September 1956.

Det er »indian summer« i Michigan 
nu. Bladene gulner, og vore egem har 
travlt med at samle vinterforråd. Michi
gan, som vi efterhånden kommer til at 
kende bedre, er et vidunderlig skønt 
land med store skove og en masse større 
og mindre søer — et eldorado for lyst
fiskerne, som drager afsted om lørdagen 
med deres både ovenpå bilen, ud til sø
erne og hjem igen søndag aften. — In
dianernes Michigan var helt dækket af 
skov, men den hvide mands økse og ild 
gjorde lyst i dobbelt betydning. Den
gang var der ukontrolleret rovdrift i 
skovene, senere blev det kontrolleret 
skovdrift. Efter at Michigan blev det, 
som vi kalder civiliseret og indianerne 
jaget væk fra deres jagtdistrikter, er der 
her som overalt i staterne sket en fan
tastisk udvikling. Byer — store byer er 
groet op, og særlig efter at Henry Ford 
kom godt i gang, er en by som Detroit 
vokset til 2 mill, indbyggere. På mange 
områder er Michigan blandt de forreste. 
Automobilindustrien er så vældig, at jeg 
aldrig lærer at forstå, hvordan denne 
mægtige produktion kan afsættes. Mi
chigan har desuden verdens største 
ferskvandsfiskeri: 20 millioner pd. fisk 
om året — det er da en post. Vi kan 
også godt sige, at Michigans indbyggere 
er blandt de forreste, fordi de næsten 
alle er så dejligt ligetil og usnobbede.

Ja, i Michigan, Water Wonderland, 
har vi gode og rolige dage, 
men vi savner Mors og det s a l t e  vand 
— og huset på Refshammer hage.

Bjarne Nielsen.

Holgers
O . N o rv e d  H a n s e n

aut. vand« og gasmester
Nygade 9

Telefon 484ønsker Køreskole
alle dets forsikringstagere S. 4242
i by og på land

en rigtig god jul
M. af D. K.U.

Centralvarme

Den ideelle skolevogn
Oliefyr

AGEN TURET
N Y K Ø BIN G  MORS

T elefon  683

Telefon Se jers lev  18

Glædelig jul ønskes mine gamle 
og nye kunder

O. N orved  H ansen
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S ø ’n
s æ j’es

dæ
Æ togfører så*: »Wi ka tå’ æ mæ row’; 
de æ blåt æn læ’tbjæn’e, slæjrøg’e kow’, 
dæ go’ mæl' æ skjæn'ner; men næ’ dæn æ hæn*, 
så ka wi så småt kom te lesten ijæn«

. . .  sø’n sæj’es dæ.

Di ky*r mæ æ tog* fræ Gløngø’r å te Skyw*, 
å dæn’ hå jow e’t gin sæ å’ mæ’ å flyw*.
Di snol’e da åsse så smol'e a ste, 
de knebelt så småt, mæn di leste da we

. . .  sø’n sæj’es dæ.

Mæn bæjst som de gik, di mæ jet kyr i håld’, 
å di fæk en skomp, så fbfæm’ ræjst ikåld’, 
fu hwissom æn tog* lij* mæ jæn’ståw’ ska stå’p, 
ka dæm*, dæ æ doflere, e’t håld* sæ å’p

. . .  sø’n sæj’es dæ.

Di trow*, di hå dom*st, så de blåt wa æn drem’; 
no hø’t di æn tuw*den, dæ gjal’er så grem’.
Dæm fljæst i æn få’rt wild* rænd* u’kd å æ da*r 
fu e’t å blyw uw*dsåt fu de, dæ wa wa*r

. . .  sø’n sæj’es dæ.

De wå* jow æn tag’n, en*en di kam a ste, 
å de ka nåk wæ*, te di trol'e lest we.
Sø’n jål er di å’ wal æn gu’ kutis ti’k; 
mæn lij* po æn gång’ wa djæ ky'ren forbi’k

. . .  sø’n sæj’es dæ.

Di stå’ppe ijæn* akkorå’t lissom fa*r, 
blåt tø’t di, æ skomp wa æn be’tte krom* wa*r. 
Di spu r hal fostyr’, hwans dæ no wa i wæj’n, 
å straks ku æ togfø’rer gi dæm beskæj’n

. . .  sø’n sæj’es dæ.

»Tho de æ æ kow’, wi hå hæ’ te’ å rænd*, 
no æ’ æn skam å’p po æ skjæn’ner ijæn. 
Mæn fång* æn å fæj*st æn æ de, wi mo gy’r, 
fu hæ* ka wi da’t flyw* å håld*, næ’ wi ky*r«

. . .  sø’n sæj’es dæ . . .  han så*.
A. C. Skyum.
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HAVET omkring Danmark —, ja, strengt taget ser jeg kon en meget lille del af 
det ber fra mit vindue i sommerhuset, en smal blå stribe bag klitranden; men 

denne stump hav kan både levere den mest beroligende brusen, der kan fylde øret 
og sindet med dulmende ro, men den kan også vende det »hvide« ud, slå og suge, så 
de badende knap kan bolde sig oprejst, når de tumler sig i de saltfriske bølger, og 
hvad bærer dette vand foran vinduet ikke af stolte sejlere, dampere i mængde og 
fiskeriflådens energiske flotiller? Hvad er der i dette, sonr minder mig om jul, så 
bagende hedt som det er? Ah jo, det var den artikel, jeg havde lovet at skrive til 
julebogen om »MAJA«.

De øjner måske ikke associationen? Men den er klar nok: Havet omkring Danmark 
har gjort et dybt indhug i den vestjyske klitrække og sprængt landfronten i to dele. 
En stump hav skar sig i Limfjorden tværs gennem Danmark, og nu lå Mors og svøm
mede i bølgerne. Mens både Thy og Vendsyssel blev forsvarligt fortøjet til det øv
rige land ved hjælp af broerne, strakte Mors en arm op mod nord for at få landfor
bindelse. Den lagde alle kræfterne i, det kan De se i det massive Feggeklit, der som 
et vældigt muskelbundt hæver sig over armens overflade. Anstrengelserne lykkedes
ikke. Armen var for k o r t .------ Ja, så er vi ved »MAJA«, den ukuelige tapre lille
»MAJA«, som i en menneskealder blev udtryk for morsingboernes vilje til at nå frem 
til brødre i nord, til at trodse bølger, vejr og vind.

Så til søs ...
M I N D E O R D  O M  » M A J A «  

A f Aage Kühle

»MAJA« — den uforglemmelige
»MAJA« glemte man ikke, når man 

havde set hende; og hvor mange lands
mænd og do.-inder har ikke omtalt 
hende i deres dagbog. »MAJA« var hver
ken pralende i udseende eller impone
rende ved skønhed, størrelse, styrke, 
spændstighed eller hurtighed; men ikke 
desto mindre lagde man mærke til hen
de, og det er måske ikke helt usandsyn
ligt, hvad jeg hørte, at »MAJA« var den 
mest fotograferede skude i Danmark.

»MAJA« — den ubeskrivelige
Hun var også noget for sig selv, og 

sproget savner i virkeligheden gloser til 
at beskrive hende. »Motorbåd«, det er 
for ringe et ord, »færge«, det er virkelig 
for prententiøst (selvom velvillige mor- 
singboere aldrig ophørte med at kalde 
hende det; men kærlighed gør jo som 
bekendt blind. Det skal vi sande senere! 
I Danmarks rejseliste var hun virkelig 
egså opført under »færger«, hvilket må 
skyldes den uvidenhed, som afstanden 
fra København hensatte myndighederne 
i!). »Pram« er måske det mest træffende 
udtryk, 14,49 m lang, som hun var, sine 
13 fod bred og med en tyngde af 8,97 
registertons. Dybden taler vi ikke om. 
»MAJA« var nemlig f la d .  Men så var 
der jo motoren med de 11 hestes kræfter, 
som igen adskilte »MAJA« fra pramme
nes gemene hob. »MAJA« var absolut i 
særklasse med udpræget individuelle til
bøjeligheder. Hun var noget i retning af 
et slags amfibiefartøj, der næsten kunne

kravle i land og dog passere den stride 
strøm ved Feggesund.

Et dådrigt liv
»MAJA«s vugge stod på Søren Larsens 

skibsværft i Nykøbing året 1922. Og her 
lagde hun op 1. oktober 1952 mæt af 
dage. Man siger, htm her blev skilt ad 
— eftersom ingen ønskede at koste de 
9000 kr. på hende, som en virkelig for
yngelseskur måtte koste. Det burde have 
været undersøgt, om ikke der kunne 
være blevet en ledig plads til den gamle 
veltjente »MAJA« på alderdomshjemmet 
på Hjerl hede!

For »MAJA« har bestilt noget! Hver 
dag i disse tredive år tog hun turen over 
sundet, når da ikke isen lukkede det til, 
eller hun var hos skibsdoktoren. Om 
sommeren sejlede hun normalt hver- 
anden time og om vinteren 4 gange dag

Tegning af Ejgil Jensen

Er det sært, at »Maja« er stolt over en sådan toppræstation—mens nervøsiteten breder sig

lig. Der kunne være travle dage med 
transport af op til tyve biler, og der 
kunne være magre dage, hvor kun få 
ville tage imod »MAJA«s tjenester.

»MAJA« vandt vist ved nærmere 
bekendtskab

Jeg skal ærligt vedgå, at lige så smi
lende og sød »MAJA« kunne virke på en 
i solskin, lige så afskrækkende kunne 
hun se ud, når himlen var overtrukket. 
(Men hvem kan ikke det?). Jeg skal hel
ler ikke lægge skjul på, at mit første 
bekendtskab med »MAJA« ikke fristede 
til gentagelse. Med en stor 7-personers 
vogn ankom jeg første gang til færge
lejet. Når man så på kortet, var der jo 
alligevel så mange kilometer at spare 
ved at undgå turen om ad Thisted. Og 
der lå så »MAJA«, så lille og klejn fore
kom det mig. Ad to løse brædder skulle 
den store vogn navigeres på plads på 
tværs af båden (på det bredeste sted). 
Sandelig, hver cm var kostbar. Rent in
stinktivt stod man ud. De kan vist tælles 
på to hænder de passagerer, som opholdt 
sig i bilerne under overfarten. Selv 
chaufførerne steg ud, så snart bilerne 
var anbragt. Jeg var altså stået ud og 
iagttog denne fantastiske artistopvisning. 
»MAJA« gav sig under vægten, bræd
derne knagede. Langsomt, langsomt rul
lede bilen ned på »MAJA«, cm for cm. 
Ville det gå? — Nu var forskærmen lige 
ved rælingen på modsat side; men endnu 
var baghjulene ikke ombord! Hvad gør 
vi? Roligt fjerner JACOB, »MAJA«s tro
faste ven og kammerat gennem mange 
år, et stykke af r æ l i n g e n .  (Godt, det 
ikke var min bil!). Og så igen cm for cm. 
Med tilbageholdt åndedræt fulgte man 
dramaet. Kofanger, skærme og en del af 
hjulene (!) er nu ude over kanten, og nu 
— og nu er baghjulene lige så meget (el
ler lige så lidt!) ombord som forhjulene. 
Ah — det gik! For rælingens gabende 
huller spændes en jernkæde for og bag 
bilen, og så skulle det altså kunne holde 
(også hvis det vippede stærkt? Den tanke 
turde jeg slet ikke tænke). Endelig var 
alt klart, og med et tilfreds lille snøft 
lagde »MAJA« fra bolværket og bragte 
os over. Jeg kan ikke sige andet, end at 
min tillid til Jacobs og min chaufførs 
dygtighed øgedes ikke så lidt mere end
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de taget lidt undervisning i b r y d 
n in g  og ville gerne i brydesæsonen vise 
sig lidt; i reglen rodede han sig dog ind 
i mere, end han kunne klare. Sandelig, 
»VALDEMAR«, for det hed han, havde 
mange kritikere, som sagde, det var 
uforsvarligt at lade en så gammel stø
der optræde mere, men »MAJA« var døv 
for sådan kritik. Han var og blev hendes 
hjertes »VALDE«. Og når »VALDE
MAR« storsnudet satte i et vældigt fløjt 
og sendte en røgsky tilvejrs for ligesom 
at sige: Se nu, min bitte pige, nu skal du 
se hestekræfter! ja, så sitrede »MAJA«s,
stakkels »MAJA«s spinkle skrog af be-

Feggesund Færgekro, hvor Jacob bor og passer »Mette«, som han passede »Maja« .

min tillid til »MAJA«. Mon vi gør hende 
uret ved at sige, at hun hørte til dem, 
der vandt ved nærmere bekendtskab?

At køre en bil ombord på »MAJA« var 
en prøve på, om en mand var fuldbefa
ren chauffør eller ej. Og hvem fortæn
ker en mand i, når han lykkeligt havde 
bestået prøven efter nervepirrende øje
blikke ved til- og frakørsel og således 
bevist over for sig selv og sin samtid, at 
han var dygtig, at han så en anden gang 
valgte den længere og mindre oprivende 
vej over Thisted? Måske kostede færge
turen ham endda en gang vask hos nær
meste mekaniker! Saltvandssprøjt i store 
måder var jo nemlig ikke et ukendt fæ
nomen. »MAJA« syntes selv, det var 
sjovt, så fik passagererne da rigtig ind
tryk af, at de var ude at sejle på en rig
tig sødygtig færge. Men det kan man alt
så se forskelligt på. — Der var alt i alt 
ikke så få, der ikke ønskede at aflægge 
yderligere vidnesbyrd om mod og mands
hjerte.

En minister må vige for »MAJA«
Ja, så var der dem, som synet af 

»MAJA« fik til at vende om. Med let 
omskrivning af de klassiske ord kunne 
man sige, at de »kom, så - og forsvandt.« 
Det vil være utidigt af mig i alt fald at 
dadle disse mennesker. At daværende 
minister Helga Petersen forsvandt uden 
at stifte nøjere bekendtskab med 
»MAJA« var jo en skuffelse for både Ja
cob og »MAJA«. Man havde jo egentlig 
ventet større mod hos en kvinde; men 
der er vel ikke noget at sige til, at en 
minister, der jo har særlige hensyn at 
tage, må gøre, hvad der er muligt for at 
undgå at »gå i vandet«! (Onde tunger si
ger, at ministeren på sit hurtige tilbage
tog nynnede kongesangens strofe: Fly, 
skreg de, fly, hvad flygte k an ...). — Ja, 
»MAJA« har haft skuffelser nok i sin til
værelse; dobbelt glædede hun sig derfor 
over alle dem, der tog hende til hjerte 
og absolut skulle have hende med i al
bummet. Det kildrede selvfølgelig hen
des forfængelighed.

Sine største oplevelser havde hun, når 
»Dannebrog« passerede Feggesund, så 
nejede hun dybt i bølgerne for konge
skibet og kippede med flaget (og det må 
nu have været en stolt følelse at føre

splitflag og tilmed kunne kippe med det 
og endda være genstand for Hs. Maje
stæts bevågenhed!).

Den »store« kærlighed
»MAJA« havde også en anden, som 

hjertet bankede varmt for, en, hun rig
tigt kunne se op til, en der var større og 
stærkere, maskulint rygende, spyttende, 
harkende, hostende. Vi andre kunne jo 
nok se, at h a n  var et gammelt skrog; 
men her møder vi igen dette, at kærlig
hed gør blind — også til søs, og »MAJA« 
syntes, han var s t r å l e n d e .  Han hav-

Hvorfor skal statsbanerne ikke også 
sælges?

Ak ja, »MAJA« er ikke mere. Hjerte
løst fældede man dommen i general
direktoratet for post- og telegrafvæse
net. Underligt nok at måtte erfare, at 
hjerterne her var koldere end selv i sta
tens istjeneste, som dog stadig lader 
»VALDEMAR« flyde. — Men man kon
staterede altså, at det ikke kunne b e- 
t a 1 e sig at holde »færge«. (Forresten et 
meget interessant og i samfundets hus
holdning ret ukendt princip at afskaffe,
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Et usædvanligt billede: een af 
de få modige, som blev siddende 
i bilen. Krofar »Pe* Kresten« står 
ved roret.

»Maja«s maksimale præstation 
var 2 biler ad gangenl Bemærk! 
Alle passagerer er stået ud!

Når »Dannebrog« passerede, kip
pede »Maja« med flaget og nejede 
dybt i bølgerne.



»Maja« var døv for kritiken mod »Valdemar«, 
hendes store kærlighed.

hvad der ikke betaler sig! Men her som 
andre steder hænger man de små over
trædere, men lader de store slippe. 
(Hvad med statsbanerne ? ? ?). Er det 
iøvrigt så sikkert, at det ikke kunne be
tale sig at holde færge, for strengt taget 
har man da aldrig prøvet at have det, 
folk forstår ved en færge, ved Fegge- 
sund. Man har jo kun haft »MAJA«, som 
man altså nu fældede dommen over: 
Hun duede ikke. Og så afskaffede man 
en af Morsøs seværdigheder.

»METTE« tager arven op
Men » MAJA« har en efterkommer, 

ikke en rigtig datter (det blev nemlig al-, 
drig rigtig til noget med »VALDE
MAR«!), men en adoptivdatter, som hun 
fik tildelt, dengang de endnu ikke havde

r
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i b a rn d o m sb y en

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

De hvide snefnug hvirvler over h&vnen 
som tusindtal af myge mågevinger, 
mens isen knuger fjorden fast i favnen, 
og kirkens juleklokker snetyst ringer.
De gamle huses mørkegrå facader 
får julens hvide kappe overbragt, 
og i de snævre, elskelige gader 
er sneens bløde løber nænsomt lagt.

På fjorden tegner færgen sorte buer, 
fortonende bag Øreoddes arme, 
og vintersolens gyldentrøde luer 
står dirrende i ruder og i karme.
Mod vinterhimlens stålblå panserplade 
står Støberiets skorstenssilhuet, 
og gSanguirlander over torv og gade 
har ^Pundet byen i sit spinkle net.

i
Da fyldes hjertet sødt af barndomsminder, 
da hörer vi de gammelkendte klange, 
og vöres timeglas kun langsomt rinder 
ved lyden af de kære julesange.
Og fik vi end vort virke i det fjerne 
og fajnged lykken i et fremmed land, 
så leder dog den klare julestjerne 
hver julekvæld os hjem til Morsøs strand.

E. R.

fået ishjerter i generaldirektoratet. — 
»METTE« hedder hun og er en kvik lille 
pige og som motorbåde er flest. Hun 
skulle hjælpe til og være afløser for 
»MAJA« og befordre posten, når »MAJA« 
var syg. »METTE« har allerede været i 
avisen. Hun prøvede engang at und
sætte et par drenge, som var drevet til 
søs i en lille båd. Og »METTE« søgte at 
hjælpe, men blev nervøs, fik motorstop 
og fik iøvrigt ved samme lejlighed sit 
livs største og længste dukkert. Men hun 
kom op igen og lever i bedste velgående. 
Og hun har i alt fald bevist, at hun har 
den bedste vilje.

En herreløs båd
»METTE« er dog lidt trykket over mo

derens skæbne. Bitter er hun også på 
den postgeneral, som ikke blot slog hån
den af »MAJA«, men også af hende. — 
D. v. s. man overlod hende ved »MAJA«s 
endeligt til amtet, som imidlertid ikke 
ønskede at være lavværge for mindre
årige skuder og for at slippe for even
tuelle kvaler med opdragelsen fik den 
smukke tanke at forære hende til kom
munen. Kommunen takkede for amtets 
rundhåndede og gode sindelag, men bad 
så mindeligt om at blive fri for denne 
gave. »Det var a l t  for meget. Det kunne 
man slet ikke tage imod.« Resultatet 
heraf er da, at »METTE« er h e r r e -  
løs, dog heldigvis hverken f ø r e r løs 
eller v e n n e  løs, for hun har jo JACOB, 
som nok skal være god mod hende — og 
lidt tjeneste kan hun da også gøre som 
tak for hans gæstfrihed.

Men »METTE« glemmer ikke »MAJA«, 
og det gør vi andre heller ikke, og en 
skønne dag fører »MAJA II« arven vi
dere og tøffer stolt over Feggesund.

A sger
M athiassen
Morsø Jern> og Sfaalforretning 

Nykøbing Mors 

Telf. 3 8 . 3 9 . 8 3 9

Helautomatiske højtryks* 
og lavtryksoliefyr

SALAMANDER 
GILBARCO 
VESUV  
OIL O’MATIC

Halvautomatiske fordampningsfyr

AMANDA  
SCAN O THERM 
IMPO

RIO KEDLER m. fl.

Alt 1
centralvarme« og sanitetsartikler

Besøg venligst udstillingen 
Algade 18
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B Ø G E R
P A P IR
F O T O

N I E L S  S C H M I D T S  
B O G H A N D E L

V. Voetmanns Eftf.

Telf. 178

AKTIESELSKABET

MORSØ BANK

Instrumentsliberiet
Havnegade

ønsker alle kunder i by og på land 
en rigtig glædelig jul

Erling Jepsen

Til julen 
købes alt i

Tobak
Vine
Spirituosa
Konserves

Husk
vor ekstrafine 
KAFFE
fås i automaten

E rik sen  & F in k
Bangs gård . Telf. 93

P . C. L a r s e n

Vesterbro 55 
Telefon 151

B lo m sterg a r tn er !

Der er to steder, 
man spiser godt: 
hjemme og ved

R å d h a sto rv e ts
p ø lsev o g n

ifalde
Brdr. Andersens Eftf. 
Algade 4 . Telf. 175 AA Morsø Teglværker

Nykøbing M.

S k otø j
M u sik

Glædelig jul Axel Nielsen

ACarkvorsens Hotel

V estergade 7 
T e lt  66 og  966

Ejnar Markvorsen

Glas
Porcelæn
Isenkram

Gør Deres 
køb af

julehefter
julekort

hos

Vesterbros KIOSK
Fru Willy Christensen
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MORSINGBOERNES FORENING FOR KØBENHAVN OG OMEGN

H jem stavnsar be jd e t 
i en storby

c Ved S V E N D  A A G E  B R U S G A A R D

Svend Aage Brusgaard 
Morsingboforeningens nuværende formand

ER er sikkert mange, som ikke er klar over, 
hvad en hjemstavnsforening har af opgaver 

i en storby, og det skal være mig en glæde at mod
tage opfordringen til at fortælle lidt om det ar
bejde, som udføres af Morsingboforeningen i Kø
benhavn, der blev stiftet den 13. oktober 1937 af en 
kreds af morsingboere.

Det er ikke med en hjemstavnsforening som med 
de fleste andre foreninger, at der er en stille tid på 
året. Der sker noget hele tiden. I september begyn
der festerne, når foreningen har besøg af de ældre 
fra Mors. Foreningen har de sidste 6 år hvert år in
viteret 10-15 rentemodtagere fra Mors på en 10- 
dages tur til København som foreningens gæster. 
Indkvarteringen sker hos foreningens medlemmer. 
Vi arrangerer de fleste dage forskellige ture rundt 
i København — besøg i Tivoli, Cirkus, på Rådhuset, 
Christiansborg, udflugt til Nordsjælland med besøg 
i Mindelunden, Kronborg, Frederiksborg slot samt 
Gruncjtvigskirken. De sidste 3 år har der under be
søgene i Helsingør været en morsingbb, som har in

viteret på kaffe og dejligt hjemmebagt brød til alle 
deltagerne, som naturligvis har været meget glade 
og taknemmelige for dette udtryk for hjemstavns
følelsen. Drikkevarerne har hvert år været skæn
ket af Wiibroes bryggerier i Helsingør.

I de seks år, foreningen har inviteret ældre mor
singboere på Københavnstur, har ialt ca. 90 del
taget og haft den glæde at komme en tur til hoved
staden. Da foreningen ikke kan påtage sig at ud
tage de heldige, der kommer med på turene, er det 
i Nykøbing socialudvalget og på landet sognerådet, 
der tager sig af denne opgave. Deltagerne har hid
til været fra Nykøbing, 0. Assels, Karby og Sej
erslev. Hvert år er de blevet hentet i hjemstavns
bussen, og i de sidste 3 år har nogle ældre af vore 
medlemmer her i København benyttet lejligheden 
til at få en gratis rejse til Mors og nogle dages ferie.

Foreningens stiftelsesfest den 13. oktober bliver 
altid gjort så morsøpræget som muligt. Helst med 
talere-fra Mors. Flere gange er Morsø-filmen ble
vet vist i foreningen på denne dag, og der hersker 
altid en god stemning, og tilslutningen er god, selv 
om festen falder på en af ugens hverdage.

Den første søndag i november byder på andespil. 
Der begyndes kl. 15, og der er altid stuvende fuldt 
hus såvel i festsalen som hele restaurationen i 
hjemstavnslokaleme. Mange har taget aftens
maden med, så de kan blive til ballet om aftenen. 
Overskudet går tilbømenes juletræ.

En halv snes dage før jul indbydes til »julestem
ning«. Det har været en årligt tilbagevendende be
givenhed gennem 15 år. Her kan man være sikker 
på også at træffe mange af de medlemmer, som 
ikke er flittige til at møde de andre tider på året. 
Og der råder virkelig julestemning. Talen har i alle 
årene været holdt af pastor Jens Nielsen, Set. Lu
kas kirke. Jens Nielsen, der er fra Sejerslev, har 
altid fundet et eller andet interessant emne fra 
Mors, og når talen så tillige bliver holdt på rigtig 
Morsø-dialekt, er det ikke underligt, at pastor Niel
sen fanger tilhørerne. Derefter fortæller han på 
rigssproget lidt om julen og dens betydning. Der 
er oplæsning ved forskellige og naturligvis sang. 
Medlemmerne har ofte haft lejlighed til at høre 
dygtige sangere ved disse aftener. Kaffebordene 
er pyntet med gran og levende lys, juletræet står 
tændt i et hjørne af salen — kort sagt: alt er gjort
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for at skabe den julestemning, som så mange mø
der op for at blive delagtige i.

Juletræsfesten afholdes den 29. december. Der 
deltager ca. 200 børn, som deltager med liv og lyst 
i dansen om juletræet og legen med nissemanden. 
De får en rigtig godtepose i aftenens løb — nogle 
gør et dybt indhug i den på stedet, medens andre 
tager den med hjem. Til denne aften træffer man 
mange morsingboere, som er i København i anled
ning af julen.

Den gamle skik med karneval og tøndeslagning 
er også et af foreningens faste arrangementer. Al
tid en aften med stemning af ungdom.

★

Efter en slidsom vinter for vore amatører er vi 
nået marts måned, hvor foreningens store teater
forestilling løber af stabelen, altid en begivenhed, 
som bestyrelsen ser hen til med forventning. Ama
tørerne samler hvert år fulde huse i hjemstavns- 
lokalerne. I de sidste 3 år er der ugen efter spillet 
på Centralhotellet i Nykøbing i samarbejde med 
fællesorganisationen. Om lørdagen spilles der mod 
entré, og overskudet går til foreningens arbejde for 
børn og ældre fra Mors. Hvert år er man vendt 
hjem med et overskud. Søndag eftermiddag spilles 
der gratis for øens alders- og invaliderentenydere, 
og det foregår hvert år for fuldt hus. De tre gange, 
dilettanterne har været i Nykøbing, har de spillet 
»Mikkel Larsens drenge«, »De tre skalke« og »Pa
rasitterne«, og de har været velspillede, takket 
være ikke mindst en dygtig instruktør. Turene til 
Mors er altid foregået pr. bus, og mange af forenin
gens medlemmer har benyttet lejligheden til at få 
en billig tur hjem til Mors. Amatørerne bliver flit
tigt benyttet af andre hjemstavnsforeninger. »Para
sitterne« har været opført 8 gange.

Vintersæsonen afsluttes ved en festlighed i april 
måned, og her har man i de senere år bl. a. budt 
på underholdning af de lidt højt betalte kunstnere 
udefra.

Udflugten, der i de senere år har været tilrette
lagt som aftentur og går til et eller andet kønt sted 
på Sjælland, samler altid god tilslutning. Turen er 
annonceret som »ud i det blå« og byder hvert år 
på forskellige overraskelser, f. eks. besøg på Kø
benhavns kommunes vandforsyningsanlæg i Søn
dersø, De danske landboforeningers frøavlsgård og 
Øtoftegård i Tåstrup. I år havde foreningen også 
arrangeret en udflugt for sine ældre medlemmer, 
og den samlede stor tilslutning. Alt var gratis. Bil
turen blev givet af de medlemmer, som har bil, og 
foreningen gav kaffe. Turen var »Amager rundt«. 
Mange tilflyttere til København har aldrig haft lej
lighed til at se den dejlige ø — med lufthavn, 
Dragør med de snævre gader og Kongelunden.

★

Hvert år i august inviterer foreningen 10-15 
skolebørn fra Mors på 10 dages ophold i hovedsta
den. Børnene er som de ældre indkvarteret hos 
medlemmerne og er foreningens gæster i de dage,

På det øverste billede ser De foreningens bestyrelse fra 
maj 1953 til maj 1956. — På det næste billede aldersrente
nydere fra Nykøbing på besøg i hovedstaden september 
1956. — Billede nr. 3: dansk-amerikaner Peter Skovbo og 
hustru, der bor i Oregon, var med til foreningens karneval 
1956. Ægteparret blev medlem af foreningen, hvis arbejde 
de følger med interesse. — Det nederste billede: bussen er 
vel ankommen til Sallingsund og venter på at komme over. 
Turen hjem til Mors marts 1956.



de er her. Programmet er altid fuldt optaget hver 
dag: tur til S verrig, besøg på Frilandsmuseet, i 
Lufthavnen, på Rådhuset, Christiansborg, i et stor
magasin, på Rosenborg slot, i Zoologisk have, cir
kus og mange andre steder. Desuden afholdes fest 
i hjemstavnslokalerne for børnene og deres ferie
værter. Børnene er kommet fra forskellige steder 
på Mors. Foreningen ordner det på den måde, at 
der tages to år fra landsbyskolerne, derefter et år 
fra Nykøbing kommuneskole. Det var i år tiende 
gang, foreningen havde besøg af feriebørn fra 
Mors. Ca. 140 børn har således været i København 
som Morsingboforeningens gæster. Mange af dem 
er senere kommet til København for at studere el
ler for andet arbejde og er blevet medlemmer af 
foreningen. Der er i de sidste år rettet henvendelse 
til foreningen fra Nykøbing gymnasium og kom
muneskole for at bede os være behjælpelige med at 
skaffe logi, når en klasse har været i København, 
til de elever, som ikke har familie eller bekendte 
her, og det er altid lykkedes foreningen at skaffe 
de logiværter, som var nødvendige. Det er et ar
bejde, som gerne skulle bestå i årene fremover, da 
det skaber mange forbindelser mellem udrejste 
morsingboer og dem derhjemme.

★

Udover de almindelige festaftener om vinteren 
er der en månedlig klubaften, hvor taleren altid 
har eller har haft forbindelse med Mors. Efter 
talen bliver der drukket kaffe og sludret om nyt 
fra Mors. Hvis nogen lige er kommet hjemmefra, 
har de jo altid noget nyt at fortælle. Aviserne fra 
Mors er fremlagt, og de bliver studeret flittigt og 
måske puttet i lommen hjem. Også foreningens 
scrapbøger, hvoraf der nu er fem, bliver studeret 
med interesse. Det er en kendt sag, at morsing- 
boerne gerne vil spille kort, og så snart kaffen er 
nydt, kommer kortene frem. Der kan være 8-10 
hold beskæftiget med at blade i »Holmblads spæn
dende bog« — rigtig hyggelige aftener, hvor man 
hører mange af medlemmerne sige, at vi skal have 
flere af den slags!

★

Efter initiativ af tre gamle sportsfolk fra Nykø
bing har foreningen taget en ny opgave op: opret
telsen af »Morsingboernes hjemstavnsfond i Kø
benhavn«. Dens første opgave vil være at over
række Nykøbing Idrætsforening en jubilæumsgave 
til foreningens 65 års stiftelsesdag den 4. oktober 
1957. Det er meningen, at pengene skal indkomme 
ved frivillige bidrag fra foreningens medlemmer 
og interesserede gamle NIF-drenge rundt om i lan
det, og efter den velvillighed, der er vist, håber det 
udvalg, som blev nedsat i maj d. å., at få beløbet 
ind, og at fonden kan blive stående, så den kan 
komme til at virke også for andre gode formål på 
Mors.

★

I lighed med andre foreninger har Morsingbofor- 
eningen sit eget blad »Morsingboen«, der udkom-

Øverste billede: Teater turen til Mors marts 1956. Der star
tes kl. 5 morgen fra hjemstavnslokalerne i Linnesgade. — 
Herunder: Aldersrentenydere fra Nykøbing og Sejerslev 
som foreningens gæster i 1955. På billedet ses også forman
den for socialudvalget i Nykøbing Engelhardt Thomsen og 
borgmester Ingvard DahL — Det tredie billede viser for
eningens optog i den københavnske børnehjælpsdag 1954. 
— Nederst bussen ved ankomsten til Nykøbing i anledning 
af teaterforestillingen marts 1956. Der hilses og bydes vel
kommen hjem.
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Morsingboforeningens fane, skænket af Danmarkssamfundet 1953 
Fanebærer Niels Kristensen

mer den første i hver måned. »Morsingboen« er ud
kommet siden februar 1938 og er i alle årene blevet 
trykt på Morsø Folkeblads trykkeri. Bladet er otte
sidet og bringer nyt fra Mors i sine små notitser, 
der er taget fra aviserne på Mors. Det har end
videre gennem årene bragt mange gode og inter
essante artikler, som er blevet læst med stor inter
esse. Bladet læses ikke alene i det ganske land, men 
også af mange morsingboere i udlandet. Bladet har 
260 abonnenter, og der kan som på andre aviser 
tegnes abonnement på alle landets posthuse.

En af redaktørerne på Mors skrev engang, at nu 
er »Morsingboen« kommet, og når man læser det, 
er det ikke nødvendigt at læse andre aviser, da 
»Morsingboen« bringer alt nyt fra Mors i den for
løbne måned!

★

Når man går hjemme på Mors, tænker man ikke 
på hjemstavnsforeningen. Man er glad for den dej
lige ø, som alle vi morsingboer holder så meget af. 
Var vi blevet der, hvordan havde vore tanker så 
været for hjemstavnen? Det er et spørgsmål, som 
vanskeligt kan besvares.. Men rejser man ud og får 
sit andet hjem i storbyen København eller andet 
steds, så vækker ensomheden i den første tid ofte 
tanker for hjemstavnen. Tænk på den unge mand,

Feriebørnene fra 0. Jølby friskole 1956

der rejser til København for at søge arbejde. Ingen 
familie eller venner. Får han arbejde, har han de 
lange aftener. Han kan gå i biografen, men søger 
måske også de billige dansesteder, hvor han let 
kommer i dårligt selskab. Hjemstavnsforeningen 
har en opgave her, og vi beflitter os for at røgte 
den, og vi har da også den tilfredsstillelse, at mange 
unge fra Mors møder op i hjemstavnsforeningen.

Men man må hjælpe os i vore bestræbelser. Vi 
må have navne og adresser på dem, der flytter fra 
Mors og til hovedstaden. Nykøbing folkeregister 
har i snart fire år tilsendt foreningen en månedlig 
fortegnelse med navne og adresser på dem, der 
flytter fra Nykøbing. Enkelte sognerådsformænd 
har fulgt Nykøbings gode eksempel, og vi kunne 
ønske, at alle ville gøre det. Det vil være til støtte 
både for vor forening og de unge mennesker.

★

Jeg kunne nævne mange andre sider af forenin
gens arbejde i en storby og betydning for hjem
stavnen. Lad mig til slut pege på det turistmæssige. 
Hvad kan foreningens medlemmer ikke gøre her 
på kontorer, arbejdspladser og alle steder, hvor en 
morsingbo har sit virke, ved at fortælle alle, de 
kommer i berøring med, hvor dejligt der er på 
Mors — anskueliggjort måske ved at stikke en lille 
fiks brochure fra hjemstavnen ud.

Og endnu en ting: Ofte ligger der morsingboer 
på Rigshospitalet. Hvis vi kunne modtage navne og 
adresser på dem, vil et af foreningens medlemmer 
aflægge besøg, hvis det er ønskeligt.

Det var i korte træk Morsingboforeningens ar
bejde og virke i København. Vi håber, at det sam
arbejde, der er med de forskellige myndigheder på 
Mors, må vedvare og yderligere blive udbygget, og 
at vi fortsat må kunne glæde os ved eksempler på 
den goodwill, vor forening nyder.

Foreningen har virket i 19 år og kan stadig vise 
god fremgang. Den går ind i sit tyvende år med et 
medlemstal på 665.

Sv. Aa. Brusgaard.

Foreningens ældste 
medlem Chr. Munke, 
der 9. februar 1957 
bliver 92 dr.
Han er æresmedlem 
af Morsingbofor- 
eningen. Ses sam
men med fru Anna 
Holtegaard. Bil
ledet er taget 
september 1956.
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Feriebørnene fra Lødderup 1955 med lærer Jacobsson

V E D  D E , at

Spare-og Laanekassen
for Nykøbing Mors og Omegn

også har åben hver

fredag aften kl. 19—20

dien k la n n er

PÅ D E N  G A M L E  S K O L E

GALTRUP EFTERSKOLE blev — som den første af sin art — oprettet i 1879 af An
ders Kr. Poulsen Dal under samme tag og i nær tilknytning til den højskole, han i 
1864 havde begyndt i Galtrup. De to skoleformer levede side om side indtil 1947, da 
man af forskellige grunde måtte opgive højskolearbejdet. Galtrup Efterskole er nu 
en selvejende institution, der efter endt ombygning og modernisering har central
varme i alle skolerum og elevværelser.

Efterskolen har piger om sommeren og drenge i vintermånederne, og undervisnin
gen tager ikke sigte på noget bestemt erhverv eller nogen eksamen, men søger at 
hjælpe de unge til at blive ansvarlige og ærlige mennesker og samfundsborgere ved 
at dygtiggøre dem bogligt og fagligt. Det karakterdannende vil derfor altid ligge bag 
undervisningen.

Ved sommerskolen undervises de unge piger gennem de 5 måneder foruden i de 
almindelige skolefag i håndarbejde (broderi, vævning o. 1.), praktisk og teoretisk

Forstanderparret, Karsten, Hanne og Kirsten

Galtrup Efterskole som den ser ud i dag

Efterskolen har i sommeren 1956 haft 
følgende elever:

Rita Andersen, Nykøbing. Minna Balle, 
0. Hvidbjerg. Eva Blaabjerg, Emb. Ing
rid Boli, Fredsø. Karen Marie Bukh, 
Thorup. Helga Clausen, Thorup. Sidsel 
Marie Futtrüp, Rakkeby. Ingeborg Han
sen, Tøving. Kirsten Hansen, Frøslev. 
Jytte Holm, Nykøbing. Else Iversen, 
Ljørslev. Liselotte Iwers, Karby, Syd
slesvig. Mary Jensen, Blidstrup. Rita 
Jensen, Nykøbing. Tove Jensen, Erslev. 
Ella Sejersen Jepsen, Emb. Herdis Jep
sen, 0. Hvidbjerg. Tove Jepsen, 0. Hvid* 
bjerg. Kirstine Kibsgaard, Solbjerg. Gun
hild Knudsen, 0. Jølby. Ellen Ladefoged, 
Vejerslev. Elly Laursen, Sindbjerg. Es
ther Nielsen, Vroue. Gudrun Nielsen, 
Vejerslev. Ulla Nielsen, Ml. Jølby. Ka
ren Nørgaard, Solbjerg. Marie Odgaard, 
V. Hvidbjerg. Anna Marie Olsen, 0. Jøl
by. Birtha Overgaard, 0. Hvidbjerg. 
Gunhild Overgaard, Tæbring. Ellen 
Marg. Pedersen, Thisted. Gunhild Høj- 
gaard Pedersen, Erslev. Aase Mehl Pe
dersen, Ljørslev. Anna Marie Povlsen, 
Galtrup. Ane Marie H. Poulsen, Sol
bjerg. Karen Poulsen, Tø ving. Inger Rø
gen, Sindbjerg. Nanna Sørensen, Hjeds
bæk. Gudrun Thomsen, Tæbring.

Lærerpersonalet har i sommer været:
Forstanderparret Ellen og A. Wille- 

moes Nielsen, Janzy Sørensen, Hanne 
Lohmann, Anni Poulsen, Poul Sams og 
Th. Balle-Christensen. Desuden skolens 
gartner Hans Hansen og medhjælpere 
Agnethe Jensen, Anne Lis Pedersen og 
Else Mikkelsen.
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Skolens formål blev allerede ved »Drengeskolen«s åb
ning opstillet af Povlsen-Dal, da han i »Højskolebladet« 
1879 bl. a. skrev:

»Vi trænger til skoler for store drenge, men ikke skoler, 
der stiler på at gøre dem til videnskabsmænd med eller 
mod deres lyst og vilje, eller give dem et skin af lærdom 
og viden, de kan glimre med ved en eksamen, men skoler, 
hvis formål er at fremhjælpe deres sjælelige og legemlige 
udvikling ved på en jævn, fattelig og fornøjelig måde at 
give oplysning om de mange ting og forhold, som drengene 
uvilkårlig kræver oplysning om, og tillige give dem lejlig
hed og vejledning til sådan nyttig håndgjerning og legems
øvelse, som de vanskeligt kan få i hjemmet.«

Disse ord kan og skal stadig stå som overskrift over 
efterskolens arbejde, siger forstander Willemoes Nielsen.

husgerning i skolekøkken, boliglære, sundhedslære, gymnastik 
og boldspil. Desuden vil der i nogle ugentlige timer frit kunne 
vælges fag efter interesse og lyst, f. eks. småsløjd, sprog, for
eningsarbejde, kjolesyning, frihåndstegning o. a. — alt efter 
elevernes ønske og de for hånden værende læreres muligheder.

Ved vinterskolen for drenge vil der udover de almene fag som 
dansk og regning være undervisning i sløjd, bolig- og bygnings- 
lære, gymnastik, indendørs boldspil, regnskabsføring, fysik, er
hvervsgeografi og sundhedslære. Der er også frit valgte fag i lig
hed med sommerskolen.

Skolens bibliotek, der stadig udvides, har bøger af oplysende 
og underholdende art, og det står til elevernes rådighed i fri
tiden. 1 tilslutning til undervisningen er der både sommer og 
vinter fællesture til naturskønne steder, historiske minder og 
industrielle virksomheder.

Det er meget fornøjeligt at overvære, hvad der foregår den 
dag. et nyt hold elever rykker ind på skolen, hvor tiden så skal 
udnyttes i nogle måneder. Man forstår godt, at det er med spæn
ding og interesse, de unge møder, og der hersker travlhed med 
at få sig installeret på værelser og set sig om. Mange af foræl
drene er med og giver datteren eller sønnen en sidste formaning, 
inden de overlades til skolen.

Så tages der fat, og der bestilles noget på Galtrup Efterskole, 
og derfor går tiden hurtigt, og når et ophold på skolen er forbi, 
kan det være helt vemodigt at sige farvel, og ofte må de unge 
piger fælde tårer, mens drengene som unge »mænd« søger at be
herske sig, men alligevel — også deres øjne kan være blanke! 
Dette må da tages som et godt bevis på, at skoletiden har været 
dem kær og rig på lærdom og gode oplevelser. En sommers eller 
en vinters ophold på Galtrup Efterskole har givet de unge noget 
af betydning fremover, og de gode minder herom gør, at en del 
af eleverne gæster skolen, når der holdes elevmøder og »åbent 
hus«.

Som andre skoler af den art har Galtrup Efterskole en elev
forening, der blandt sine forskellige opgaver har disse at støtte 
skolen og udgive dens årsskrift.

Efter at det nye forstanderpar, Willemoes Nielsen og frue har 
overtaget ledelsen, har efterskolen fået en stadig voksende elev
flok (39 piger i sommeren 1956). Til efterskolen i vinter er til
meldt 44 drenge, og det er rekordhold. Skolen er også blevet sam
lingssted for øens ungdom og andet kulturelt arbejde i det hele 
taget, hvilket har været medvirkende til, at skolen er kommet 
mere i kontakt med befolkningen.

Efterskolens bestyrelse, hvis formand er gårdejer Holger Ræ- 
rup Søndergaard, Ml. Jølby, har haft visse vanskeligheder både 
af økonomisk og anden art, men nu ser det ud til, at solen atter 
skinner på den gamle skole, så den kan gå en god fremtid i møde.

Ejler Christensen.

Kristen Koids hus i skolens smukke have
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En let promenade gen
nem svenske juleskikke 
er, hvad De indbydes til 
af AAGE JENSEN, som 
gennem en række år har 
boet og virket som jour
nalist i Stockholm.
À.J. er født i Nykøbing 
Mors i 1920, har stadig 
familie der. Og venner-  
håber han!

Den lille flicka, som De ser her, hedder Lisbet. De nynner måske allerede: Lisbet, Lisbet — åh, 
hvor er du sød og n e t... Hendes far er forfatteren til nærværende artikel, men han ved ikke, at 

Lisbet smiler ham i møde her på dette sted.

En jul som er anderledes
— og alligevel...

farans G. Bengtssons festlige »Røde
----  / — Orm« hvilede ud fra sværd og

skib i danerkongen Harald Blå
tands jyske kongsgård, hvor julemaden 
var rigelig, god og stærk. Så stærk, at 
»Røde Orm« fik tilstrækkelig med arm
kræfter til at hugge hovedet af en fjen
de — det dansede ned langs med lang
bordets festklædte gæster og havnede 
med et stort plask midt i juleøllet. Kan 
man tænke sig en mere dramatisk jul? 
Og kan man tænke sig en jul, som er 
mere hjerteskærende end lillepigen An
nas i Mobergs bog »Udvandrarne«? Fire
åringen døde, fordi hun under forældre
nes og de ældre søskendes kirkebesøg 
stjal sig til at spise så meget af hvede
grøden, at hendes hungerpinede mave
brast.

— Der var naturligvis forskel på, hvad 
man formåede at byde på hos kongen i

Jellinge og hos husmanden i Ljuders 
sogn i Småland — men begge steder 
fandtes samme vilje til at gøre julen 
festlig. Den ene havde fede oldensvin, 
den anden et par håndfulde hvedekær
ner, som var gemte trods hungeråret — 
begge sparede de det bedste til julen. 
Begge sluttede sig til svundne slægters 
julefester, akkurat som vi selv gør det i 
vor rationelle og teknikglinsende ver
den. — Julen står som ingen anden af 
årets fester — skrævende fra fortid til 
nutid — fast på traditioner, som fulgte 
med, da en urnordisk vintersolhvervs- 
fest smeltede sammen med en importe
ret kristen, fuldt færdig julefest.

Udhulede traditioner
Men traditionerne er blevet udhulede 

— kernen er borte. Også i Sverige. In
gen svensker tænker på, at hans Lucia-

brød er blevet bagt i former, som er my
stiske sol-, hjul- og korstegn, der en
gang havde opgaven at blødgøre guder 
og ånder. Ingen svensker tænker på, at 
de er med i lidt overtro, når de sætter 
julegeden af halm ved juletræets fod. 
.Geden og brødets form er rekvisitter el
ler, om man vil, værktøj, som man bru
ger for at skabe netop juletraditionerne. 
Selve overtroen — at der er en dybere 
mening i det hele — den er for længe 
siden ofret på oplysningens alter. Sven
skerne er blevet nogle illusioner fatti
gere og lige så mange virkeligheder ri
gere.

For at forstå vore dages svensk jul 
skal vi altså vide noget om »der var en
gang ........ « Vi skal støve juletraditio
nerne af, men det behøver ikke at blive 
noget kedeligt arbejde. Og i hvert fald 
ikke et anstrengende — De kan støve af,

Del af et svensk julebord. 
Skinken ligger i midten med 
en pind omviklet med farvet 
papir istukken. I gryden til 
venstre er skihkesoppen og 
i nærheden vörtbrödet, som 
skal dyppes. Der er sild, æg, 
brød, æblemos, ost og frugt, 
og bordet fortsætter med 
flere slags pølse, sylte, lever
postej, kødboller. Et jule
bord byder som regel på en 
snes smagsprøver.

TJ



mens De fordøj er julemaden og venter 
på årets slips pg sokker.

God fornøjelse med de gamle sven
skere.

Svinehoved uden æble i trynen
De gamle nordboere fejrede julen 

grundigt, men rystede i bukserne for 
varulve. Bønderne lagde halmstrå i kors 
foran stalddøren, så var de sikker på, at 
spøgelserne ikke kunne gå ind og ride 
dyrene til døde. Svinekødet havde alle
rede dengang tradition som julemad — 
det var jo den menu, som gjorde de lang
skæggede sværdsvingere lykkelige i Val- 
hal. Grisen »Särimmer« stod serveret på 
bordet som alt det, kun en gris kan 
blive, når vikingerne efter Gud ved — 
undskyld Odin ved — hvilken gang stod 
op efter at have gjort biksemad af hver
andre.

Alle svenskere skulle kende sig over
jordisk lykkelige, hvis de havde en »Sä
rimmer« at ty til, når juleforberedel- 
seme nærmer sig. Svinet er mere for en 
svensk jul end gås og and tilsammen for 
en dansk jul. Skinke og sylte, flæske- 
pølse og grisefødder. Et jovialt svine
hoved midt på bordet bruges rundt om i 
dag akkurat som på »Røde Orm«s tid. 
Med den forskel, at der nu er et rødt 
juleæble i grisens tryne — vi har jo op- 
dåget, at der er noget, som hedder vita
miner ........

Slidstærke traditioner
Konjak i farsen til julepølser — det er 

bare en af de mange specialiteter, som

En af Sveriges mange tu
sinde luder med lys i 
håret og krans af tytte- 
bærblade. Der er luder i 
så godt som alle hjem — 
er der ingen børn, sd 
klæder hustruen sig i 
rollen — og rundt om 
på arbejdspladserne har 
man luder. Naturligvis 
er der nu gået skønheds
dronningdille i denne 
smukke skik, og de store 
byers luder bliver fun
det ved læserafstemning 
og på basis af portræt i 
bladene.

har set lyset i dette aflange land. Men 
konjak er dyr nu, og mange har lært at 
sætte pris på den i ædlere forbindelser, 
så det er ikke så sandsynligt, at nogen 
spiser konjakpølser. Ellers er det for
bløffende, hvor lidt juletraditionerne er 
blevet slidte. Ganske vist hører svine- 
hovedet til den julemad, som kommer på 
bordet i Svealand, medens det er lamme- 
hoved og ål i gele i Skåne og en hel 
månedgammel gris i Västergötland — 
men de små uligheder betoner bare, 
hvor ens trakteringen stort set i virke
ligheden er.

Dansk ost på svensk julebord
Svenskerne »dyppede i gryde« alle

rede dengang, vort årtusinde var ungt. 
Gryden er fyldt af suppen efter kogt 
skinke, og man dypper en særlig slags 
maltbrød eller også hårdt brød. Brødet 
erstatter her kartoflerne. Man tager 
æblemos, brune bønner, rødbeder, sylte, 
pølse, skinke, kødboller og en del andet 
småt og godt dertil. Men inden man dyp
per, har man nogle timer tidligere spist 
lutfisk og risengrød. Naturligvis hører 
sild og kartofler samt en god ost med til 
herlighederne. Osten er ofte dansk, men 
oftere hollandsk. De ved sådanne røde 
kanonkugler. Med den slags juleammu
nition rettet mod Sverige tror jeg for- 
øvrigt, danske mejerier kan tjene gode 
penge.

Julen har altid været den eneste tid 
på året, da alle var sikre på at blive 
mætte. De større gårde lod slagte en 
okse, en ko eller en stud samt et par

svin — men så var husholdet også der
efter. For ikke mange år siden sås tig
gerne gå i store flokke fra gård til gård, 
og af tiggerne blev nogle budt på bedre 
maçl end andre. Sognets egne tiggere fik 
de bedste bidder. — Nok var det jul med 
julegodhed, men lidt orden skulle der 
alligevel være på tingene.

Det er kun kort tid, Sverige har været 
det rige land, vi kender i dag. Tænk på 
Pelle Erobreren, søn af en svensk krea
turpasser, så ved De, at svenskerne ved 
århundredskiftet tog dårligt betalt ar
bejde i Danmark for overhovedet at 
have noget at bestille og mad til mun
den. Sulten kunne under størstedelen af 
året stå i skærende kontrast til julens 
overflod og give sig så ubarmhjertige 
udtryk, som da en ôlænding i slutningen 
af 1700-tallet solgte sin søn til en got- 
lænding — som igen solgte drengen.

Da Sverige tog skilsmisse fra Danmark
26 liter øl var ikke andet end en dag

lig konsumtion for Gustav Vasas hof
marskal. Det nævner vi, fordi Sveriges 
sluttelige løsrivelse fra Danmark be
gyndte netop med gamle »kung Gösta«, 
men vi ved ingenting om, hvad hofmar
skallen drak under den søde juletid. Det 
tier historien taktfuldt med; men så me
get ved man, at en dygtig julerus hørte 
til. Det var hvermands ret at brygge øl, 
og til julen bryggede man stærkt øl, 
tyndt øl samt »svagdricka«. eller hvad vi 
i Danmark kalder for hvidtøl. Øllet har 
været nordboernes mest elskede drik, 
siden mjødet på honning cg humle tabte 
terræn; men sommetider afpopularisere- 
des øllet. Statens økonomiske interesser 
— spiritusbeskatning er nemlig slet ikke 
en ny tids opfindelse — tvang svensker
nes smag over på brændevin. Og så fik 
den svenske brændevinskaraffel sin 
klassiskeform!

Brændevinskaraflen har kælenavnet 
»Jungfru«. Et brændende stærkt og far
ligt fruentimmer, hvis slanke midje 
gerne kærtegnedes af stærke karle- 
næver. Hun så smuk ud — Gustav den 
Ill’s jungfru — og der skete altid noget, 
når hun stod på bordet med raffinerede 
applikationer på sin glaskjole. Mænd og 
kvinder drak, og børnene skulle smage. 
Det spæde barn fik under julen strøget 
brændevin på læberne, fordi alle skulle 
tvinges til at spise og drikke. Det var 
særlig nødvendigt, at gæster fik en god 
forplejning; thi »blev julen båret ud,« så 
tiuede misvækst det kommende år.

Fra katastrofe til høflighed
Man var ikke fedtet dengang lige så 

lidt som nu; men der er alligevel for
skel. Vi synes, det er uhøfligt, hvis no
gen bærer julen ud (stakkels postbude, 
som skal gennem 50 kopper kaffe med 
kager); men tidligere var det en kata
strofe. Fordi man tydede tegn i alt mur 
ligt. Halm kastedes mod loftet, og fæst- 
nedes nogle strå, var det gode magters
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løfte om en fin høst. Øltønderne bemale- 
des med tjærekors — det gav bedre øl — 
og kreaturerne blev tvunget til at spise 
boller med indbagt tjære. (En værre 
skæbne end postbudenes). Man bagte 
underlige figurer for at besværge dæ
moner, og som allerede fortalt er også 
det svenske Lucia-brød i året 1956 ikke 
andet end rester af sol- og varmemagi.

Mad og drikke, kager og konfekt ser
veres nu med artistisk forståelse for an
retningens betydning. Frans G. Bengts
sons køkkendrenge tog lettere på så
danne detaljer. De levede nogle århun
dreder, inden tallerkenen, gaffelen og 
skeen kom på bordet. Gæsten stak sin 
dolk i julemaden, som lagdes direkte på 
bordet foran ham. Det tog lang tid, før 
en snu person fandt på at udhule »tal
lerkener« i bordskiven. Næste stadie af 
tallerkenens fødsel var en planke med 
udhulede »tallerkener«, hvilket bestod, 
til kloge mennesker savede planken i 
stykker, som efterhånden afrundedes. 
Tallerkenen var et faktum!

På 1700-tallet startedes den svenske 
porcelænsfabrik »Rörstrand«, og flinte- 
porcelænet kom over Vesterhavet fra 
England. Men almuens service var af 
træ helt op til en nyere tid. Det fine 
husgeråd af tin og sølv var sat op på 
væggen midt imod indgangsdøren — så 
var en gæst straks klar over, hvornår 
han besøgte en fin mand, som havde råd 
til at spise festligt af egen service.

Glassene marcherede ind på bordet, 
og ud marcherede en bunke stomordisk 
drikkeromantik omkring smukt udskår
ne kreaturhorn. Festerne var larmende, 
glassene sloges ofte i stykker efter skå
lerne, og rim af den her slags var al
mindelige:

Låt mig ej till fåfäng stå — 
drick mig ut och låt mig gå.

Knastør fisk i sodalud
Det brede humør har en stor plads 

ved det svenske julebord, og det folder 
sig ofte ud omkring julegrøden. Man si
ger grødrim, og jeg tager ikke munden 
for fuld, når jeg påstår, at dagens grød- 
rim er både venligere og morsommere 
end det her ældre:

Kersti, ho
äter gröt som en so.

Lutfisken »svømmede« ind på julebor
det for et par hundrede år siden og er 
med hver eneste jul. Det er en knastør 
fisk om muligt meget mere knastør 
end klipfisk — og den er konserveret i 
sodalud. Derfor skal den lægges i blød 
mindst et par uger, før den kan spises. 
Den koges, serveres med kartofler, grøn
ærter, smeltet smør og hvid sovs. Sma
gen er ejendommelig! Man skal have 
spist lutfisk et par gange, før man væn
ner sig så meget til smagen, at man ikke 
mere tygger drøv på fisken — og der
med forlænger spisenet.

Skinken, som i Sverige spiller andens

hovedrolle i julens store madteater, la
ves på mange måder. I Ystad spækkes 
skinken med timmian og stryges med 
honning, men sennepstrøgen skinke er 
nok det almindeligste. Til silden — som 
starter næsten alle større svenske mål
tiden — har man purjo og sur fløde. 
Gulerødder, rødbeder og brune bønner 
er forholdsvis nye ting på julebordet — 
det var tidligere kun fattigmandskost.

Et overflødighedshorn
Frugt? — Ja, det er absolut kun i den 

nyeste tid, at frugten er kommet på det 
svenske julebord. En svensk bedste
fader kan fra sin barndom huske — al
lerhøjest — et rødt juleæble. Ellers in
genting af frugter. Nu nedlægger vi vi
taminer med samme entusiasme som 
løvej ægeren sit bytte og har det både 
lettere og får mere ud af jagten end han. 
Til en svensk jul hører røde og gul
grønne æbler, appelsiner, bananer, man
dariner, vindruer og store rosiner i

Lucia har et følge af terner, men også af Staffan Stallardreng og stjernedrenge. På lucia
dagen vrimler det af drenge i hvide skjorter, og det er ganske stemningsfuldt med drenge- 
sopranernes sange: Staffan var en stallardreng.. .o.s.v.
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smukke indpakninger, nødder af alle 
slags, mandler, dadler og figner. Den 
sidste frugt har en god virkning på en 
tung j ulema ve. Frugtknivene og drue- 
saksen samt nøddeknækkeren sidder de
korativt placerede i frugt- og nødde- 
arrangementerne. Et egern af halm glæ
der de små udover den glæde, som også 
skabes af nærheden til bolcher, choko
lade, marmelade, konfekt __

Skal vi gætte på en forandring i år? 
Mindre cigaretrygning! Den svenske stat 
bar engageret sig i en kampagne mod 
cigaretrygningen, fordi det er bevist, at 
den kan forårsage lungekræft. Hvilket 
naturligvis ikke forhindrer det højest of
ficielle »Svenska tobaksmonopolet« i at 
lokke folk til at ry g e __

Forøvrigt er det ikke første gang, at 
tobakken sysselsætter myndighederne. 
Kirkebetjentene har i henrundne tider 
stået ved døren for at se efter, at kirke
gængerne ikke havde »mulebänke« med 
til gudstjenesten. Sås en for tyk under-



Til julens skikke hører for en del hjem besøget i kirken tidlig på juledags morgen. Så 
tænder man alle lysene hjemme, så folk kan se, at i dette hus er man til »julåttan«, som 
gudstjenesten hedder. Billedet er fra Enskede kirke i nærheden af Stockholm. Kommer 
man til Dalarne, f. eks. til Leksand, kører man til julåttan i slæde og har fakler med, så 
det er et strålende lystog, som nærmer sig kirken. De ved måske, at det er i Leksand, man 
om sommeren har »himlaspelet« ? Filmen »Et spil om en vej« har De i hvert fald hørt om.

læbe, blev man tvunget til at spytte ud 
inden adgangen til Guds hus.

Som katten omkring grøden
Synes De, at jeg er gået som katten 

omkring den varme grød i denne be
skrivelse af svensk jul — at det er ble
vet rigeligt med fortid og for lidt nutid? 
Da er vi uenige! Beretningen viser på 
mange punkter, at julen tidligere og nu 
er lige, vi har bare tabt traditionernes 
betydning på vejen gennem de mange 
år, I Sverige som i Danmark! Den stør
ste forskel på julen i de to lande —bort
set fra menuen — er, at julen er mere 
fornøjelig i Sverige. Men der bliver ba
lance — nytårsaften er meget mere al
vorlig herovre.

I Sverige skriver man et slags gåde
vers på julegaverne. Så kan man måske 
gætte, hvad man får, inden man åbner! 
Det gør det mere spændende. Og be

sværligere for dem, der — ligesom jeg 
selv — kun »behersker« haltende verse
fødder.

I Sverige får man ikke mandelgave. 
Man kan ønske, hvis man får mandelen, 
og man siger, at en ugift pige bliver gift, 
inden året er omme, hvis hun får man
delen. Mødre til ældre ugifte piger sy
nes netop, dette er meget spændende.

Begynder med Lucia
Egentlig begynder den svenske jul 

med Lucia-festlighedeme den 13. de
cember. Vore børn er nu så store, at de 
som Lucia og Staffan Stallardreng kan 
servere Lucia-kaffe og Lucia-brød på 
forældrenes senge. (Når man har tilret
telagt det for dem). Lucia-festeme er ef
terhånden noget kommercielt og skøn
hedsdronningbetonet, men inden for 
hjemmenes vægge er det altid smukt og 
stemningsfuldt.

Siden kommer så den glade jul, som 
følges af den alvorligere nytårsaften. 
Hos os — som i mange andre hjem — 
støber vi bly og »læser i fremtiden« 
foran pejsen. Her har vi en spand med 
vand, en støbeske og bly. Vi smelter 
hver en klat bly over pejsens gnistrende 
og varme birkeknuder og hælder blyet 
ned i vandspanden. Det syder, bliver 
stift og får en sær og forvreden form — 
som tydes! Formen kan betyde penge, 
flere børn, lange og glade rejser og an
dre lyksaligheder.

Når klokken nærmer sig de stem
ningsfulde 24, bliver »glöggen« gjort i 
orden. Det er varm rødvin med en til
sætning af ukrydret brændevin, så det 
kan flamme og smelte sukkerknaldene 
på en rist over drikken. I »glöggen« er 
der krydderier af mange slags, nelliker 
og kanel, kardemomme o. s. v. samt ro
siner og skoldede mandler.

__  Så lyder Tennysons stemningsful
de digt »Nyårsklockorna« fra radioen, og 
hvem er så sofistikeret, at han er kold 
under disse minutter, som er et gammelt 
års bortgang og et nyt års ankomst. Vi 
ønsker hverandre godt nytår og lytter 
siden til kirkeklokkernes smukke klin
gen. Alle Sveriges domkirker, fra de 
sydligste i Skåne til de nordligste i 
Lappland, langt oven for polcirklen — 
kommer en efter en ind i stuen og spre
der en følelsesbetonet stemning.

Og så er julen fo rb i----Nej, slet ikke,
for så skal juletræerne plyndres, og bør
nene har et paradis i slikkeland. Dag ef
ter dag, et par uger og længere tid ind 
i det nye år ser man glade børn på vej 
til og fra juletræsfester. Og alle steder 
synger de blandt mange andre sange 
denne:

Nu är glada julen slut, slut, slut, 
julegranen bäras ut, ut, ut, 
men till nästa år igen 
kommer han igen, min vän, 
ja, det har han lovat!

PS. Spekulerer De på, om svenskerne 
har julemænd? Om —  Så mange, at 
man allerede inden jul er så kede af 
dem, at man ønsker dem til en sydhavsø. 
Hvor de kan sidde og klø sig i sveden 
og varmen i det store skæg.

Age Jensen.

Thomsen og Krarup
aut. Mercedes Benz forhdl. 

Nykøbing Mors 

Telf. 676
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Fastelavns båden udenfor Håndværkerforeningen på et togt i halvfemserne.
I båden fra venstre: Skibsførerne J. Lefjers, H. Yttrup, C. M. Petersen, Chr. Sørensen, B. Poulsen, Carl Hansen, Hans Rasmussen. 

Pa jorden fra venstre: Cato Larsen, M. Christoffersen, den tredie ubekendt.

Søens (jüßJc juftiføiveh

*T~ørst i det nye år kan et par foreninger i Nykøbing med velgørende formål 
7 7 for søens folk fejre deres runde fødselsdage, idet Bombebøssen bliver 100 
år, og Sømandsforeningen kan notere 60 årsdagen for sin tilblivelse.

Bombebøssen er stiftet af »Foreningen af 17. februar«, der i midten af forrige 
århundrede virkede her i byen, hvilket ikke alene var til gavn for datiden, men 
også har kunnet spores indtil vor tid. Det blev nemlig flere selskaber og forenin
ger, der dengang så lyset på »17. februar-foreningen «s initiativ, og blandt disse 
var altså Bombebøssen, der stiftedes den 17. februar 1857 og derfor på denne 
dato i det nye år runder de 100.

Den første bestyrelse bestod af kammerråd F. Lund, købmændene Elenius 
Steenberg, H. Meulengracht og A. S. Sørensen samt skipper P. Baadsgaard. 
Førstnævnte var formand. Desuden var der en lang række stiftere, som forenin
gen kom til at stå i stor taknemmelighedsgæld til på grund af deres indsats og 
personlige gaver. Foreningen, der var oprettet til støtte for søens folk, fik hjælp 
fra mange sider indenfor borgerskabet, da den startedes.

Det særegne ved Bombebøssen er, at der ingen kontingentydende medlemmer 
var, og derfor afgav »17. februar-foreningen« i de første 13 år en sjettedel af 
sine indtægter til Bombebøssen, men ellers har indtægterne været gaver, som 
under forskellige former er indkommet fra alle samfundslag af folk, som derved 
viste deres interesse for Bombebøssen og dens virksomhed. Foreningens bøger 
beretter om, hvordan byens borgere betænkte Bombebøssen med kontante gaver, 
når de fejrede sølvbryllup, jubilæum eller andre mærkedage.

Ombord i skibene, på havnekontoret og i forskellige forretninger var anbragt 
bøsser, hvori sømænd og andre nedlagde deres bidrag, ligesom mangen lille tvist
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A. H. Schade,

Fredr. Bang

H. Yttrup

N. C. Petersen

eller uenighed er blevet jævnet med en tribut til disse bøsser, og de kunne i 
tidens løb indbringe flere tusinde kroner.

Et par af foreningens velyndere har stiftet legater, nemlig skibsbygmester V. 
Melchior og havnefoged A. P. Rasmussen, der begge ligger begravede på Nykø
bing kirkegård. Disse legater bestyres af Bombebøssen, som uddeler renterne til 
søfolk og fiskere eller disses enker.

Den største indtægt har Bombebøssen dog haft ved fastelavnsbåden, der i den 
første halve snes år var på togt hver fastelavn, men så blev der en pause heri 
med flere eller færre år. Fra 1903 udsendtes fastelavnsbåden sammen med Sø
mandsforeningen, og det indkomne beløb deltes derefter ligeligt mellem de to 
foreninger. Det var altid et festligt optog, når den pyntede båd kørtes gennem 
byen, og endnu regnes det for en velkommen begivenhed, når fastelavnsbåden 
»sejler« rundt i de fleste af Nykøbings gader, ledsaget af det festlige optog af 
ældre og yngre søfolk og fiskere med deres mange flag. Fra båden kastes ofte 
anker, og »admiralen« og hans stab udbringer så mange leveråb for byens bor
gere, at det tilsidst kniber med stemmerne; men så pynter det med hornmusik
ken, der er med på færden dagen igennem, og alle giver deres skærv til det gode 
formål. Fastelavnsbådens rekordbeløb indkom i 1949 med ca. 4400 kr. Lods H. 
Yttrup var talrige gange bådens admiral, og han afløstes af lods J. Rønn, og de 
har begge udført dette æreshverv på tilfredsstillende måde. For en del år siden 
havde man ansøgt statsradiofonien om at få denne særegne og smukke begiven
hed transmitteret, hvilket dog ikke blev til noget; men det ville da være en god 
idé at forsøge det nu ved 100 års jubilæet.

Der kunne nævnes endnu andre indtægtskilder, der har medvirket til Bombe
bøssens stigende formue, som gør det muligt hvert år at uddele mange penge 
som gaver til trængende medlemmer. Ved foreningens 99. generalforsamling — 
altså den sidst afholdte — oplystes, at der i året var blevet uddelt ialt 1540 kr. af 
egne midler og af legaterne. Bombebøssen ejede da 17.000 kr. i obligationer, 
10.582 kr. i kontanter og 2000 kr. i gældsbeviser. Melchiors legat ejer 10.300 kr. 
og havnefoged Rasmussens legat 2700 kr.

Der har i de forløbne 100 år været følgende formænd: Kammerråd Lund i 5 år, 
tiendekommissær Mulvad 3, toldforvalter Syberg 9, konsul A. H. Schade 33, 
sparekassedirektør Fredr. Bang 25, lods H. Yttrup 4, og endelig var kaptajn 
N. C. Petersen i bestyrelsen i 33 år, deraf de 19 som formand. I fjor blev kaptajn 
Petersen udnævnt til foreningens æresmedlem, og skibsmægler E. Søndergaard 
blev formand for den hæderkronede forening. I bestyrelsen sidder endvidere 
lods Jørgen Rønn, kaptajn P. C. Mouritsen, købmand Martin Leffers (sen.) og 
havnefoged E. Hyldig-Andersen.

Ved Bombebøssens 75 års jubilæum skrev direktør Fredr. Bang en beretning 
om foreningen, og her udtalte han håbet om en fortsat god sejlads, og nu ved 
100 års fødselsdagen kan man ønske det samme,
hvilket vil sige, at der stadig må findes borgere i 
vor by, som vil betænke Bombebøssen med 
milde gaver og legater, så den også i det nye år
hundrede kan fortsætte sin velgørende virksom
hed blandt søens folk.

Evald Søndergaard

32

Nykøbing Sømandsforening
Sømandsforeningen er stiftet d. 17. januar 1897 
og runder altså på denne dato i det nye år 60- 
året for sin tilblivelse. Sømandsforeningen er 
ikke som Bombebøssen en gren af »17. februar- 
foreningens frodige stamme, men resultatet af 
den indsats, som en kreds af søfolk og fiskere 
øvede for at skabe en fond til hjælp for træn
gende standsfæller. Til den første bestyrelse 
valgtes følgende: Skibsfører A. Jessen (formand), 
fisker Laurits Holm (næstformand), rorsbetjent 
Mikkel Sørensen (kasserer), skibsfører Jens 
Kusk-Jensen, skibsfører C. M. Petersen, skipper 
Chr. Lynggaard Jensen og sømand Johan Jessen.

Sømandsforeningen har fået sine midler på 
forskellig måde — dels ved et mindre årligt 
kontingent hos medlemmerne, dels ved gaver 
samt gennem indtægterne ved fastelavnsbådens 
togter gennem byen.

Første gang, foreningen kunne yde hjælp til 
et par af sine medlemmer, var i 1902, og det var

Abraham Jessen

Jørgen Rønn



kun med et lille beløb, men begyn
delsen var dog gjort, og denne 
hjælpsomhed er øget stærkt gen
nem de mange år, således at der nu 
hvert år er mange, man kan glæde 
med en økonomisk hjælp. Denne 
har også i visse tilfælde været ydet 
til medlemmer under arbejdsudyg- 
tighed og sygdom, ligesom forenin
gen er trådt hjælpende til, hvis et 
medlem kom ud for skibsforlis eller 
tab af fiskeredskaber.

Til at begynde med optoges kun 
aktive medlemmer, men fra 1904 
optoges tillige passive medlemmer, 
der dog kun kunne være ydende. 
Blandt disse var sagførere, læger, 
redaktører, mange købmænd og 
håndværkere.

Da Sømandsforeningen i året 
1903 gik i samarbejde med Bombe
bøssen om fastelavnsbåden, blev 
det den gode indtægtskilde.

Der var mange skibe hjemmehø
rende i Nykøbing omkring århun
dredskiftet, hvorfor der altid var 
livligt omkring havnen, både når 
der sejledes og op mod jul, når ski
bene lagde op for vinteren, og der 
var en stærk fællesskabsfølelse 
mellem fiskerne og sømændene fra 
sejlskibene. De ville også gerne for
nøje sig sammen, og det blev gen
nem Sømandsforeningen, der ar
rangerede juletræsfest, hvortil også 
medlemmernes familie var med.

Disse julefester blev en årlig be
givenhed, men efterhånden som til
slutningen blev større, skulle der jo 
også flere penge til. For at klare 
dette fik nogle medlemmer den 
gode idé at oprette spareforeningen 
»Julens glæde«, hvis renter blev en 
nem og kærkommen indtægt til 
disse populære julefester, der for
længst er blevet en tradition. Se
nere fandt man på at arrangere 
lotterispil, som ligeledes gav et godt 
bidrag til formålet.

★

Da der i 1916 var planer om et 
jernbaneanlæg over Mors, rettede 
byrådet en forespørgsel til Sø
mandsforeningen om, hvad man 
mente, at byen burde give som til
skud .til banen. I denne anledning 
holdt foreningen en ekstraordinær 
generalforsamling, hvor spørgsmå
let blev indgående drøftet. Ved af
stemningen vedtog man enstem
migt at svare, at der ikke burde gi
ves for meget i tilskud, da man an
så den påtænkte bane som skadelig 
for byen!

Sømandsforeningen har i årenes 
løb modtaget megen støtte til sin 
velgørende virksomhed, idet den 
ligesom Bombebøssen er blevet be
tænkt med gaver fra forskellige 
borgere *ved festlige lejligheder og 
mindedage. Foreningen administre

rer skibsreder P. C. Jørgensens 
mindelegat, der oprettedes i 1939 
efter legatstifterens død. Det var 
på 10.000 kr., og renterne uddeles 
hvert år i portioner af 100 kr. til 
trængende medlemmer.

Ved Sømandsforeningens 50 års 
jubilæum i 1947 modtoges penge
gaver fra følgende: A/S Sallingsund 
Færgefart 500 kr., A/S Morsø Re
deriselskab 500 kr., skibsbygger Sø
ren Larsen & Sønner 500 kr., A/S 
Morsø Bank 250 kr., Sparekassen, 
Kirketorvet, 200 kr. og kaptajn Ru
dolf Petersen, Sallingsund, 50 kr., 
ialt 2000 kr. Disse penge blev til et 
fond, der fik navnet »Sømandsfor
eningens jubilæumsfond af 1947«. 
Fondens renter uddeles ifølge lo
vene.

Når fastelavnsbåden skulle ud, 
var det den store begivenhed og en 
velkommen indtægt, og når lods Yt- 
trup og senere lods Rønn som admi
raler hvervede besætning til båden, 
mødte en stor flok frem for at være 
med uden hensyn til vejret, ligesom 
de gamle søfolk og fiskere var lige 
så trofaste som de unge. Efter at 
der er blevet færre skibe hjemme
hørende i Nykøbing, er det for
trinsvis Sømandsforeningens med
lemmer, der bemander båden.

Som æresmedlemmer udnævntes 
i 1901: fiskerikontrollør Redsted. I 
1936: pens. lods, dbmd. Holger Yt- 
trup. I 1938: skibstømrer Jens Hvid.

Sømandsforeningen har i løbet af 
de 60 år haft følgende formænd: 
Skibsfører Abraham Jessen, fisker 
Laurits Holm, fisker Anders Ander
sen (Nielsen), fisker August Ander
sen, sømand Johan Jessen, fisker 
Jens Peter Thomsen, fiskeribetjent 
Cato Larsen og lods Jørgen Rønn,
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Olympia

Kaptain

Vauxhall
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Chevrolet
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Oldsmobile
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Cadillac

G. M. C,

Kolonial

Skibsproviantering
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der har beklædt formandsposten si
den 1940.

I Sømandsforeningens nuværen
de bestyrelse sidder følgende: Lods 
Jørgen Rønn, skipper Mikkel Han
sen, skipper Lars Dyhr, kaptajn N. 
C. Petersen, rentier Chr. Andersen, 
skipper E. Mouritsen og havne
foged E. Hyldig Andersen.

★

Når man ser tilbage, er der sket 
meget i de forløbne 60 år indenfor 
Sømandsforeningen, og der er 
grund til at mindes de mænd, der 
stiftede foreningen, men også til at 
takke de, der på forskellig måde 
har gjort en indsats gennem tider
ne, og man må håbe, at Sømands
foreningen også fremtidig må have 
en ledelse, der klarer alle skær, så 
dens gode formål og virke kan tri
ves til gavn og glæde for mange i 
vor by.

Ejler Christensen.
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VOR forjagede tidsalder har ikke helt 
kunnet borteliminere den stemning og 
hygge, som altid har været et kendetegn 
for Nykøbings gamle »Bendix«. Hvid og 
robust — med metertykke mure i en 
upretentiøs stil hviler den gamle bygning 
som en Buddha på torvet i byens cen
trum. Hotellets genbo, den store, røde 
kirke er hovedhjørnestenen i en del af 
byens liv, ligesom det gamle hotel blev 
det på sit område. Begge havde de en 
mission at udfylde, og uden at tilsigte 
nogen som helst form for blasfemi ved 
at nævne hotel og kirke i samme ånde
drag kan det fastslås, at det gamle hotel 
på værdig måde løste sin opgave i den 
tid, jeg kan huske.

Ifølge overlevering og tradition var 
»Bendix« ikke blot et sted, hvor man 
kunne købe mad og drikke og leje en 
seng for natten. Hyggen og stemningen 
hvilede næsten håndgribeligt over byg
ningen, gården og den store, dejlige have, som nu er indrettet til 
andet formål. Ikke skabt ved udvendige midler som stuk, pap
mache og kulørte mosaikruder. Det kom indvendigt fra. Den 
mere end hundredårige bygning har vel næppe nogensinde set 
stort anderledes ud, end den gør nu. Skiftende ejere — der har 
ikke været ret mange i den forløbne tid — har alle haft en lykke
lig fornemmelse af, at her var der ingen grund til at bytte gam
melt med nyt. Hotellet er grundlagt 1876 af J. Bendix. De to sid
ste indehavere har været R. Chr. Rasmussen, der købte hotellet i 
1917 og solgte det til den nuværende ejer, Johs. Mikkelsen, 1942.

Man følte sig hjemme på hotellet. Maden var god uden at være 
overdådig, vinkælderen var i stand til at tilfredsstille selv de 
kræsne, værelserne var gammeldags, men hyggelige og rene. Og 
så var der en velsignet ro. Når sidste færge var ankommet ved 
22-tiden, faldt natten over bygningerne. Fester og baller var 
sjældne, for »Bendix« var først og fremmest de tilrejsendes faste 
borg. Men var der endelig fester i form af bryllupper eller andre 
hel- eller halvofficielle middage, så kom de gamle sølvkanda- 
labre og de fine porcelænsfigurer frem, og de gamle, brede bor
des skønhed blev kun overgået af den overdådighed af mad, som 
køkkenet i kælderetagen kunne præstere. Da var der fest på 
»Bendix«. Vinen og hyggen i den gamle sal med de tunge, røde 
fløjlsgardiner, de diskrete lampetter på væggen, som kun under
stregede skæret fra de mange levende lys, skabte en stemning, 
som gæsterne ofte senerehen talte om med glade og varme øjne.

Hvormeget godt, borgerligt liv, hvormange af tilværelsens 
højdepunkter har disse gamle lokaler ikke været vidne til? 
Barnedåb, konfirmationer, bryllup, jubilæer, afskedsfester og 
begravßlsesmiddage. Jo, sandelig, det gamle »Bendix« havde sin 
mission i byens dagligliv.

Men alt dette ligger bagude nu. Hastværkets og rationaliserin
gens tidsalder har reduceret hotellet til en gennemgangsstation, 
hvor middage med vin og hygge må vige for rustfrie frokost
platter med øl og tempo. Sådan er det gået alle vore gamle hotel
ler, og udviklingen kan man ikke standse. Men man kan sukke 
— og mindes.

I årene under og efter den første verdenskrig, altså for om
kring 40 år siden, formede byens og hotellets liv sig ganske an
derledes end i dag. — Allerede ved 4-tiden om morgenen var 
hotelkarl Jens på benene, varmede kaffe i køkkenet til morgen- 
komplet-bakkeme, der om aftenen var stillet klar til de gæster, 
der skulle med den første morgenfærge, der afgik, inden hotellet 
vågnede op til dagens gerning. Mens gæsterne drak kaffen på 
værelserne eller i den tomme restaurant, pudsede Jens skotøjet 
og fik kufferterne læsset på cyklen og fulgtes med gæsterne til 
den tidlige færge, fik sine drikkepenge, takkede for denne gang 
og ønskede »god rejse.«

Kl. 6 blev køkkenets piger purret ud og begyndte rengøring i 
køkkenet, lagerrum og personaleværelser. Vaskepigen gik til sin 
dont i sidefløjen, enten det nu gjaldt vaskebaljen eller den store

Minder
fra

det gamle 
hotel

Ved Erik Damgaard Rasmussen

rulle, der troligt blev trukket af anden
karlen Kristian Dam. Han var hotellets 
ældste funktionær, såvel hvad alder som 
anciennitet angik, en særpræget person 
med mærkelige talenter og meninger. 
Ham kommer vi tilbage til på et senere 
tidspunkt. Ved 7-tiden begyndte stue
pigen at kalde på hotellets gæster, for 
størsteparten handelsrejsende, der skul
le ud og ekspedere byens købmænd. 
Mellem kl. 7 og kl. 8 summede restau
ranten af kaffedrikkende gæster, en
kelte måtte have ep »van Oostenbitter« 
for at vække de slumrende livsånder, 
andre nød en »dagen-derpå-apollinaris«, 
for det kunne jo hænde, at manufaktur
handleren fejrede gensynet med den 
handelsrejsende på en noget for over
strømmende måde. Enten var handels
standen ikke så overrendt af repræsen
tanter dengang, eller også holdt man sig 
konservativt til visse firmaer, som havde 

vist sig at være tilliden værdig. Der bestod et nært og venskabe
ligt forhold mellem køber og sælger, og det halvårlige besøg af 
en handelsrejsende fra et af de store firmaer strakte sig gerne 
over 3 eller 4 dage, i hvilken tid begge parter kappedes om at 
vise den yderste gæstfrihed. Det kan ikke nægtes, at de rejsende 
gennemgående blev præget af deres metier i form af tykke maver 
og farverige næser og kinder, ligesom de åbenbart alle hyldede 
princippet: lev stærkt, dø ung. Men farve, fest og hygge var der 
over disse mennesker, og på hotellet opførte de sig eksemplarisk, 
der var ingen, der sagde noget til dem, men det lå ligesom i luf
ten. Man skulle jo også vise, at man kunne bære en bjørn med 
manér.

Ved 9-tiden holdt Jens’ hestevogn klar i porten, belæsset med 
de store prøvekufferter. Dengang købte man nødigt efter katalog, 
nej, købmanden skulle helst se og føle varen, og det var under
tiden store kollektioner, hotelkarlen måtte transportere rundt i 
byen. Så rumlede vognen henad Algades toppede stenbrolægning, 
og hesten »Buster« vidste omtrent, hvor der skulle gøres holdt. 
»Buster« blev senere solgt til en landmand, da en efterfølgende 
hotelkarl anskaffede sig en mindre lastbil; men han solgte snart 
efter hesten til en udenøsboende kollega, for hver gang familien 
kom til byen med »Buster« for vognen, gik dens rute i zig-zag 
fra Jørgen Brandt til Flensborg Lager, fra boghandler Fischer til 
manufakturhandler Hans Berg, fra Carl E. Møller til isenkræm
mer Jahn o. s. v., så det blev for besværligt i længden.

Samtidigt med hotelkarlens runde i byen startede køkkenet ar
bejdet med at forberede dagens middag. Kartofler og grøntsager 
blev gjort i stand med håndkraft, ved de to vaske var pigerne i 
gang med opvasken efter morgenmåltidet. Oppe på 1. sal blev 
vinduer åbnet på vid gab, man hørte støvsugerens summen, stue
pigen var i færd med at gøre rent og rede senge på værelserne.

Hotelejer »Ras« svingede gemytligt ud af porten, slog et slag 
over Kirketorvet for at se, hvad torveboderne bød på, og gik så 
forøvrigt sin faste tur til hotellets leverandører, slagter, grønt
handler og købmand. Han foretog altid sine indkøb på egen hånd, 
gik aldrig på akkord med hensyn til kvalitet, men kunne stun
dom være en hård negl at handle med. Dog, de handlende lærte 
ham hurtigt at kende, indrettede sig efter hans ønsker, og da han 
altid havde et smil og en spøg på læben, så de hen til hans dag
lige besøg med glæde. Var der en forretningsdrivende, der havde 
et par småbørn om sig i butikken, kunne han altid være sikker 
på, at »Ras« gav sig ekstra tid til en sludder med ungerne og til 
at finde en karamel eller andet godt i lommerne. Kort efter; at 
indkøbene var overstået, strømmede alskens varer ned i hotel
lets køkken. Det store komfur begyndte at buldre, de store for
sølvede fåde begyndte at hobe sig op på det lange anretterbord, 
den lille elevator op til spisesalen begyndte at transportere asiet
ter med salat, kompot og rødbeder op, og præcis kl. 12,30 var det 
lange, veldækkede table d’hate klar til at modtage de hungrige 
handelsrejsende, der havde en travl morgen bag sig. Dengang
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Hotellets dejlige have ca. 1918

spiste man ved dette kæmpemæssige 
bord i skøn samdrægtighed, delte en 
flaske rødvin, hilste med et glas ma
deira til desserten, begav sig derpå ind i 
lokalet mod gaden, hvor man afrundede 
den solide middag med en kaffe og en 
cognac. Man gav sig måske endogså tid 
til en lille middagslur på værelset. Det 
hastede jo ikke så stærkt, og man skulle 
da have tid til at leve.

★

Hen på eftermiddagen begyndte de rej
sende atter på arbejdet, og der faldt ro 
over hotellet. Overtjeneren holdt fri, og 
piccoloen overtog vagten. Køkkenpiger
ne og køkkenchefen trak sig tilbage til 
lidt hvile eller en frisk tur omkring 
stranden. Også Jens hotelkarl indhente
de den forsømte morgensøvn. Men fre
den varede sjældent ret længe. Snart 
lød der livlig hestetramp og vognrumlen 
i gården — det var øens proprietærer og 
godsejere, der med kone og børn kom til 
staden for at gøre indkøb. Begge karle 
fik travlt med at spænde fra og få heste 
sat i stald, mens herskaberne begav sig 
op på hotellet for at få en hjertestyrk
ning efter den lange tur. Der var bl. a. 
Johan Knudsen fra »Blidstrup«, Voet- 
mann fra »Ullerup« og de skiftende eje
re fra »Højriis«. I de forholdsvis sjældne 
biler kom ingeniør Spangsberg fra 
Skarrehage og købmand Jørgensen fra 
Sdr. Dråby. Mens fruerne begav sig på 
indkøb, blev herrerne gerne siddende på 
hotellet, og snart var der arrangeret et 
eller flere l’hombrepartier, mens cigar
røgen bølgede, og romtoddyerne duftede 
livsaligt.

Ved 17-tiden kom de rejsende tilbage 
efter endt gerning, -og de havde som re
gel købmanden med hen til en lille for
friskning. Det kunne hænde, at man traf 
bekendte blandt landadelen, og da den
ne satte stor pris på de rejsendes friske 
væremåde og gode humør, blev resulta

tet ofte et stort selskab ved et veldæk
ket aftensbord, hvor snapseflasken gik 
flittigt rundt. Det kunne blive sent, in
den hestene atter vendte hovederne 
hjemad og med aldrig svigtende sted
sans fandt frem ad de buldermørke 
landeveje.

Sidst på eftermiddagen indfandt også 
en del af byens håndværkere sig for at 
få en thepunch, en scherwinzel eller blot 
en sludder.

Ved 18-tiden blev smørrebrødsjomfru
ens værker i form af højt smørrebrød el
ler lækre, kolde anretninger sendt op 
med elevatoren, og hotellets gæster be
gyndte aftenspisningen ved de små bor
de i restauranten til gaden. De rejsende 
der ikke var selskabeligt engageret, 
trak sig tilbage til værelserne for at 
skrive dagens post til firmaet eller gik i 
den mikroskopiske biograf i Havnegade 
for at slå et par timer ihjel.

Dramatisk forening
På dette tidspunkt indfandt sig med

lemmerne af een af de få foreninger, der 
holdt til på »Bendix«. Der var »De kon
servative«, der holdt møder eller ande
spil, »English club«, der under spille
lærerinde Miss Smiths ledelse sang og 
reciterede på engelsk, og endelig den 
forlængst hensovede »Dramatisk For
ening«, der i disse lykkelige dage sam
lede en hyggelig kreds af byens bedste
borgere inden for sine rammer. Forenin
gens formål var »ved fælleslæsning at 
udbrede kendskabet til og forståelsen af 
den dramatiske kunst,« og selv om man 
i dag trækker lidt på smilebåndet, må 
man retfærdigvis indrømme, at forenin
gen på det tidspunkt, hvor der ikke 
fandtes radio, fjernsyn eller synderlig 
værdifulde film, hvor teaterturneeme 
var få og dårlige, alligevel løste en vis 
opgave. Selv var jeg ikke andet end en 
stor dreng, men jeg mindes endnu man

ge hyggelige aftener, hvor jeg blev »ind
lagt«, fordi man manglede en til at læse 
»4. junker« i »Elverhøj« eller andre små
ting. Jeg vil endda påstå, at min store 
interesse for dramatisk kunst egentlig 
blev vakt af Nykøbings dramatiske for
ening.

Disse aftener foregik på den måde, at 
medlemmerne samledes ved småborde i 
»balkonstuen«, hvor der midt på gulvet 
var anbragt et langt bord, hvorved de 
optrædende tog plads. Tilhørerne — om
kring en 30-40 stykker — hvoraf hoved
parten var damer, lyttede andægtigt til 
komedien, der blev dygtigt gennemført 
af de medvirkende. Forud var der ble
vet afholdt et par prøver, som regel hos 
frk. Thora Trap i Vestergade, og disse 
prøver forløb under festlige og fornøje
lige former med kaffebord og alskens 
bagværk. Blandt de optrædende med
lemmer glimrede bl. a. fru tandlæge 
Gjedde, landinspektør Balslev — disse 
to var tillige i besiddelse af udmærkede 
sangstemmer — frk. Gudrun Mohr (se
nere kendt som recitatricen fru Gudrun 
Feising) samt endelig den elskelige gam
le dr. Mohr, hvis udførelse af de lidt æl
dre roller, f. eks. kongen i »Der var en
gang«, fyldte os med jubel. Til daglig 
talte den gamle læge så temmelig snøv
lende og uforståeligt, men gjaldt det op
læsning, ja, så gik ikke en stavelse tabt. 
Ganske vist havde han små særheder, 
der nødvendiggjorde, at han havde en 
medhjælper ved hånden. Jeg har ofte 
haft det hverv. Den gode doktor startede 
som regel med at tømme alle vandkaraf
lerne, og efter indtagelsen af den masse 
væde var han slem til at falde i søvn, 
hvis han havde en pause under oplæs
ningen. Man skulle så sørge for at blade 
rundt i hans bog og så vurdere, hvornår 
han skulle vækkes. Helst på et tids
punkt, hvor der forekom lidt højrøstet 
snak i komedien, for hans opvågnen ske
te gerne med et par vældige snork.

Under komedien gik strikkepindene 
flittigt på tilhørerpladserne, mens her
rerne beskæftigede sig med cigarer, pi
ber og tobak. Midt under stykket var der

»Ras« og frue ordner den ugentlige storvask
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Der er dækket til fest i den gamle sal (ca. 1926)

kaffepause, hvor man fik det obligator^ 
ske stykke lagkage og en linse, og så tog 
man fat igen. Kl. 23 var det hele forbi. 
Tilbage sidder mindet om et stykke pro
vinskultur, en særegen stemning, sam- 
hørighedsfølelse og — undertiden — et 
lille pust af dramaets vingesus. — Hotel
let lukker. Der er ro fra kælder og til 
kvist. En enkelt gang om natten må ho
telkarlen op af sengen for at lukke en 
forsinket gæst ind. Det hele går i al for
dragelighed.

Juleaften på »Bendix«.
Højtiderne. — Ja, årets store højtider,

jul og nytår, fejrede hotelejerfamilien og 
personalet som en privatfest. Hotellet 
var lukket. Ganske vist var der enkelte 
gæster, der fejrede julen i Nykøbing hos 
familie eller venner, og som brugte ho
tellet som domicil. De indordnede sig un

der den kendsgerning, at madlavning og 
servering ikke fandt sted, men at værel
serne naturligvis blev holdt i orden.

Hotelejerfamilien og personalet — så 
mange af dem, der havde lyst, og det var 
de fleste — gik ind til festen hånd i 
hånd.

Andenkarlen, Kristian Dam, rumste
rede uvant tidligt i fyrkælderen, fandt 
harmonikaen frem, for sådan en aften 
var god til »at spille rotter væk i.« Sære, 
vilde toner lød fra hans gamle kasse af 
en harmonika. Når juleklokkerne be
gyndte at kime, gik han til sit værelse 
og klædte sig i sit stiveste, sorte puds, 
stemte sin violin og gjorde den klar til 
at ledsage julesalmerne. Efter kirkegan
gen samledes vi alle omkring det store 
spisebord, pigerne fra køkken og fra 
rejsegang i fineste kjoler, overtjeneren 
med sin frue, piccoloen med ekstra høj 
flip, hotelejerfamilien, alle med forvent
ningens glæde i øjnene. Pigerne fra køk
kenet måske lidt blussende i kinderne 
efter det travle jag med at få maden klar 
og rettet an. — Så gik vi i lag med den 
traditionelle julemiddag: gåsesteg og ris 
a la mande; vinkælderen afgav et par 
udsøgte flasker, der fik glassene til at 
sende røde lys over det festdækkede 
bord, hvor tjener og piccolo havde for
søgt at overgå resultatet fra sidste år. 
Bordets feststemning kulminerede med 
uddeling af mandelgaven til den lykke
lige vinder — en marcipangris af et for
mat som et eksportsvin, med røde bånd 
om maven og en guldtikrone i ryggen.

Efter måltidet var der en hastig op
rydning og afskylning af servicet i køk
kenet, og så stod vi der i en kreds om 
det store juletræ, kiggede på de funk
lende lys, nikkede genkendende til jule
træspynten. Kristian Dam stemte diskret

Restauranten i 1928

sin violin endnu engang, og så tog vi fat 
på de gamle salmer og julesange.

Sidenhen grupperede vi os ved borde 
og i sofaerne, og så begyndte den store 
uddeling af gaver. Der var gaver til alle 
og fra alle, små og store imellem hin
anden. Vi beundrede og jublede, vi spi
ste nødder og knas, mandariner og glo- 
røde pigeoner, vi spillede lotteri om 
smågaver, vi drak kaffe med hjemme
gjort julebag.

Kl. 23 sov hotellet atter.
★

Nytårsaften kom med brag og drøn fra 
Kirketorvet. Vi betragtede livet på ga
derne fra hotellets mørke vinduer og 
hyggede os indendørs.

3. januar rystede hotellet højtiderne 
af sig, handelssæsonen var begyndt, de 
rejsendes skarer strømmede over den 
frosne Dimfjord.

Erik Damgaard Rasmussen.
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Bendix
Hotel

. . .  det gamle og hyggelige hotel, stedet hvor 

man føler sig hjemme, og hvor maden altid 

er god og kan nydes i venlige og rolige om

givelser. Vinen er vellagret, og prisen er nu 

overkommelig. Det er her vi mødes.

Hos IDA i BENDIX BAR træffer man altid

bekendte, som man kan sludre hyggeligt med.

GLÆDELIG JUL ★ ★ GODT NYTÅR

Joks. Mikkelsen



Bent Steenberg fortæller Erindringer
fra drengeårene

or at læsningen af det uhyre stof, 
som barne- og ungdomserindringer 

udgør, ikke skal forekomme altfor ka
leidoskopisk, må man nok helst begynde 
helt nede fra bunden med det allertid- 
ligste minde, som måske interesserer 
mig selv mere end læseren, idet det kun 
består deri, at jeg husker, at jeg vel 
højst et par år gammel en dag biir væk
ket af min søde middagssøvn, fordi jeg 
»skal op og fotograferes«. Formodentlig 
har jeg følt en smule uro over, hvad 
mon dette gådefulde udtryk indebar, 
når jeg nu 67 år efter tydeligt ser den 
lille tremmeseng for mig, dens placering 
i et hjørne af soveværelset, sollyset, der 
står skråt ind gennem vinduet til går
den, og min mors rare ansigt tæt nede 
over mit, idet hun kærligt smilende sø
ger at få mig vækket.

Fotograferne fra den tid har åbenbart 
ikke haft alle de opkvikkende hjælpe
midler til rådighed såsom bamser, pip
fugle og lign., hvormed man i dag søger 
at få barnesmilet frem. Billedet udviser 
nemlig en lille (heldigvis) temmelig ufri- 
seret søvnigt udseende unge iført kjole 
med blonde i halsudskæringen, knap
støvler og en slags »tværpølsede« strøm
per, et antræk, der uden tvivl dengang 
i 1889 har været højeste mode for unge 
mennesker i 2 års alderen. — Hvad jeg 
har foretaget mig, hvad jeg monne har 
følt, tænkt og oplevet i de følgende 3-4 
år er indhyllet i et uigennemtrængeligt 
mørke, hvilken oplysning læserne dog 
sikkert vil modtage med fatning, og 
først hin uforglemmelige juleaften, da 
jeg fik et veritabelt lokomotiv, der kun
ne køre »af sig selv«, kaster erindringen 
igen sit strejflys ind over et afsnit af 
min barndoms dunkle færden. Dog er 
denne skelsættende begivenhed sikkert 
kun blevet husket på grund af den skuf
felse, jeg led, da jeg næste dag bræk
kede vidunderet fra hinanden med en 
knibtang og så, at der ikke var det 
mærkværdige inden i, som jeg formo
dentlig havde ventet, vel nok den første, 
men afgjort ikke sidste gang, jeg skulle 
opleve, at det indre langt fra altid sva
rer til det ydre i denne verden.

Næste gang, mindet skarpest tegner 
sin uforgængelige skrift på min be
vidstheds endnu så temmelig ubeskrev
ne blad, er hin regnvejrsdag, da jeg 
pludselig ifølge min mor står i frk. Ma
rie Mathiesens dengang navnkundige 
butik i Nygade og ikke uden bange

anelser er vidne til, at der gøres vidt
løftige indkøb af penalhus med tilbehør, 
ABC, skrivehæfter af en hæslig grøn 
farve, tavle og meget mere med den 
forestående skolegang for øje. Da jeg 
den dag forlod den lille butik med dens 
ubehagelige duft af skolesager, den dag 
jeg endnu kan fornemme i erindringen, 
var det med en trist fornemmelse af, at 
frihedens klokker efter hin dødsens- 
melankolske høstdags indkøb snart ville 
ringe for sidste gang. Hvilken lykke, at 
jeg dengang ikke tænkte på, og at ingen 
fortalte mig, at lænkerne ikke skulle 
brydes før toogtresindstyve lange år ef
ter. —

★

Nå, skoleårene sled sig så tåleligt hen. 
Lektie-terperi, salmevers, hvoraf man 
ikke forstod et kvæk, møden på klokke
slet, gymnastik og rundmarch til hr. 
Fensmarks ubehageligt militære kom
mandorøst i en sal så støvmættet, at man 
knapt kunne se hinanden (hygiejne
begrebet var åbenbart ikke slået helt 
igennem endnu i realskolekredse). Mær
keligt, at ikke flere, end tilfældet var, 
af os tvangsindlagte støvsugere fik det, 
vi aldrig forvandt. Svømmeundervisnin
gen af selveste Axel R. Hansen på flå
den, der var forankret ikke altfor langt 
fra havnens kloakudløb, gyset ved at få 
den kolde, våde svømmesele spændt om 
den nøgne krop før springet ned i det 
grumsede vand, der lugtede og smagte 
både af rådden tang og andet lækkert, 
alt dette og meget mere blev jo heldig
vis en vane, man affandt sig med, og 
som ikke kunne være anderledes.

Mørkest står dog for mig vintertimer
ne i hovedregning i fjerde klasse med 
hr. Fensmark om mandagen i regnvejr 
(men altså ikke på Solitudevej) i skæret 
af en dinglende petroleumslampes dø
sige skær. Vi var ikke stive i hovedreg
ning, og hr. Fensmark var ikke stiv i at 
lære os den; intet under, at alene tan
ken på den time kunne formørke mit 
sind midt under legen med kammera
terne allerede lørdag eftermiddag eller 
l ‘/s døgn før.

Det årlige skolebal var vistnok imøde
set med stor forventning af de fleste. Vi 
drenge i fjerde mødte op en time før ti
den, vandkæmmede og i stiveste puds 
i den lyse februaraften for at kunne lege 
»sidst dask« med spring fra bord til bord 
(godt, at Axel R. ikke så det) og navnlig
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et held, at han ikke overværede, da jeg 
midt under den vilde leg på et hæn
gende hår nær var sprunget ned i de 6 
store flødeskumsvulmende lagkager, der 
pludselig i et aldrig siden glemt rædse- 
lens øjeblik tonede frem i halvmørket 
stående nede på forhøjningen bag kate
deret. Når jeg senere hen i livet har 
genoplevet dette øjeblik i drømme, har 
jeg som regel bagefter haft en underlig 
mat og vel nok lidt overdreven fornem
melse af, at min livsbane ville have for
met sig noget anderledes, hvis jeg hin 
tusmørke-forårsaften var jumpet ned til 
op over anklerne i skoleballets lagkager.

I de 3 sidste skoleår hørte timerne 
med Frans Peter i matematik og »for
søj« (forsøg udtalt på fynsk) så afgjort 
til de mere oplivende, idet de i det store 
og hele nærmest formede sig som noget 
hen i retning af Tivolis »Det muntre 
køkken«. Frans Peter var både rar og 
dygtig, men han var — desværre både 
for ham og og for os — for rar til at 
kunne holde sig i respekt. Pigerne krøl
lede sig med grifler, og en af de mere 
fremmelige i forlystelsesbranchen iførte 
sig nu og da med en livstræt damemine 
og yderst langsomt sorte handsker, før 
hun på Frans Peters fynsk syngende: 
»Så er det dig, Dajsy«, bekvemmede sig 
til i primadonnastil og -tempo at skride 
op til den sorte tavle, hvor han som re
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gel forgæves svedende og hovedrysten
de forsøgte at gøre os matematikkens 
gåder begribelige. Drengene adspredte 
sig i mellemtiden på forskellig vis, så
som med tagfat omkring bordene, papir- 
kuglekrig, udskæring af initialer i de i 
forvejen så temmeligt medtagne borde, 
omhyggeligt indstuderede brummekor, 
iblandt at en og anden slap de i tænd
stikæsker medbragte gedehamse løs med 
det resultat, at pigerne jo i særdeleshed 
til Frans Peters fortvivlelse fo’r skri
gende rundt i klassen på flugt for de 
løsslupne bestier. Det må derfor i sand
hedens interesse siges, at det ikke var 
Frans Peters skyld, at holdets eksamens
karakterer gennemgående lå lidt i un
derkanten af det ønskværdige.

Timerne i »forsøj« formede sig så om
trent på den måde, at en trediedel af 
holdet klumpede sig sammen om Frans 
Peter, hvad enten han nu søgte at klare 
destillationens mysterier for dem, el
ler han svedte ved elektricermaskinen, 
altimens en anden trediedel jævnligt 
var optaget af den lidt makabre sport at 
udpynte »Jesper« (skelettet) med fjer
kost mellem ribbenene, lærerfrakke 
over skuldrene, dito hat på hovedet og 
cigarstump stukket ind mellem tænder
ne. Den sidste trediedel af holdet fik 
derved ro til at »organisere« kviksølv til 
behagelig tidkort i andre timer, imellem 
at de gik i så at sige fast rutefart til 
købmand Hans Petersen efter slik, om
hyggeligt bukkende sig under skolebæn
ken på vejen hen og hjem. Jeg tror ikke, 
Frans Peter syntes, vi var præcis rare 
og flittige, og det havde han så sandt 
heller ingen grund til.

★

Op gennem drenge- og ungdomsårene 
var et af morskabens højdepunkter na
turligvis nytårsaften. Det gik i særdeles
hed hårdt til ved århundredskiftet, hvor 
navnlig Rådhustorvet ved midnatstid 
var eet knaldende, dundrende og gni
strende inferno af ild og røg, hvortil jeg 
også i alle andre år i al beskedenhed bi
drog med blandt meget andet en snes 
hjemmelavede og yderst effektive ka
nonslag, som jeg til min fars store for
tvivlelse syslede med fabrikationen af 
på mit hvidkalkede kvistkammer.

Der blev naturligvis lavet meget mere 
eller mindre grovkornet halløj på disse 
aftener. Der gik f. eks. frasagn om, at 
en vis brødkusk engang længe før min 
tid lidt upraktisk med henblik på tra
fiksikkerheden havde anbragt en bræn
dende tjæretønde midt på Dueholm bro 
(af træ), hvor den efter sigende lyste vi
den om, inden det ikke dengang særlig 
mobile politi kom rokkende fra den 
nærmeste beværtning og fik den fjernet. 
Spøgen skulle efter sigende have været 
halvdyr.

Mange år senere, vel omkring 1906, i 
en ikke synderlig populær borgmesters 
regeringstid, hændte det, at et stort, vel
tilrettelagt bål pludselig flammede op

lige udenfor selveste borgmesterens kon
torvindue, som befandt sig omtrent midt
vejs mellem Rådhustorvet og Nygade
hjørnet, hvilken gadestrækning var af
spærret for al trafik. Bålet vakte så me
get større jubel på det tætpakkede Råd
hustorv, som man vidste, at den opsigt
vækkende afspærring af en hovedgade 
var sket på ordre fra borgmesteren, samt 
at han for aftenen havde rekvireret en 
»livvagt« bestående af to granvoksne 
natvægtere — vel det sikreste tegn på, 
at hans samvittighed havde tilhvisket 
ham, at hans popularitet af ham ikke 
ukendte årsager havde nået nulpunktet. 
Det kom mig bekendt aldrig offentlig 
frem, hvem der havde formastet sig til 
dette dristige brud på politivedtægten, 
skønt den omstændighed, at der var en 
lille smutvej netop gående ud fra bålets 
placering og den »Thomsenske baggård« 
med dens tjæretønder og nok så bekend
te rigelige forsyning af træuldstoppede 
kasser, kunne have affødt visse gisnin
ger, så meget mere som købmand Thom
sens søn og en vis lyskrøllet ung gut ved 
navn Thorvald C., den senere direktør 
for Fælles-Tømmerlageret, en af bag
gårdens stamgæster, begge havde vist en 
lidt for påfaldende interesse for det 
flammende gadebål, da de lidt efter dets 
opblussen dukkede op i torvets første 
stående parket — ligesom en kende for
sinkede — af en eller anden grund. Nå, 
heldigvis skete der ikke de tvende let
sindige ungersvende noget slemt. Kan 
hænde gadepolitiet har moret sig aller
mest over »spøgen«. Men selv om det 
ikke skulle være tilfældet, regner jeg 
med, at ugerningen nu 50 år efter må 
betragtes som værende det, der i krimi- 
nalsproget hedder »forældet«.

En anden mere harmløs spøg var den 
med stormklokken, der en sen nytårs
aften pludselig begyndte at klemte med 
sin særegne, uhyggelige, dybttonende 
klang af brand — til lige stor bestyr
telse for såvel det gemene folk som for 
de fede, godmodige betjente, der med 
Satte-gale Krogsgaard i spidsen med 
strenge masker spankulerede op og ned 
ad gaden i røg og damp uden at tage 
fjerneste notits af det futtende og bra
gende ildhav, dér omgav dem. Det be
synderlige og fast utrolige var jo nem
lig, at stormklokken klemtede, uden at 
noget levende væsen sås at trække i den 
dertil indrettede og ved siden af den 
fuldt oplyste kirkedør med håndtag an
bragte klokkestreng. Folk stirrede; og 
politiet stirrede op mod det nattemørke 
tårn. — Hvordan gik sligt dog til? En 
halv klokketime havde trolderiet nu 
varet, og uhyggen begyndte at brede sig, 
da et par behjertede pansere omsider gav 
sig Gud i vold og fik tårndøren op, 
hvorpå de ikke uden beklemmelse en
trede op til det gravsorte klokkerum, 
hvor de ikke uden gysen ved det flak
kende skin af en flagermuslygte så kne
belen bevæge sig spøgelsesagtigt, mens 
slag på slag sendte de dystre malmtoner

gennem glamhullerne ud i natten, skønt 
der ikke var noget levende væsen at se. 
Efter en kort stund og immer mere og 
mere kuldegysende at have stået ansigt 
til ansigt med dette skinbarlige djæve
lens værk vaklede de to lovens håndhæ
vere ned ad den bælgmørke vindel
trappe og ud på torvet, hvor de i fællig 
med alt folket stirrede videre en god 
stund, indtil trolddommen ligesom med 
et sidste fuldtonende slag var ophævet, 
idet den ulykkevarslende klemten plud
selig tav. Længe efter sivede det ud, at 
et par vakse ungknøse, der med skumle 
bagtanker havde fået lov af ringeren at 
følge med op i tårnet, da klokken 5 ring
ningen fandt sted, lumskeligt havde fået 
bundet en lang, solid og med et lod i 
enden forsynet snor til stormklokkens 
knebel, derefter fået snoren lirket ud 
gennem et af glamhullerne mod Kirke
gade og senere i ly af mørket kastet lod
det ned over smed Pedersens hus, så
lunde at de stående i ro og mag omme i 
den mørke gård og helt ubemærket kun
ne lade klokken ringe storm ved midnat 
og sprede uhygge hos ganske enkelte 
naive sjæle, men så meget mere jubel og 
beundring blandt de mange, der straks 
var klare over, at det var et »nummer«, 
indtil strikken omsider blev slidt over, 
hvorved denne alle tiders mest geniale 
nytårsspøg — i hvert fald for min føde
bys vedkommende — fik en brat afslut
ning.

★

Nogle begivenheder fra skoleårene af 
mere alvorlig karakter var foruden 
Nørremølles, Frydsbrønds og Høj ris’s 
brand stormfloden i december 95. En 
nordvesten orkan havde i løbet af nogle 
dage fremkaldt et så stærkt højvande i 
fjorden, at bølgerne en tidlig eftermid
dag på få øjeblikke vaskede de lave ler
volde væk, som man havde bygget op 
langs bolværkerne, hvorefter hele hav
neområdet og de lavere kvarterer blev 
sat under vand og det med en sådan 
pludselighed, at flere beboere overraske
des af det indstrømmende vand og måtte 
redde sig op på borde og stole, hvorefter 
de efterhånden, som deres nødskrig blev 
opfanget, måtte reddes i både. Jeg min
des således tydeligt synet af en pram, 
der hen på eftermiddagen — roet af en 
stout fisker i olietøj — vuggende på bøl
gerne navigerede op ad Ringsgade med 
den barhovede madam Laursen, kvar
terets slikkone, sammenkrøbet i agter
stavnen, knugende kanariefugl i bur, kat 
og kaffekande i favnen, det formentlig 
mest dyrebare hun havde kunnet redde 
i skyndingen. Fartøjet »stødte mod land« 
omtrent midt i gaden, hvor Hanne Bød
kers dør lå lige i vandskorpen side om 
side med et bødkerværksted, hvor et par 
grinende lærlinge var i færd med at søge 
stormfloden besværget ved at kline dø
ren til med en halv alen høj vold af 1er. 
Ingen dalevende kunne vistnok huske at 
have set højvande nå så langt op i byen,
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og man regnede ikke med nogen yder
ligere stigning; men i løbet af natten tog 
stormen voldsomt til, og ved firetiden 
om morgenen blev vi, der boede midt i 
byen, Algade nr. 2, ublidt vækket af en 
kraftig banken på et vindue mod gaden, 
idet en rusten stemme råbte: »Nu er æ 
wand snart ned’ i dj er pakhus, Thomme- 
sen.« Det var kommissionær Petersen, 
vores genbo, der al anerkendelse værd 
ville advare min far, idet vandet på det 
tidspunkt allerede vaskede ind i gårdens 
port. Et par tommers yderligere stigning, 
og vandet ville være strømmet ned ad 
den let skrånende gårdsplads og i et nu 
komme til at stå højt i stalde og pakhus. 
Men som ved et under standsede det 
midt i porten, og da orkanen lidt efter 
lidt løjede af, faldt vandet i løbet af en 
uges tid til det normale. Men denne før
ste dag kom folk sejlende, vadende eller 
kørende med grise, får, høns og andet 
fjerkræ, som i sidste øjeblik var reddet 
fra druknedøden i de lavere liggende 
dele af byen og nu fandt ly i vore stalde. 
Om murermester Nielsen, Nygade, hørte 
jeg fortælle, at han midt om natten blev 
vækket ved vandets skvulpen mod sen
gens bundbrædder. Man tænke sig hans 
overraskelse, da han fik tændt sit stea
rinlys og så det sorte vand stå fodhøjt 
blinkende mellem sengene.

Det, jeg iøvrigt husker bedst — bort
set fra den glædelige nyhed, at al skole
gang var suspenderet, da skolen også var 
oversvømmet, idet »Garveriåen«s så
kaldte bagvande var trængt ind ad Ny
gade — var det muntre syn af 2 velvoks
ne svin, der op ad formiddagen kom ly
stigt svømmende fra havnekvarteret og 
»landede« ret ud for apoteket. Jeg ser 
endnu deres helt ellevilde glæde over at 
være frelst op på det tørre. Ejeren, der 
med nød og næppe havde været i stand 
til at følge dem pr. båd, nåede knapt nok 
at få fortøjet ved apotekets trappegelæn
der af lutter iver efter ved tililende 
folks hjælp at få svinene indfanget, in
den de havde fået »spredt« sig altfor me
get efter den galop, de satte i med efter 
at have følt den faste jord under deres 
fødder.

★

Når man tænker tilbage på, hvad 
drengeårenes fritid blev anvendt til, så 
træder naturligvis baggården, pakhuset 
og staldene i forgrunden med lejligheds
vise svinkeærinder — når legene hjem
me blev lidt for ensformige — ud til 
plantagen eller Bjørndrups dejlige slug
ter med »Gretes hule«, en vældig, lidt 
dyster træbevokset fordybning i mar
ken. Af legekammeraterne husker jeg 
foruden Thorvald Christensen, Ejnar 
Brandt og borgmester Hansens 2 drenge, 
Børge og Tage, bedst »vandmændene«, 
mineralvandsfabrikant Pedersens fire 
drenge, der næsten daglig entrede over 
plankeværket til bager Jepsens have, 
ikke sjældent medbringende såkaldte 
»vrags« sodavand’er. Især havde de

»svenske«, forekommer det mig, en til
bøjelighed til at blive oftere »frasorte
ret« end de andre sorter, muligvis fordi 
de var i lige så stor yndest som de mel
lemmader, jeg engang imellem »organi
serede« i min mors spisekammer, eller 
de svedsker, der hentedes i fars mærk
værdigvis næsten aldrig aflåsede »sved
skerum« i pakhuset.

Den ellers i alle henseender så vid
underlige baggård havde kun den lidt 
uheldige placering i forhold til lærer
inde frk. Jenny Mathiesens 1. sals lej
lighed, at hun fra sit køkken havde et 
glimrende overblik over alt, hvad vi fo
retog os. Det hændte derfor ikke helt 
sjældent, når en af kammeraterne ikke 
kunne klare den tyske grammatik, at 
han fik den bemærkning med på vejen, 
sagt med den for frk. Mathiesen ganske 
særegne betoning: »Du har nok været i 
den T h o m s e n s k e  baggård i lør
dags,« hvormed hun svagt antydede, at 
det, hun næsten daglig var vidne til af 
højst forskellige og egenartede påfund 
fra sine 1. sals vinduer, nok kunne få 
en dreng til at glemme at læse lektier.

Jeg synes ikke, jeg kan mindes at have 
savnet legekammerater nogensinde, men 
jeg tror nok, at det kunne bevises rent 
statistisk, at antallet var stærkt stigen
de i den uge, stikkelsbærrene blev mod
ne, og med afgjort kulmination den dag, 
da det rygtedes, at »Thomsens store 
pæretræ skulle rystes.« —

De lege, vi fandt på, var mange, men 
lad mig nævne en af dem, jeg husker 
bedst: livet i den veritable teltby, som 
vi opførte kort tid efter, at en lappe
trup havde inspireret os ved sit besøg i 
byen, under hvilket den på havneplad
sen havde vist, hvordan deres dagligdag 
formede sig. Teltene havde pigerne,
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mine søstre og deres veninder, sammen
syet af opsprættede kulsække (guderne 
må vide, hvordan min far klarede sit 
sækkeproblem i disse år), som vi små 
mænd derefter sømmede fast på hjørne- 
stængerne. Midt i teltene var »ildstedet«, 
bestående af en kasseret gulvspand ned
gravet i jorden (men desværre havde vi 
ikke sørget for undertræk), hvorfor tel
tet, hver gang vi stegte kartofler, fyld
tes med en ulidelig skarp og øjens viden
de trærøg, så vi skiftevis måtte rende 
udenfor for at komme til hægterne, 
mens tårerne løb os ned ad kinderne.

Børns motiver til at synes, at netop 
den og den leg er vældig sjov, er vist 
ikke altid lette at granske, men i dette 
tilfælde var det foruden det, at legen 
var helt ny og aldrig før prøvet, nok det 
dér med røgen og de svidende øjne, der 
var spændende i forbindelse med den 
helt særlige ejendommelighed — som 
hverken forældre eller lærere syntes at 
goutere —, at vi, efterhånden som legen 
kom til at strække sig over flere uger, 
kom til at lugte som røgede sild. Men 
det var nu faktisk også en helt ny for
nemmelse at sidde derinde omkring bå
let med ildskæret på vore ansigter, når 
det var efterårsmørkt og køligt udenfor. 
Og så var vi jo i indianeralderen, som 
børnepsykologerne kalder det, og det si
ger vist også en del.

For at blive helt i »lappestilen« skar 
jeg i smug efterhånden større eller min
dre lunser af vores søndagssteg, dem vi 
så (destoværre usaltede) ophængte i tel
tenes røg-aftræksåbninger foroven med 
det triste resultat, at maddikerne kom 
os aldeles i forkøbet ved nydelsen af det, 
der i vores fantasi skulle være blevet til 
lækre, små, røgede skinker.

Bent Steenberg.
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Illustreret af Ejgil Jensen
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Af A N N A  D A H L  A N D E R S E N

Hjertet var tungt som kviksølv hos Kristines tilbedere,
da hun forlod det kære gamle Højby og rejste
til København, som slet ikke var det, hun drømte om

KRISTINE var ung og lys, det søde pi
kante ansigt indrammedes af guldgult 
hår, så gult som en fuldmoden rugmark; 
det var hverken afbleget eller henna
skyllet — øjnene var store og dybblå, og 
næsetippen havde et allerkæreste, lille 
drilsk stræb opefter.

Og nu var pigebarnet kommet i tan
ker om, at hun ville til København.

— Kristine dog, hvad vil du i Køben
havn? sagde Nyrup — ekspedienten hos 
købmand Carlson — du ved ikke, hvad 
unge piger kan blive udsat for derinde.

— Nej, nej, svarede Kristine smilende, 
og så sådan et lille nor som jeg, der 
ikke engang kan passe sig selv.

— Giv mig håb, inden du rejser, Kri
stine, sagde Sørensen — ekspedienten 
hos isenkræmmeren.

— Du må håbe alt, hvad du vil, det 
kan ingen forbyde dig, svarede hun.

Og den unge bogbinder, der var for
elsket i hende, forærede hende en flot 
syæske, der forestillede en stabel bøger, 
-c- Tænk på mig, hver gang du åbner 
den, sagde han.

— Så bliver det ikke ret tit, lo Kri
stine, for jeg vil kun bruge nylon-strøm
per, og de skal aldrig stoppes.

Far var vred og skældte ud.
— Sikke kunster, når vi har brug for 

dig herhjemme, sagde han; men du skal

ikke komme til mig om penge, hvis sku
den bliver læk.

Mor holdt med far; men der var hele 
tiden en stemme inden i hende, der lige
som var tyve år, hun havde desuden selv 
været i København, da hun var ung.

Og enden blev, at Kristine fik sin vilje 
— det havde hun selv vidst hele tiden, 
men det vidste far ikke, at hun vidste.

Så rejste Kristine, og både Sørensens, 
Nyrups og bogbinderens hjerter var tun
ge som kviksølv.

★
Kristine lå på knæ på det halvvåde 

entrégulv, harmen vældede op i hende. 
Det manglede bare, at hun, en gård
mandsdatter på fire og en halv td. hart
korn, skulle kravle rundt på gulvet og 
hjælpe gæsterne galocherne af.

Uf, de var så fine, at de ikke selv 
kunne bukke sig ned.

Hvormange gange havde hun nu ikke 
hørt, at grev og grevinde Ømskjold kom 
i aften, det var derom, hele aksen dreje
de sig; familien havde fået fat i lejetje
nere i liberi og havde kogekone, som 
havde sin gang hos de adelige, og i de 
sidste otte dage havde fruen herset og 
kommanderet med Kristine, så hun var 
lige ved at gøre strejke.

Det var slet ikke det København, Kri
stine havde drømt om.

Hvor tit havde far og mor ikke sagt til 
hende, at hun skulle blive hjemme, og 
at der var arbejde nok til hende på går
den; men for hende var København en 
strålende, vinkende stjerne, og alle de 
kendte steder, som hun havde læst om, 
men aldrig set, skulle hun nu opleve: 
Tivoli, Kongens Nytorv, Det kgl. Teater, 
Rådhuspladsen, Zoologisk have, Hol- 
berghaven, ja, hun kunne blive ved. Hun 
havde forestillet sig en aften i Det kgl. 
Teater, hvor hun sad i sin lange sel
skabskjole ved siden af hr. og fru Hal- 
berg — tåbe, som hun var, hun havde 
kun været i sin plads een uge, så vidste 
hun, at der var flere hundrede meter fra 
det sted, hvor hun stod, og til hr. og fru 
Halberg.

Men fru Halberg skrev så sødt i sit 
brev, at hun nok skulle skaffe hende be
kendte, hun skulle ikke komme til at 
føle sig ensom, de ville tage sig af hen
de. Det kaldte på alle hendes udlængs
ler og gjorde det af med hendes mors 
betænkeligheder. Hvor havde de købt 
ind, hun og mor, før rejsen, fikse sko, 
nette kjoler, en skindjigger og en dejlig 
kåbe, hun skulle være sådan klædt, at 
hr. og fru Halberg kunne være bekendt 
at præsentere hende for deres venner .. 
Og — puh — hele pibetøjet hang inde i 
skabet! Selskabskjolen blev der ingen 
brug for, knap nok for kåben, for Kø
benhavn var ikke kære gamle Højby, 
hvor man går og nikker til hinanden, og 
hvor man vender sig om og ser efter een, 
når man har fået noget særlig flot.

★
Og når hun på sine friaftener ganske 

ene gik fra Frederiksberg op ad Vester
bro ind til Rådhuspladsen, hvor gaderne 
flimrede i skæret af det strålende lys
hav, og hvor lysreklamerne hang oppe 
under himmelbuen og fordunklede stjer
nerne, da følte hun sig mere ensom mel
lem tusinder af mennesker, end når hun 
en aften gik derhjemme i lille, halv
mørke Højby, byen uden gadelygter og 
neonlys. Derhjemme vidste hun da, at 
hun hørte sammen med dem inden for 
vinduerne, og der kunne hun træffe at 
høre en kendt stemme råbe: Davs, Kri
stine!

Her i København var der ingen kendte 
stemmer, ingen kendte ansigter, hun selv 
var blot et nummer blandt de mange. 
Men aldrig skulle mor få at vide, hvor 
skuffet hun var blevet, og at fru Hal- 
bergs løfter i brevet kun var tomme ord. 
.To, fruen havde prøvet på at skaffe hen
de bekendte, hun viste hende hen til 
konsulinde Brandts husassistent — »men 
gå nu endelig op ad bagtrappen,« sagde 
fruen, da Kristine gik, fortrappen var 
kun for herskabets gæster. — Kristine 
var gået op ad bagtrappen og havde 
truffet pigen, men da Kristine en hel 
stiv time havde hørt om hendes erobrin
ger, om alle dem, hun gik sammen med 
for tiden, og om de stakler, hun havde 
gået sammen med — havde hun fået nok 
og listede hjem.

Da fruen dagen efter spurgte, hvordan 
det var gået, svarede Kristine blot: — 
Hun er ikke min type. Fru Halberg så 
på hende, spørgende og overrasket . . . .  
hun forstod ikke, at alle fruers piger - 
ikke var hinandens type, og så blev det 
ved denne ene gang. Fru Halberg prø
vede ikke mere på at skaffe hende be
kendte.

Kristine satte de sidste galocher på 
plads og lukkede døren op til modtagel
sessalonen.

Der var ingen tvivl om, at de sidst 
ankomne gæster var grev og grevinde 
Ørnskjold — ikke fordi de præsenterede 
sig, nej, de gav hende et nådigt nik, men 
der var en egen fornem elegance over
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dem, og sikke en pels grevinden havde 
på. Kristine fik lov til at hænge den på 
pind.

Ud på natten, da hun træt og søvnig 
tændte under begge gasblus for at få 
vand nok til opvasken, kom fruen bru
sende derud.

— Kæreste barn, sagde hun, som De 
da ødsler med tændstikker — sikke en 
dynge der ligger. De behøver virkelig 
ikke at tænde en ny for at få ild på det 
andet blus, jeg tager altid een af de 
brugte og stikker i flammen, man skal 
spare, hvor man kan.

— Ja, sagde Kristine, og så så hun på 
de mange dusin vinglas, der var hobet 
op på bordet, næsten alle med større el
ler mindre sjatter i, på likørf laskerne, 
der stod i rækker, og hun tænkte på alle 
de tømte konservesdåser ude i skralde
spanden — laks — rejer — hummer, 
henkogte ananas og ferskner — og på de
fine kandiserede frugter i skålene------
folk har somme tider en mærkelig måde 
at spare på.

★
Det var Kristines friaften, og fruen 

kom ud i entreen, netop som hun 
ville gå.

— Men Kristine dog! udbrød hun for
bavset. De vil da ikke gå på gaden i den 
robe dér?

— Jeg skal i teatret, svarede Kristine 
og trak i sin flotte kåbe; hun var i den 
rødé plissélæggede silkecrep-georgette, 
rødt var hendes farve, den stod vidun
derligt til hendes blanke, gule hår. Fru 
Halberg stirrede forundret og irriteret 
på hende — det var uforskammet, at ens 
husassistent kunne se så godt ud, ja, det 
var meningsløst,

— Nu skal jeg sige Dem noget, Kri
stine. De kan ikke gå alene i teatret, det 
kan en ung pige ikke her i byen, hvis 
hun vil gå for at være anstændig. Jeg 
håber, De kender så meget til god takt 
og tone.

Kristine trak sine skindhandsker på, 
og tankerne arbejdede under højtryk. 
Nu havde hun glædet sig så umanerligt 
til endelig engang at komme ud. Frøke
nen på 2. sal havde foræret hende en 
billet til Det kgl. Teater — hun var selv 
blevet forhindret. Det var »Carmen«, der 
gik. Kristine havde øre for musik, og 
hun ville nyde operaen med alle sanser. 
Hun kunne så udmærket gå alene, vid
ste hun, men hun kendte fruens hysteri
ske tendens, der ikke tålte modsigelse.

— Jeg skal sammen med en ven der
hjemmefra, svarede Kristine frejdigt, så 
fruen behøver ikke at være ængstelig 
for min skyld — han er en af fars og 
mors bekendte.

— Nå, ja, ja, svarede fruen bittersødt, 
så god fornøjelse!

Og så svansede hun ind i stuen igen, 
de skulle nemlig selv i teater, men det 
var, som om glansen helt gik af hendes 
nye, flotte silke-velour kjole, da hun 
havde set Kristines friske, unge dejlig
hed; selv nok så meget pudder og rouge, 
ja, alverdens skønhedsmidler kunne 
ikke få hende til at se sådan ud ..

★
Og så sad Kristine forventningsfuld på 

balkonen i sin loge og ventede på, at 
tæppet skulle gå op.

En ung mand sad på hendes venstre 
side og en ældre herre på hendes højre. 
Den unge mand sad ved siden af en 
smuk pige, øjensynlig hans dame.

Kristine ville betragte den unge mand 
lidt i smug, det var dog rart at se, hvor
dan ens sidemand så ud, selv om han 
ikke kom hende ved; men idet him drej
ede hovedet, så hun lige ind i et par grå 
øjne, og hun havde på fornemmelsen, at 
øjnene havde betragtet hende længe.

Kristine blev rød, men den unge mand 
smilede, og så så de lige ud begge to.

Han havde netop siddet og beundret 
hendes kønne, næsten barnlige profil og 
tænkt, at sødere pige havde han ikke set 
længe, og gult hår havde altid været 
hans sværmeri.

Pludselig fik han et lille skub.
lian vendte sig forbavset. Et par store,

blå øjne så ind i hans, og Kristines guld
lokkede hoved bøjede sig hen mod ham.

— Ah, undskyld, hr., at jeg tiltaler 
Dem, sagde hun stakåndet, jeg skal nok 
forklare det nærmere, men vil De ikke 
nok lade, som om vi er meget gode be
kendte? Vil De ikke nok tale til mig?

Der gled et stort drengesmil over hans 
ansigt:

— Jo, med fornøjelse, frøken, jeg sad 
lige og ønskede, at jeg turde tiltale Dem.

— Det er pænt gjort af Dem. De kan 
jo forklare Deres dame sagen.

— Det er ikke min dame, svarede han 
sagte, jeg kender hende slet ikke; men 
hvad med Deres kavaler?

— Han er ikke min kavaler, så behø
vede jeg ikke at ulejlige Dem; jeg er 
helt alene.

— Tør man spørge, hvor gode venner 
vi skal forestille at være? Behøver jeg 
at lægge armen om Dem?

— Nej, nej, svarede hun forskrækket 
Så smilede hun skælmsk: Så stort et of
fer forlanger jeg heller ikke.

— Det kan komme senere, svarede 
han; men jeg er klar over, at der er en 
eller anden her, der skal se os sammen, 
måske en forsmået tilbeder eller en 
svigefuld ven, eller —?

— Nej, den slags bekendtskaber ejer 
jeg slet ikke — nej, det er mit herskab, 
der sidder dernede i parkettet. Jeg kan 
se, at fruen flere gange har haft kikker
ten rettet mod mig. Hun prækede moral 
for mig, inden jeg tog afsted, og sagde, 
at en ung pige med sans for takt og tone 
ikke kunne gå i teatret alene. Så var 
det, at jeg bemærkede, at jeg skulle 
være sammen med en meget god ven 
hjemmefra, jeg anede jo ikke, at herren 
og fruen lige netop skulle i samme tea
ter som jeg.

Kristine tænkte på, at fruen ustandse
lig fortalte hende, at ærlighed i ord og 
gerning var den dyd, hun satte højest 
hos sine piger — og så lagde hun fem
ogtyveører under gulvtæppet og fem
kronesedler i vindueskarmene for at 
stille hende på prøve —  I morgen ville 
hun få et hysterisk anfald, hvis hun op
dagede, at Kristine havde løjet. Alt det 
fortalte hun den unge mand, der imens 
sad og betragtede hendes søde, ivrige 
ansigt.

— Nej, ved De hvad, sagde han, da 
hun var færdig med beretningen, så bli
ver jeg også nødt til at lægge armen om 
skulderen på Dem, for at det kan se rig
tig troværdigt ud.

★

Han smilede igen sit drengesmil og 
lod handling følge på ord. Kristine hav
de egentlig ikke noget imod det, det føl
tes tilmed behageligt; det var ikke klod
set eller krævende, men ridderligt og 
beskyttende.

— Hvad hedder min nye veninde, om 
jeg må have lov at spørge? Han bøjede 
hovedet helt ned mod hende, så hans 
mørke hår rørte ved hendes lyse.

— Kristine.
— Et smukt navn.
— Det er et rigtigt bedstemodemavn, 

jeg forstår ikke, at voksne çiennesker 
kan finde på at give et lille barn sådan 
et navn og rende rundt med. Og hvad 
hedder De?

— Palle.
— Et historisk navn, det var da flot

— Et rigtigt babynavn. som kun er for 
små drenge.

Kristine lo: — Jeg tror, vi to har væ
ret uheldige med navne.

— Ja, men det lyder da godt sammen, 
Palle og Kristine ikke? Men pas på, nu 
har hun Dem igen i kikkerten, bøj Dem 
nu hen mod mig, se mig ind i øjnene og 
tal ivrigt til mig — sådan.

— Bare ikke hun bliver misundelig, 
hviskede Kristine. Fordi — Kristine blev 
rød — nåja, De ser jo ganske godt ud.

— Er det hendes mand — ham den 
skaldede — så må han jo blive helt grøn 
af misundelse på mig?

Så lo de begge to.
— De er jyde, sagde han til hende i 1. 

mellemakt.
— Hvor ved De det fra? spurgte hun.
— Det kan jeg høre.
— Og jeg har endda gjort mig sådan 

umage for at tale rigtig pænt køben
havnsk; men det brede v kan vi aldrig 
lyve os fra.

— Nej, vel? Og så siger jyder altid 
»han tog hans kæp og gik.«

— Ja, hvis skulle han ellers tage?
— Sin egen naturligvis.
— Ah, jeg tror, De er en drillepind.

★
Da tæppet gik ned for sidste akt, gav 

Kristine ham hånden ude i foyeren og 
sagde: Nu skal De have så mange tak for 
hjælpen.

Og inden han fik set sig om, var hun 
borte i mængden. Kristine ville ikke, at 
han skulle føle sig forpligtet til at byde 
hende en forfriskning eller følge hende 
hjem, han kunne jo godt tro, hun var en 
pige, der havde bundet ham en historie 
på ærmet for at komme i kontakt med 
ham.

Hun skyndte sig ud i garderoben, der 
ville hun blive, til hun var sikker på, 
han var gået, og til hr. og fru Halberg 
var forsvundet. Hun brød sig ikke om at 
løbe på dem nu uden kavaler.

Ti minutter senere, da det var tyndet 
ud i mængden, gik hun hen mod udgan
gen. Men hun standsede med et ryk, og 
knæene begyndte at ryste under hende. 
For lige hen mod hende kom hr. og fru 
Halberg. — Fruen gestikulerede ivrigt 
og nikkede på denne særegne måde, som 
altid fik Kristine til at ane optrækkende 
uvejr. Det var umuligt at undgå dem, 
og nu kom fruen da også sejlende lige 
løs på hende.

— Der har vi jo Kristine, vi talte net
op om Dem, sagde hun med et alt for 
sødt smil. Jeg har lige fortalt min mand, 
at De vist har bundet mig en historie på 
ærmet, jeg talte nemlig helt tilfældigt 
med frk. Due, inden vi tog af sted, og 
hun sagde, at hun havde foræret Dem 
sin billet til teatret, e e n  billet altså. 
Der er noget, der ikke rigtigt stemmer 
her, og hvad med den unge mand, De 
sad ved siden af? Jeg håber ikke, De 
indlader Dem på løse bekendtskaber. 
Kristine stod stiv og rådvild, hvorfor 
gjorde hun ikke oprør? Hvorfor stak 
hun ikke næsen i sky og sagde, at det 
var en privat sag? Fruen havde ingen 
ret til at spørge. Men Kristine kunne 
ikke komme med en blot nogenlunde 
forklaring; hvordan hun end fortalte, 
ville det lyde dumt og kun gøre situa
tionen værre.

Da pludselig lagde en arm sig om hen
des skulder, og en rolig stemme sagde:

— Men Kristine, hvor blev du dog af? 
Jeg har ledt efter dig som en besat — 
du kom væk fra mig i trængselen . . . .  
Ah, undskyld, det er måske en af dine 
bekendte?

Den unge mand vendte sig med et høf
ligt smil til fru Halberg og sagde und
skyldende:
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— Man skal da passe godt på sin kæ
reste, ikke sandt?

Kristine følte en uendelig befrielse og 
lænede sig uvilkårligt ind mod Palle, 
hun var klar over, at han havde hørt, 
hvad fruen havde sagt til hende, og hun 
sendte ham et taknemligt blik.

— Det er hr. og fru Halberg — og — 
og — min k æ reste----

Fruen spærrede øjnene op.
— Deres kæreste — ja, men hvad med 

billetten?
— Er det teaterbilletterne, De mener? 

sagde Palle. Ja, jeg ved nok, det er van
skeligt at få billetter til Det kgl., men 
en ven var så venlig at overlade mig to 
billetter, jeg kom nemlig først med lyn
toget i går aftes og skal tiltræde min
stilling ude i Lyngby i m orgen__ Men
fru Halberg, må jeg ikke have lov til at 
give Dem en kompliment for Deres vid
underligt smukke kjole. De ligner Maria 
Stuart.

Fru Halberg smilede elskværdigt.
— Jeg tror, De smiler, unge mand. 

Tænk, jeg vidste virkelig ikke, at Kri
stine havde en kæreste, det har hun ikke 
talt om. Men vi må hjem nu, og husk så 
næste gang, De skal ud med Deres for
lovede, at hente hende ved døren.

Fru Halberg smilede koket til Palle, 
trak sin mand i ærmet og forsvandt mod 
udgangen.

— En virkelig dannet og pæn ung 
mand, sagde hun til hr. Halberg og steg 
med værdighed ind i en taxa — hun 
tænkte på Maria Stuart.

— Et smukt par, sagde hr. Halberg og 
plantede sig ved siden af hende.

★
Tilbage stod Kristine og den unge 

mand.
— Hør, sagde han, nu går vi hen på 

d’Angleterre og drikker en kop kaffe.
— Men jeg kender Dem slet ikke — 

det kan man ikke, sagde Kristine nø
lende.

— Du, om jeg må bede, man står vel 
ikke og siger De til sin kæreste! Og så 
må jeg hellere præsentere mig — kon
struktør Palle Carstensen hos firmaet 
Malberg og Co. i Lyngby, hverken gift 
eller forlovet — altså indtil i aften — og 
jeg har ord for at opføre mig uhyre kor
rekt over for unge damer — også dem, 
der antaster mig i teatret. Hans blik og 
smil var så drillende, så muntert og 
smittende, at Kristine måtte smile med.

— Ah, hvor er De — du — væmmelig, 
men jeg vover det, svarede hun og følte 
pludselig en uforklarlig glæde, en glæde 
så stærk, som hun aldrig havde følt over 
for hverken Nyrup, Sørensen eller bog
binderen.

— Der har du lavet det godt for mig, 
sagde Kristine, da de sad i taxaen hjem. 
Nu vil hun, hver gang jeg skal ud, spør
ge, om du ikke kommer og henter mig.

— Ja, men h v i s  jeg nu kommer og 
henter dig hver gang! sagde han — for 
Kristine — du vil da ikke gøre det forbi 
med det samme?

Han bøjede sig så tæt hen mod hende, 
at hans kind strejfede hendes.

— Hør, sagde hun og lagde sin hånd 
på hans arm, hør —

Rådhusklokkeme sendte i det samme 
deres klangfulde melodi ud over byen, 
forspillet til de tolv midnatsslag, og Kri
stine syntes med eet, at København var 
alt det, hun havde drømt om — strålen
de; forjættende og med skæret af even
tyrglans om sig.
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Aksel Mark

E V E N T Y R
L Y S T E N

S E J R E D E
P Ä N Y

. . .  da der gik bud efter en lærer til 
den danske skole i Argentina, tog 
Aksel Mark mod tilbudet og forlod 
sin gerning som lærer i Flensborg. 
Aksel Mark er nu hjemme efter l 1/» 
år i Argentina og har fået ansættelse 
ved skolen her i Nykøbing. Vi har 
bedt ham fortælle om opholdet i Ar
gentina og om indtryk derovre fra, 
og det gør han i følgende »stil«, som 
han selv kalder skildringen. Aksel 
Mark har iøvrlgt set og oplevet mere 
af verden end de fleste unge skole
lærere. Før sin læreruddannelse var 
han til søs og ude på de store have, 
og det meste af sin soldatertid til
bragte han som mariner på Grønland.

D en dag, jeg fik tilbud om at komme 
til Argentina, står endnu ganske 

klar i min hukommelse. Jeg spekulerede 
over det to gange, da jeg på det tids
punkt havde et godt og interessant job 
ved det danske skolevæsen i Sydslesvig; 
men eventyrlysten vandt heldigvis over 
fornuften.

Den 28. marts 1955 startede jeg og tog 
til Hamburg, hvor jeg gik om bord i den 
argentinske passagerliner »Japupu«. — 
Grunden til, at jeg rejste med en sådan 
liner var naturligvis først og fremmest, 
at den var billigst, dernæst at det sik
kert ville blive det mest interessante, 
da det jo hovedsageligt er sydeuropæe
re, der benytter denne liner. Vi var kun 
to danskere om bord, og da sproget ude
lukkende var spansk, var vi jo henvist 
til hinandens selskab det meste af tiden. 
Turen, der varede 21 døgn til Buenos 
Aires, gik fint med godt vejr hele vejen.

Vi anløb byer som Amsterdam, Dover, 
Bilbao og Vigo i Spanien, Las Palmas på 
»De kanariske øer«, Rio de Janeiro og 
Santos i Brasilien, Montevideo i Uru
guay, og alle steder havde vi lejlighed 
til at k^kke os lidt om.

Men vi behøvede nu ikke at gå i land 
for at se på folkeliv, for det udfoldedes 
på det skønneste om bord. I Vigo kom 
der nemlig 500 spanioler om bord, og de 
var bestemt ikke kedelige. De under
holdt hver aften på dækket med musik 
og dans, og det var ikke vanskeligt at 
få et indblik i deres karakter, da de ved 
sådanne lejligheder bortkaster de få 
hæmninger, de har.

Det smukkeste på turen var uden tvivl 
Rio, hvor jeg fik lejlighed til at tilbrin
ge en halv dag. Rio er en smuk by, både 
arkitektonisk med de mange skønne pa
læer og de helt imponerende skyskra
bere og beliggenhedsmæssigt — place
ret ved den underskønne Riobugt. Folke
livet er her især interessant på grund af 
de mange racer, man ser i mere eller 
mindre blandet tilstand. Man lægger her 
— som overalt i Sydamerika — mærke 
til, hvor fordrageligt hvide og farvede 
lever sammen. Man kender og forstår 
overhovedet ikke raceproblemer.

★

Ved ankomsten til Buenos Aires blev 
jeg pænt modtaget af den danske lega
tionspræst, som viste mig byen i de føl
gende dage. Han gav mig endvidere en 
del gode tips og forskellige data og 
fakta om landet. Jeg har også lyst til 
her at give en lille geografisk oversigt, 
da vel de færreste kender til Argentina, 
for mig bekendt står der kun 5 linier 
derom i geografibøgeme.

Argentina gennemskæres omtrent i 
midten af landet af den 40. sydlige bred
dekreds, og landet strækker sig gennem 
tre klimabælter, nemlig det temperere
de, det subtropiske og det tropiske. Lan
det er ca. 3 mill, km* eller 75 gange så 
stort som Danmark; men der bor kun 19 
mill, mennesker på dette kolossale om
råde. Befolkningen er meget forskellig
artet, men det største islæt er vel af 
spansk oprindelse.

Danskerne repræsenteres af ca. 17.000 
individer, som er spredt over hele lan
det. 500 km syd for Buenos Aires ligger 
det egentlige danskerdistrikt med ca. 
6-7000 danskere på et område af stør
relse som Danmark. De fleste danskere 
er landbrugere, og de er næsten alle 
jordbesiddere.

I dette distrikt har man bygget en 
skole for danske børn, og det var der
til, jeg agtede mig. Denne danske skole 
er en kostskole med ca. 100 elever og er 
tosproget. Man opfylder de krav, den 
argentinske regering kræver, idet 5 ar
gentinske lærerinder er ansat ved sko
len, og den danske undervisning foregår 
således ved timer udover, hvad man har 
ved argentinske skoler; men det går 
også fint, for i Argentina går børnene



kun i skole 4 timer daglig i 5 dage, og 
når så sommerferien varer 4 måneder, 
og der er et hav af nationale helligdage, 
bliver børnene ikke overanstrengt. For
uden denne skole har man en højskole 
inde i nærheden af Buenos Aires, og 
rundt omkring findes private danske 
skoler, og i nogle hjem holdes huslærer.

Alt i alt må man forbavses over den
ne fastholden ved det danske her i Ar
gentina, for i f. eks. U. S. A. er forhol
det jo et ganske andet. Grunden er vel 
den, at den spanske race er så vidt for
skellig fra os nordboere, at der skal 
mange år til, før forskellen bortelimine
res. På skolen var det morsomt at lægge 
mærke til, at der var børn, som talte en 
udpræget jysk eller sjællandsk dialekt, 
og undersøgte man forholdet, viste det 
sig måske, at børnene var af 4. eller 5. 
generation. Arsagen til dette ejendom
melige er, at landet er så tyndt befolket, 
at der er flere kilometer mellem fami
lierne, så de er eller for en stor del har 
været henvist til et snævert familieliv, 
og dialekten har derved holdt sig indtil 
i dag.

★

Det argentinske landbrug drives helt 
anderledes end her til lands. Det hele 
går ud på at producere kom og kød, og 
det er ret almindeligt, at en mand sår 
1000 ha og har et par tusinde stykker 
kvæg. Landet er fladt som en pande
kage, og man kan med det blotte øje se 
umådelig langt. Her ude i »campen« 
møder man livet, som det er blevet levet 
i mange år. Gauchos, der driver af sted 
med store flokke af heste, køer eller får; 
coraller, hvor man indfanger vilde heste 
o. s. v. Til trods for den store mekanise
ring ser man i Argentina stadigvæk, at 
der piøjes med hestespand på indtil 10 
heste. Men naturligvis er det her som 
alle andre steder: traktoren afløser he
sten som trækkraft; men i Argentina vil 
hesten nu aldrig helt kunne undværes 
som ridedyr ved vogtningen af og til
synet med de mange kvægflokke. Det 
argentinske landbrug er meget simplere 
og enklere end dansk landbrug. Thi hvis 
en mand udelukkende arbejder med dyr, 
er der jo ikke mange problemer. Dyre
ne går ude hele året, føder kalvene eller 
lammene i naturen, og disse får lov at 
blive ved mødrene, indtil de kan sælges 
f. eks. til slagtning. Hvad angår mælk, 
ja, så indfanger man bare det antal 
kreaturer, man skal bruge, binder kal
ven og tager et par liter fra hver ko. 
Selvfølgelig skal der til stadighed holdes 
opsyn med dyr og hegn, men een mand 
kan passe en mængde.

Hvis manden derimod udelukkende ar
bejder med komåvl, ja, så må han jo 
sørge for at tilberede jorden til såning, 
hvilket gøres ved at pløje og harve et 
par gange, ikke særlig grundigt, som vi 
kender, det, og uden anvendelse af 
kunstgødning. Efter såningen er der så

Den danske skoles hovedbygning
7 Afgangsklasse af konfirmander fra Colegio Argentino Danis (den danske kolonis skole)

ikke stort mere for ham at gøre end at 
vente på høsten.

De fleste er nu ikke så ensidige, men 
har blandet drift. Her kan man se det 
mærkelige, at man, når græsset er ved 
at slippe op i de sidste vintermåneder 
juli og august, jager dyrene ind på de 
godt opkomne kornagre og lader dem 
gnave komet ned, indtil der igen er 
græs nok. Dette forhindrer dog ikke 
manden i at høste disse kornagre i de
cember med forholdsvis godt udbytte.

★

Danskerne, som har slået sig ned her 
i dette frugtbare landskab, »pampaen«, 
og deres efterkommere befinder sig godt 
og er groet fuldstændig fast i Argentina. 
Bortset fra den bestående mentalitets
forskel mellem danskerne og efterkom
merne af disse sydeuropæere er der de 
fineste levevilkår. Til trods for, at lan
det styres tildels diktatorisk, er den per
sonlige frihed i Argentina meget større 
end f. eks. i Danmark, forstået således, 
at der ikke er nogen, der blander sig i, 
hvordan en mand tjener og bruger sine 
penge, og at der ikke er ret mange love 
og lovparagraffer, en mand skal være 
bekendt med. Den modsatte side af me
daljen er så, at hvis man får noget ude
stående med myndighederne, kan det

blive meget besværligt at få sin ret uden 
at have den tilstrækkelige kapital til be
stikkelse, hvis det kan kaldes bestik
kelse, når der er tale om at få sin ret. 
I den forbindelse husker jeg besværet 
med at få mine papirer i orden. Jeg kom 
til Argentina som turist på et alminde
ligt rejsepas, der tillader ophold i landet 
i tre måneder. Efter de tre måneder 
måtte jeg da søge om permanent op
holdstilladelse, hvilket også lykkedes; 
men det var dagen før hjemrejsen! For 
en dansk familie, jeg traf derovre, var 
forholdet dette, at man forgæves havde 
søgt opholdstilladelse i 7 år. Nej, det 
gælder om at kende en mand, der ken
der en, der har en fætter, som er gift 
med kontordamen, der sidder i immigra
tionskontoret!

En anden ting, jeg også synes, der er 
værd at omtale, er, at man blandt dan
skerne i Argentina stadig og uden be
svær kan træffe virkelige individuali
ster eller originaler. I vor moderne tid 
med* alle dens tekniske hjælpemidler 
bliver menneskene i uhyggelig grad ens
rettede, og de typer, som det for 50 år 
siden ikke var så vanskeligt at støde på, 
forsvinder nu, samfundet har ikke plads 
til dem mere. På dette område som på 
mange andre er man i Argentina 50 år 
bagefter. En mængde af disse originaler,
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Det berømte Cobacabano 
i Rio de Janeiro

der ikke økonomisk har drevet det til 
noget, træffer man på Argentinas ud
strakte veje. Disse såkaldte »biskum- 
mere« går rundt fra estancia til estan- 
cia med kun det nødtørftigste i en sæk 
på nakken. De fører en fuglefri tilvæ- 
lelse. Da landet strækker sig helt ind i 
det tropiske bælte, behøver disse folk 
ikke at have tag over hovedet; og da de
res hovednæringsmidler er kød og vin, 
som jo er uhyre billigt, er problemerne 
ikke store. Som eksempel på, hvor lille 
et problem det er at skaffe sig kød, må 
jeg nævne, at det ikke regnes for nogen 
synd, hvis en biskummer indbyder sig 
selv til gilde på en anden mands får, 
når han vel at mærke husker at hænge 
skindet til tørre på hegnet.

★
I tilknytning hertil kan man forstå, at 

det heller ikke må være dyrt at holde 
fest. Ved alle fester, familiefester eller 
foreningsfester, spises der altid »Asado«. 
Et lam eller en okseside stegt på spid 
af en af »peonerne«, karlene, lidt salat, 
brød og vin, serveret stående på græs
plænen, eller i tilfælde af dårligt vejr 
i garagen, er let og billigt arrangeret. 
Der er ikke noget med, at husmoderen 
skal gå og lave mad til et par dage i for
vejen, det vigtigste, nemlig stegningen, 
er mandfolkearbejde. Jo, man forstår 
skam at feste i Argentina, og så er det 
oven i købet et meget charmerende ar
rangement med en sådan »Asado«.

★
Den lange sommerferie fra 1. decem

ber til 1. april benyttede jeg naturligvis 
til at se mig lidt om i landet. Med hen
holdsvis tog, bus og båd foretog jeg en 
8000 km lang rundrejse. På turen gjorde

jeg ophold hos danske, der trodsede til
værelsen langt borte fra den egentlige 
koloni. Under et besøg i Buenos Aires 
blev jeg inviteret på en tur op i La Plata 
deltaet pr. motorbåd. Floden, der kan 
besejles helt ind i Brasilien, er i deltaet 
næsten overtrafikeret. De mange frugt
avlere, der bor ude på dyndøeme, skal 
jo have deres produkter ind til byen, 
og varer skal den anden vej. De mange 
pengemænd i Buenos Aires har desuden 
deres store lystkuttere liggende i de 
mange sejlklubbers havne langs floden. 
På denne tur besøgte jeg også en del 
danske, som har slået sig ned her. De le
vede af at producere frugtkassetræ, hvil
ket gav en rimelig indkomst. På hjem
turen til Buenos Aires var det så, vi traf 
alle tiders lystkutter. På mit spørgsmål, 
hvem der mon havde råd til at have så 
flot en båd, blev der svaret, at den til
hørte overhovedet for den katolske kir
ke. Disse herrer kan nok tillade sig en 
sådan luksus, da deres magt i landet er 
uhyre stor. Det er der jo et temmeligt 
frisk eksempel på, da det faktisk var 
den katolske kirke, der var den egent
lige årsag til Perons fald. Peron kørte 
som bekendt løs med sit til dels ånds
svage program i flere år, uden at folket 
som sådant følte sig snydt; men da han 
rørte ved kirkens magt, var han begyndt 
at grave sin egen grav. Faldet for sine 
egne våben. Han tillod nemlig kun im
migration af sydeuropæere, spanioler og 
italienere, uoplyste fra de katolske lan
de, som han med held kunne påvirke og 
bruge som stemmekvæg. Han glemte 
kun, at den katolske påvirkning stikker 
dybt; men det blev også en fejlregning 
af betydning og førte til afsløringen af 
Sydamerikas største svindelaffære.

Senere rejste jeg med tog 1700 km di
rekte mod sydvest, helt over til den chi
lenske grænse. I byen Bariloche, hvor 
der bor en del danske, hovedsagelig 
håndværkere, blev jeg en 14 dages tid og 
havde det dejligt. I bjergegnene leves et 
helt andet liv end nede på pampaen. 
Her har befolkningen et stort islæt af 
indianere, som vi studerede med nysger
righed. Her i disse egne kan man ikke 
undgå at stifte bekendtskab med deres 
nationalspise, gedekid stegt på spid. 
Dette bekendtskab vil man til enhver tid 
gerne forny.

På rejsen op langs Andesbjergene 
havde jeg aldeles ubeskrivelige oplevel
ser. Der findes her ingen jernbane, men 
man benytter busser, der dog kun kører 
et par måneder om sommeren. I den 
nordlige provins San Juan derimod kan 
man få togrejse for alle pengene, idet en 
tur med 3. klasse her er en oplevelse i 
sig selv. Der hænger iige så mange uden
på som indeni, og når man endelig får 
sig maset ind, er man i det mest brogede 
selskab, man kan tænke sig. Det går ud
mærket til at begynde med, men snart 
begynder de forskellige naboer at pakke 
op for madposerne, og så er freden for
bi. Alle har de stegte høns med, som de 
så sidder og piller i stykker, alt mens de 
drikker vin af deres »Boda«, en skind
sæk med hårene indad. Når de så begyn
der at gnaske hvidløg, bliver stanken så 
stærk og omgivelserne så snavsede, 
støjende og familiære, at man i de fle
ste tilfælde skynder sig at løse billet til 
2. klasse.

Argentina er i sandhed et stort og in
teressant land, et dejligt rejseland, blot 
en skam, det ligger så langt borte. Dan
skere har i reglen let ved at klare sig i 
konkurrencen med sydeuropæere, og de 
fleste danske i Argentina har derfor 
skabt sig et solidt eksistensgrundlag. 
Men da der i virkeligheden ikke har 
været åbent for immigration af danske til 
Argentina siden 1939, forstår man, at den 
danske kultur er dømt til undergang. I 
længden vil den danske koloni ikke 
kunne bevare sin isolation, men vil ef
terhånden glide ind i den større helhed, 
hvad vel også er naturligst og rigtigst; 
men da nu interessen for det danske er 
så stor og dansk kultur så grundfæstet, 
kunne man nok ønske, at der blev åb
net for immigration. Det ville betyde en 
blodfornyelse og dermed bevarelsen af 
det danske endnu i mange år.

Aksel Mark.

Vi er som sædvanligt 
velforsynede til julen 
med julehefter, bøger 
og blade o.s.v.

Nygades Kiosk
Aage Christensen 
Telf. 421 . 765
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G Å R  D e  i S P A R E K A S S E N

med 1 krone?

Det gør De sikkert ikke, men så kommer sparekassen til Dem.

På en bestemt dag i ugen ringer sparebudet på Deres dør og 
hører, om De ønsker sparemærker indsat på det sparehæfte, som 
De gratis kan få udleveret i sparekassen eller hos budene.

Mærkerne kan udbetales når som helst, og vil De sætte rigtigt 
system i opsparingen, giver mærkerne renter, når de indsættes på 
sparekassebog.

Køb sparekassens sparemærker, fordi det er en sikker og nem 
form for opsparing.

Tænk på ferie, jul, termin — og begynd opsparingen nu.

SPAREKASSE-FORENINGEN
LILLETORV

smcLf^a^k smykke
ER EN  K Æ R K O M M E N  J U L E G A V E

K O M  IN D  O G  SE V O R T  S T O R E  U D V A L G  

I SØ LV- OG G U L D V A R E R

U R E OG B R IL L E R

Give gaver gå til guldsmed Håndværker
foreningen

H yggelige
selskabslokaler

1. kl.s køkken

Reel betjening

Tilbud på 
større selskaber  
ved  telf. 69

EJLER CORTSEN
Urmager . Guldsmed . Special-optiker j

!Telefon 240 1
H. C. Poulsen (ny vært)

Georg Nielsens Bogtrykkeri, Nykøbing M.


