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FORORD

Dette er en fortegnelse over erindringer til belysning af arbejderklassens kultur og leve
vilkår 1900-1950. 100 arbejdere — hovedsagelig fra Køge kommune — har bidraget med 
skrevne erindringer eller er blevet interviewet i løbet af indsamlingskampagnen. Til rådig
hed for forskere og andre formidlere findes 4.000 sider maskinskrevne beretninger og et 
båndarkiv med 125 timers interview i god lydkvalitet samt supplerende stof i form af 
fotografier, dagbøger, regnskabsbøger o.a.
Erindringerne giver oplysninger om kultur og levevilkår i al almindelighed. En særlig om
fattende beskrivelse er givet om arbejdslivet på Codan, tidligere Dansk Galoche- og Gummi
fabrik. Denne publikation skulle gøre det lettere for brugerne at finde de oplysninger man 
ønsker sig.
Principperne for indsamlingen er tidligere beskrevet i ”Arbejdererindringer, Køge. Midtvejs
rapport” og ”Rapport om prøveindsamling i Slagelse”, som interesserede henvises til.
Materialet vil fremover kunne benyttes på Køge byhistoriske arkiv, hvor originalbånd, ud
skrifter, skrevne erindringer, fotografier er opbevaret. Hos Nationalmuseets Etnologiske Un
dersøgelser findes kopier af udskrifter, skrevne erindringer og fotografier, og Arbejdernes 
Bibliotek og Arkiv opbevarer fotografier.
Indsamlingen foretoges i perioden 1/1 — 30/8 1980 af en arbejdsgruppe i samarbejde med 
Køge Byhistoriske Arkiv, Køge Museum og Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge og Sædder 
sogne. Projekter blev støttet af Fagbevægelsens Forskningsråd, Kulturministeriet, Køge kom
mune og Roskilde amtskommune. På forskellig vis har sparekassen SDS, Arbejdernes Lands
bank og FRIT (Forskningsrådenes og Risø’s Instrumenttjeneste) ydet hjælp. En tak til 
arbejdsgruppen, som trods den korte tid på 9 måneder og trods de begrænsninger et beskæf
tigelsesprojekt giver, har lykkedes at få dette materiale indsamlet og gjort tilgængeligt. 
Takken gælder: Jørgen Burchardt, Birgit Christensen, Lilli Hansen, Anne Krøyer, Poul V. 
Nielsen, Lisbeth Olsen, Annette Grubbe Rasmussen, Svend Rasmussen, Ingolf Rosbjøm, 
Käthe Sørensen, Anne-Marie Villingshøj og Ulla Østerlund.
At det er fagforeninger — og ikke en offentlig kulturinstitution — som har været initiativ
tager til indsamlingen, er en positiv udfordring for andre at starte lignende indsamlinger. 
Hermed kan fremtiden blive sikret en landsdækkende viden for arbejderklassens Danmarks
historie.
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BEARBEJDNING AF INTERVIEWS (OG SKREVNE ERINDRINGER)

Det følgende interview med Christian Pedersen har vi valgt at optrykke i uddrag for at vise 
hvorledes interviewene (og delvis de skrevne erindringer) er blevet bearbejdet for senere at 
kunne blive benyttet — interviewet er ikke valgt på grund af kvalitet eller indhold, men kun 
fordi det indeholder alle de forskellige elementer, registreringssystemet er opbygget af. Man 
må tænke på, at fremtidens historikere står overfor mange tusinde bånd og skrevne sider i 
arkiverne, og skal i dette finde et enkelt måske meget specielt emne, og det er dette, bear
bejdningen er et hjælpemiddel til.

FORSIDE
Den første side viser de vigtigste data for meddeleren og beskrivelse af, hvordan det histo
riske materiale foreligger (som bånd, grad af udskrivning, tilgængelighed etc.). De personli
ge oplysninger er medtaget for at opfylde kravene til socialhistoriske studier. Nummereringen 
er vigtig, da alle dele af det tilhørende materiale for denne meddeler får denne nummere
ring: 02 = Køgeindsamlingens nummer, /019 = meddelerens nummer, /01 = den første beret
ning fra meddeleren (den næste /02 osv.). Her angives hovedemner samt omtale af institu
tioner og geografiske lokaliteter. Samtidig angives, hvad der findes af yderligere materiale.

LIVSLØBSKEMA
Heri nævnes de vigtigste begivenheder i meddelerens liv ordnet efter år.

INTERVIEWBESKRIVELSE
Heri beskrives fremkomsten af beretningen, for at man ved brugen kan udøve kildekritik.

NOTATINTERVIEW
Hvor disse er foretaget i forbindelse med interview, optegnes de væsentligste oplysninger 
om meddeleren. Det har sparet tid ved udskrivningen og danner udgangspunkt for selve 
interviewet ved hovedsageligt at optegne fakts.

INDHOLDSFORTEGNELSE
Tallene til venstre angiver hvor mange minutter og sekunder fremme i interviewet, de om
talte ting kan findes. Tallene til højre angiver sidetal i udskriften, hvor denne er foretaget. 
Den højre halvdel angiver et kort referat af de enkelte forløb i interviewet. Dette inter
view er kun delvist udskrevet, hvilket kan ses ved angivelse af sidetal af udskriften. Tidsan
givelsen er vigtig, da vi betragter båndet som den egentlige historiske kilde, og ved citering 
bør udskriften kontrolleres ved gennemhøring af selve båndet.

UDSKRIFTEN
Udskriften er foretaget ordret efter båndet. Der er dog i mindre udstrækning udgået ord 
uden betydning. Når det ikke har været muligt at høre, hvad der bliver sagt, er dette an
givet med .... samtidig med at usikre passager er sat i parantes. Uvæsentlige bemærkninger 
er angivet med ------- .

SUPPLERENDE MATERIALE
Sammen med de foregående sider er der i nogle tilfælde kopi af supplerende materiale, 
hvor dette findes (f.eks. private breve, dagbøger, regnskabsbøger). Kopier af affotografe
rede billeder angives på særlig billedliste.
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Forside

Arbejder erindringer

J-nr- 002/007/01
Meddelers navn: Christian Pedersen 
(fødenavn):
Adresse: Norgesvej 23, Køge
Føtote^ Heriufsholm
Fødselsdato og 27/4_1897

faderens arbejde ' . _, , . _
moderens arbejde £arve“- og støberiarbejder
søskende husmoder

1 bror og 2 søstre
meddelerens uddannelse ingen
politiske tilhør socialdemokrat
særlige interesser dilettant, sejlsport 
ægtefællens beskæftigelse husmoder
bryUypsår 1920bøm ingen

Yderar (af det berettede): 1897-1980
Hovedemner: Køge Arbejderforbund. Diverse arbejdspladser

Omtalte lokaliteter, institutioner & virksomheder:

Køge Arbejderforbund, Køge Bryggeri

......  Skriftlige erindringer, dagbøger, breve 
Interview, skriftligt 2 S .

•X" Båndinterview
......  Kassette
Spolebånd, hastighed ......  4,75, „X- 9,5, ......  19

Varighed: 35 min.

Tid for affattelsen: f ebr. 1980 
Omfang, antal sider: 8 
...... Udskrevet helt 
.X.. Udskrevet delvist
Tilgængelighed: frit tilgængelig 
Original hos: projektet

Andet materiale:
Foto fra Byhistorisk Arkiv motiv: Arbejderforbundets 
opførelse af "På Kastelsvolden’’ 1930. Christian Pedersen 
ses på billedet yderst til højre (med lang pibe).
Fotokopi af Byhistorisk Arkivs kartotekskort om arbej
derforbundet .



Sidetal IndholdTid

0.30 1 Køge Arbejderforbund
4.44 2 Hjælpfra Arbejderforbundet ved dødsfald
5.00 2 Arbejderforbundet upolitisk selskabelig forening

5.44 3 Juletræsfester med 300-400 børn

7.30 3-5 Kortspil
11.45 5-6 Hvilke dilettantstykker spillede man?

16.20 0 Fritidsinteresser: Dilettant om vinteren, idræt
om sommeren

17.35 Badminton, en sjælden sport. Sejlsport.
18.50 Kun 3-4 dages ferie.

20.25 Sejlsport - ikke udbredt blandt arbejdere.

21.00 Hvem kom i Arbejderforbundet?
24.00 Køge Bryggeri, min bedste arbejdsplads
24.40 "Mindre arbejdspladser var bedst for mig".
26.20 Lange arbejdsdage hos vognmand Greiff.
27.25 Ingen drikfældighed på bryggeriet.
29.20 Min dårligste arbejdsplads: Da jeg kørte på København.
29.40 Ingen ekstra betaling for lange arbejdsdage.
30.35 100 kr. i julegave fra fagforeningen.
30.50 Har aldrig været arbejdsløs.
31.10 "Jeg har aldrig været bange for at bestille noget ..”
31.30 Medlem af socialdemokratiet - "det skulle man jo være"

7 Køge Borgerforening.
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indsamling af

arbejder 
erindringer

IndMnHnfBkontor;
Strandvejes 99, 
4600 Køge, 
df. (03) 650017 
lumroctld Id. !H<i

Undertegnede - - -C^- A°-r^-s-v-eX ?h -52ff®................................................................-,
der er blevet interviewet / Mine til erindrings-indsam
lingen i Køge 1980, er indforstået med, at materialet vil blive opbevaret på 
Nationalmuseets Etnologiske Undersøgelser, Brede, samt i kopi på Byhistorisk 
Arkiv, Køge og på Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, København.

Jeg kan selv i fuldt omfang give tilladelse til benyttelse af det materiale, jeg 
har videregivet til arkiverne.

Følgende mulighed for anvendelse af materialet skal respekteres;

De første 85 år;- vil erindringerne Ikke være tilgængelige ful1 Offentligheden. 
Beg må de benyttes i videnskabelig sammenhæng eftei UlhidoUe fnrlbderen
af ovennævnte arkiver. jeg er indforstået med, at afskriften af inter
viewet mangfoldiggøres i cirka 50 eksemplarer til brug ved et arbejds
seminar 14 marts 1980

Erindringerne må frit benyttes.

---------------------- - --------stk. billeder og/eller andet 
rådighed, og vil blive returneret efter kopiering.

materiale er stillet til

Køge, den 1980 Køge, den 1980

(Underskrift)(Underskrift)



årstal/ 
periode

arbejde årstal / 
periode

bosted andet

1911 Medhjælper hos 
fisker Karrebæksminde

1918 Bryggeriarbejder Køge

1921 Chauffør hos pro
dukthandler Køge

1928 Chauffør hos 
vognmand Køge
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002/007/01

Christian Pedersen 
Norgesvej 23, Køge.

Født 27.4. 1897 i Herlufsholm ved Næstved. Faderen var først 
farveriarbejder, senere støberiarbejder i Næstved. Bibeskæfti
gelse som brandmand. Moderen havde ikke udeerhverv. Familien 
boede i eget hus. Der var 4 børn, 2 drenge og 2 piger. Chr. 
Pedersen var den ældste. Han forlod skolen fra 7. klasse i 
14 års alderen, fik efter konfirmationen arbejde hos en onkel, 
der var fisker i Karrebæksminde. Dette medhjælperjob varede i 
2 år, i hvilken tid Chr. Pedersen boede hos onkelen. 16 år 
gammel blev han bedstemand på et fartøj (tilhørende en fiske
eksportør, Karrebæksminde), der opkøbte ål i Køge og andre 
havne og sejlede lasten til nordtyske havne.

1917 blev Chr. Pedersen indkaldt til militærtjeneste, som 
strakte sig over 2 år. Efter soldatertiden (i Næstved) fik 
han ansættelse i havnevæsenet i Næstved, hvor han dels arbej
dede på en slæbebåd, dels på en muddermaskine. Ved anlæg af 
den nye Næstved havn og kanalen Næstved-Karrebæksminde blev 
dette arbejde overflødigt, og Chr. Pedersen var lige ved at 
blive arbejdsløs. Gennem en forbindelse lykkedes det ham at 
skaffe sig arbejde på Køge Bryggeri. Han flyttede til Køge og 
har boet i Køge siden da, d.v.s. siden 1918.
Beskæftigelsen på bryggeriet varede 2 år. Omkring 1921-22 blev 
bryggeriet nedlagt, og Chr. Pedersen fik arbejde som chauffør 
i en lille virksomhed, der var en blanding af vognmandsforret
ning og produkthandel. Kørekort havde Chr. Pedersen erhvervet, 
mens han arbejdede på bryggeriet, hvor han af og til hjalp 
ølkuskene med at køre øl ud. Hos produkthandleren havde Chr. 
Pedersen ingen egentlig lønaftale. Indehaveren "stak mig 60-70 
kroner om ugen. Det var aldrig for lidt".

1928 døde produkthandleren, og det blev anledningen til, at 
Chr. Pedersen skiftede arbejde. Gennem en værkfører Hansen, 
som han spillede kort med, fik Chr. Pedersen et praj om, at 
vognmand Greiff i Køge manglede en chauffør. Han søgte og fik
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jobbet, og dér arbejdede han i 28 år, indtil han i 1963 gik 
på pension. Pensionisttilværelsen får han til at gå med at 
passe sin lille 2 værelses lejlighed (han er enkemand), med 
at "drysse ned i sejlklubben", hvor han får en sludder med 
sine tidligere sejlkammerater. Hver sommer rejser han til ud
landet. Da intervieweren kom, var han i færd med at studere 
charterrejse-brochurer med henblik på en rejse i juli.

1920 indgik Chr. Pedersen ægteskab med Bertha Marie Larsen, 
datter af en gartner i Herlufsholm. Hun var 3 år yngre end 
Chr. Pedersen, havde haft pladser i huset, men var efter gif
termålet udelukkende hjemmegående husmoder. Chr. Pedersen 
havde en forholdsvis god løn. Hustruindtægt var ikke absolut 
påkrævet. Ægteskabet var barnløst. De ville gerne have haft 
børn, men "det blev bare ikke til, at vi fik nogen ..." 

Hustruen døde i 1966.
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002/007/01/ak 1.

Christian Pedersen, Norgesvej 23, 4600 Køge 
Interviewet d. 13/2-1980.

PN: Du har været medlem af noget der hedder Køge Arbejderforbund? 
CP: Ja.

PN: Hvad var det for noget, eller hvad er det for noget, det 
eksisterer måske endnu?

CP: Nej, det er fuldstændigt nedlagt. Det er en temmelig stor 
forening, der var en godt 500 medlemmer. Og vi dyrkede 
meget dilettantkomedie, vi spillede den første gang en 
lille vaudeville, der hed "Nej", og så spillede vi 
"Rasmines Bryllup" et par år efter. Og det sidste vi 
spillede var "Barken Margrete af Danmark". Der havde vi 
meget stor succes. Første aften spillede vi for samtlige 
foreningens medlemmer - hele teatersalen var helt fyldt. 
Der var ca. 350-400 mennesker. Det blev en så stor succes, 
så Dagbladet hernede, de skrev så i avisen, at det var så 
godt og alt det der. Så fik jeg lavet en offentlig forre- 
stilling, som også havde fuldt hus, og det var den tid
ligere restauratør Chr. Petersen, Guldfisken, som var in
struktør og vældig god. Det havde vi meget stor succes 
med, og det var meget sjovt. Vi havde jo mange prøveafte
ner, og de var virkelig sjove, så det havde vi sgu egent
lig talt meget ud af, men det ebbede jo også hurtigt ud. 
For det er jo lige som nu, der er jo ikke noget, der 
hedder foreningsliv mere, det er jo helt borte. Men den
gang var det vældigt stort, der var nogle store maskerader, 
og i det hele taget, børnene slog katten af tønden her i 
fastelavnstiden. Det var en meget stor historie, men den 
er fuldstændig ødelagt nu, helt væk.

PN: Kan du huske, hvornår den blev opløst eller ophævet, kan 
du huske, hvornår det skete?

CP: Nej, det kan jeg ærlig talt ikke huske.

PN: Kan du huske, hvor mange år det er siden?
CP: Ja, det er en halv snes år siden, vil jeg tro. Og så vidt
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1/ HENRIK SCHWARTZBACH.
Pens, murermester, f. 1905.
Faderen: murer. Moderen: husmoder.

Hovedemner: Levnedsløb. Yderår: 1801-1980.
Omtalte inst.: Bygninger bygget af fa. Schwartzbach, D.s.U., 
Socialdemokratiet, af holdsbevægelsen/ Faksinge, Tyskland, 
Schweiz.

Båndinterview 18Q min., udskrevet helt, 37 sider.
Benyttelse fri.
Andet materiale: Artikel fra Socialdemokraten, slægtstavle.

/01 INDHOLD båndinterview: Side 1) Skolegang. 2-4) Slægten. 
5-6) I murerlære. 7-13) På valsen i Tyskland. 13-16) På 
valsen i Schweiz. 16-17) Murersvend i faderens forretning. 
18) TB-patient på Faksinge. 19) Medejer af faderens virk
somhed. 20—24) Schwartzbach byggeri i Køge. 24-29) Aktiv i 
D.s.U. Køge. 251 Afholdsbevægelsen og Socialdemokratiet. 
30) Medlem af Køge Byråd, "en mestergris". 32) Mesters for
hold til svendene. 35-36) På valsen i Schweiz. 36) Folkedan
ser. 36-371 Murermesterens omgangskreds.

2/ HARRY THORKILD JACOBSEN.
Slagteriarbejder, f. 1931 i Skellerød v. Ringsted.
Faderen: arbejdsmand. Moderen: husmoder.

Hovedemner: Levnedsløb.

Båndinterview 900 min., udskrevet helt, 350 sider.
Benyttelse fri.

INDHOLD bånd 1-15:
Barndommen. Forældrene. Slægten. Den unge mands drømme/dag- 
drømme. Pubertet. På opdragelsesanstalt. Soldatertid. Arbejds
pladser. Slagteriarbejder. 1. ægteskab. 2. ægteskab. En alm. 
hverdag. En alm. uge/et år. Fidusdigter. Arbejderdigter.
Venner/omgangskreds. Hjemmets indretning/møblering. Syn på 
opdragelse. Syn på kvindebevægelsen. Syn på mandebevægelsen. 
Tanker om politik, religion og kunstlitteratur.
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3/ THORMOD FREDERIKSEN.
Pens, typograf, f. 1907 i Ølby Lyng.
Faderen: renovationsmand. Moderen: husbestyrerinde.

Hovedemner: Barndom. I lære som sætter. Kolonihave.
Yderår: 1904-1970.
Omtalte inst.: Køge Gymnastikforening, maskin sætter klub, 

D.s.U., Østsjællands Folkeblad, Hårlev.

Båndinterview min., udskrevet helt, 18 sider. 
Benyttelse år 2005.

Andet materiale: 4 sange. Tale ved D.s.U. veteranfest 1951. 
Privat kassebog: 1950, 1951, 1946. Dagbog: 1928, 1929. For
tegnelse over besøgte offentlige steder 1924-29.
Billeder: 12 stk. bl.a. 7 fra Østsjællands Folkeblad.

/01 INDHOLD båndinterview: Side 1) Barndomshjemmet, bl.a. moderen 
bliver enlig. 21 Familiehjælp, tilknytning til Køge, skole
gang, bl.a. danskundervisning. 51 Byplads. 6) I sætterlære 
hos Østsjællands Folkeblad. 7) Arbejdet på trykkeriet. 8) På 
trykkeri i Hårlev. 10) Køge Gymnastikforening - sekretær, 
formand. 11). Maskinsætterklubben. 131 D.s.U. - indmeldelse, 
aktiviteter 1930. 151 D.s.U./afholdsbevægelsen. 16-18) Kolo
nihave.

4/ KARL JENSEN.
Pens, banearbejder, f. 1909 på Samsø.

Hovedemner: Levnedsløb. Yderår: 1909-1980.
Omtalte inst.: DSB, Skensved, Tyskland.

Notatinterview 2 sider.
Båndinterview 120 min., udskrevet helt/ 52 sider.
Benyttelse år 2005.

/01 INDHOLD båndinterview: Side 1) Tillidsposter i fagligt arbejde. 
2) "Aldrig utilfreds med noget arbejde". 6) DSB, min bedste 
arbejdsplads. 71. Hårdt arbejde at lægge skinner. 8) Frokost
pause i arbejdsskuret. 10) Kortspil i spisepausen. 11) Rang
ordning blandt banearbejderne. 121 "Man skal være træt, når 
man har været på arbejde". 13} Medstifter af boldklub. 15) Den
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faglige og politiske aktivitet kontra privatlivet. 16) Inge
borg Jensen, damefrisør med salon i hjemmet. 17) 9. april 
og 5. maj to bevægede datoer i Karl og Ingeborg Jensens liv. 
17) "Vi havde ikke noget imod modstandsbevægelsen, men vi 
var altså ikke med". 18] Personer i modstandsbevægelsen, 
som Karl Jensen ikke brød sig om.

/Q2 INDHOLD båndinterview; Side 11 Hvor kom banearbejderne fra?, 
arbejdsløs. 31 Tysklandsarbejdere. 4+2) Fra Skensved, der 
arbejdede i Tyskland. 5) Hvilken mening havde du om Tysk
land sarbejdere. 7) DSB-arbejde for at forebygge "deportation" 
til Tyskland. 8) Tysklandsarbejdere - den tids fremmedarbej
dere. 9) Mindre gode minder. 11) Det nytter ikke at stille 
for store fordringer til livet. Hvorfor er ikke alle så til
fredse med livet som meddeleren? 13) Var du tilfreds med 
arbejdsdagene? 14) For mig har arbejdsdagen aldrig været 
for lang. 15) Indre konflikter. 17) Forsøg på at vælte med
deleren i partiet. 19) Om at have hus. 22) Er arbejderne 
opsatte på at få eget hus? 23) Sportsmand, "vi startede vor 
egen boldklub". 24) Hvilken betydning havde idrætten for 
arbejderklassen. 25) Arbejderne og afholdsbevægeIsen. 27) Om 
kortspil. 33) Afrunding.

5/ JOHANNES KARL LARSEN.
Portør, f. 1883 i Karise, død 1948.
Faderen: insidder. Moderen:- tjenestepige, husmoder, diverse 

arbejde.

Hovedemner: Levnedsløb. Yderår: 1845-1941.
Omtalte inst.: DSB, Arbejdernes bageri, Brugsforeningen, So
cialdemokratiet .

Skriftlig erindring 74 sider. Benyttelse fri.
Andet materiale: Artikel fra Dagbladet 2. april 1969, 

Journalkort fra Byhistorisk Arkiv.
Original hos Køge Byhistoriske Arkiv.

/01 INDHOLD: Side 1-5) Slægthistorie. 5) I tjeneste som 9-årig 
på gård. 6) Dyrskue i Bregentved. 7) Venstremøde med poli- 
tiopbud. 81 Skolegang - legater. 10) Småtjanser. 11) Daglig
liv på gård 1897. 13) optagelse i Socialdemokratiet - stor- 
lock-out 1899. 14) Bøndernes økonomiske vilkår. 15) En karls 
arbejde. 20) Jørgen Christensens gård brænder. 21) Forpagter. 
22) Militærtjeneste. 23) Christian IX*s begravelse. 24) Op
passer hos en kaptain, dagligliv hos denne. 30) Øvelse i 
Ordrup krat. 31) Dagligliv som oppasser. 34) Ansættelse i 
DSB. 37) Arbejde som stationsarbejder. 38) Forlovelse og 
fritid. 39) Et toguheld. 40) Portør i Køge --62,50/mdr.
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42} Arbejdsvilkår. 44} I verdenskrig. 46} Uheld i tjeneste. 
49} Arbejdstidsregler. 50} Ansøgning om afsked. 52} Fester, 
Lillebæltsbroen. 57} Medlemsskab af Socialdemokratiet og 
Brugs. 59} Revisor i Arbejdernes Bageri. 60) Planer om 
trafikforbindelser. 62) Planer om kulpladsen. 64) En histo
rie om kvietransport. 66) Planer for alt muligt. 67) Lotte- 
rikollektør. 68) J.K.L^s heltegerninger. 69) Regnskab for 
Køge andelshavere. 70) Fortegnelser over planer og tegninger. 
•71} Efterskrift. 73} Indholdsfortegnelse. 74) Interpellation 
til folketingskandidater i Køgekredsen.

6/ CARL SVENDSEN.
Pens, guinmiarbejder (typograf), f. 1896 i Fakse Ladeplads.
Faderen: slagter. Moderen: husmoder.

Hovedemner: Levnedsløb. Yderår 1900-1980.
Omtalte inst.: Østsjællands Avis, Codan, Faxe Ladeplads, 
Køge Mandskor.

Skreven erindring 6 sider. 
Båndinterview spole min., kassette min., udskrevet 
helt 55 sider. Benyttelse fri.
Andet materiale: Anbefalinger og belønningsbrev for brand
slukning .

/01 INDHOLD spole—båndinterview: Side 1-41 Barndomshjemmet.
41 Danske i USA. 5-7) Skolegang, (afstraffelse}. 7-10) Typo
graflærling i Køge. 10) Emigrant i USA - søn soldat i Rusland. 
11-12} Østsjællands Avis. 12-14} 68 år og igen typograf.
14-16} Militærtjeneste, 1. verdenskrig, Østsjællands Avis. 
17-181 Starter forretning i Faxe Ladeplads - bryllup. 18) Ar
bejder som tjener. 19) Arbejdsløs. 19-21) Codan Gummi - 
dir. Theilgaard. 21-23) Sang og musik - Køge Mandskor bl.a.
25-26) Historie om slagtere og kunder, på torvedag i Køge.
26) 37 år på Codan Gummifabrik, dir. Theilgaard. 29) Codan 
Gummi brænder i 1930. 32) Codan udvikler sig. 33) Færre 
ansatte. 34) Arbejdsmiljø. 35) Ejerforhold. 37-38) Barndom
men - om unge i dag og nutiden - arbejdsløshed.

/02 INDHOLD kassette-båndinterview: Side 1} Beskrivelse af Kirke
stræde 14, nu Byhistorisk Arkiv, det store arkivrum, i 1917 
redaktion for Østsjællands Avis, økonomi. 2} Løn. 3) Redak
tøren. 4) Meddeleren ville ikke hilse på redaktøren efter 
læretiden var udstået. 5) Ansat på Gummifabrikken Codan.
Om siderummet som var en selvstændig lejlighed. 6) Avisrum
met. 7) Loftet, som var meddelers logi. 8} Bagbygningen, som
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er skiltemalerværksted, samtale med skiltemaler. 9) Indret
ningen af trykkeriet (det elektriske). 11) Om hjælpekasse 
i Fakse Ladeplads. 12) Arbejdsforhold. 13) Bespisning.
14) Mandag morgen fra Fakse Ladeplads til Køge. 15) Familien 
som meddeler spiste hos, deres kaffeforretning. 16) Om Stave
fejl og typografi. 17) Slut.

/03 INDHOLD side 1-6: Notater om livsløb som smed.

7/ CHR. PEDERSEN
Pens, chauffør, f. 1897 i Herlufsholm.
Faderen: farveri- og støberiarbejder. Moderen: husmoder.

Hovedemner: Køge Arbejderforbund, diverse arbejdspladser. 
Yderår 1897-1980.
Omtalte inst.: Køge Arbejderforbund, Køge Bryggeri, vognmand 
Greif.

Båndinterview 35 min., udskrevet delvist, 8 sider.
Notatinterview 2 sider. Benyttelse fri.

/01 INDHOLD båndinterview: Side 1) Køge Arbejderforbund. 2) Hjælp 
fra Arbejderforbundet ved dødsfald, Arbejderforbundets upo
litisk, selskabelig forening. 3) Juletræsfester med 300-400 
børn. 3-5) Kortspil. 5-6) Hvilke dilettantstykker spillede 
man. 
Båndtid: 16.20 Fritidsinteresser: Dilettant om vinteren, 
idræt om sommeren. 17.35 Badminton, en sjælden sport, sejl
sport. 18.50 Kvin 3-4 dages ferie. 20.25 Sejlsport - ikke 
udbredt blandt arbejderne. 21.00 Hvem kom i Arbejderforbundet? 
24.00 Køge Bryggeri, min bedste arbejdsplads. 24.40 "Mindre 
arbejdspladser var bedst for mig". 26.20 Lange arbejdsdage 
hos vognmand. 27.25 Ingen drikfældighed på bryggeriet. 29.20 
Min dårligste arbejdsplads: Da jeg kørte til København. 
29.40 Ingen ekstrabetaling for lange arbejdsdage. 30.35 100 
kroner i julegave fra fagforeningen. 30.50 Har aldrig været 
arbejdsløs. 31.10 "Jeg har aldrig været bange for at bestille 
noget". 31.30 Medlem af Socialdemokratiet - "det skulle man 
jo være". Side 7) Køge Borgerforening.

8/ EJNER OLSEN
Pens, smed, f. 1907 i Køge.
Faderen: bødker/"gummiarbejder". Moderen: husmoder.

Hovedemner: 43 år som smed på Codan, smed på værfter.
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Yderår: 1910-1970.
Omtalte inst.: B & W, Nakskov Skibsværft, Odense Skibsværft, 
Codan.

Notatinterview 2 sider.
Båndinterview 50 min., udskrevet helt 28 sider. Benyttelse fri.

/01 INDHOLD båndinterview: Side 1) Nakskov skibsværft. 2) På 
Odense Stålskibsværft, Helsingør værft og B & W. 3-4) På 
pensionat i fremmede byer. 5) På motorcykel hjem til Køge. 
7) Udflugter med konen på motorcyklens bagsæde, den første 
bil (1946) . 10} Huskøb. 14) Læreår på værfterne. 15) 40 år 
på gummifabrikken. 16) 50 år på gummifabrikken, human ledel
se på gummifabrikken. 19) Theilgård, direktør i kedeldragt. 
20) Fine arbejdsforhold på "gummien". 21) God løn. 22) Hele 
familien arbejdede på gummien. 23) Mange 40 års jubilæer. 
24) 25-års jubilæer blev ikke fejret - der var for mange.
25) Politisk tilhørsforhold. 26) Leveregler med hjemmefra.

9/ HARRY BJØRNHOLDT.
Gift med meddeler nr. 02/012.
Pens, gummiarbejder, f. 1914 i Solbjerg, Ålborg amt.
Faderen: træskosliber og skomager.

Hovedemner: Arbejdsliv, Codan, musikliv (bl.a. DUI)
Yderår: Om sin far og ellers fra 1914-1979.
Omtalte inst.: DUI, Codan, Trævarefabrikken.

Båndinterview min., udskrevet delvist, 23 sider. 
Benyttelse fri.
Andet materiale: 2 avisudklip (50 års jubilæum), 3 kopier 
fra fagforeningsbog og diplom fra Amalienborg (belønnings
medalje af 2. klasse).

/01 INDHOLD båndinterview: Side 1) Økonomi, bydreng, 1 år på 
Trævarefabrikken. 2) 50 års jubilæum på Codan, skoletid.
4) Ansat på Codan 1929. 5) Om fræsning af hæle. 6) Løn
forhold og Theilgård. 7) Fremstilling af møbelgjorde.
8) Om musikinteressen i hjemmet. 9) DUI. 10) Jubilæums
dagen. 11) Theilgård og Monberg & Thorsen. 12) Rationali
sering og tidsstudier, om håndelag. 16) Som fodboldspiller 
til Codan. 17) En formands forhold til musik og fløjteri. 
18} Presseriet. 20) Lønninger og arbejdstid. 23) Lønkrav.
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02/ INDHOLD bånd interview: Båndtid 0.0Q Hverdagen hos familien 
Bjørnholdt. 5.40 Arbejdstider. 7.00 Det huslige. 9.25 Hver
dagen - eftermiddag, aften. 13.00 Børneopdragelse. 23.30 
Sexualoplysning, børnenes frihed. 30.35 At være gummiarbej
der og musiker. 42.55 Lis’s musikinteresse. 46.50 Børneop
dragelse. 56.50 Livserfaring. 63.00 Slut.

10/ THORKILD OLSEN.
Pens. U.mestert f. 1910 i Køge.
Faderen: kusk. Moderen: dameskrædderinde (hjemme).

Hovedemner: Politik, afholdssagen, modstandsbevægelsen.
Yderår: 1915-1979.
Omtalte inst.: D.s.U. i Køge, afholdslogen Daggry (IOGT).

Notatinterview 1 side.
Båndinterview 20 min., udskrevet delvist, 10 sider.
Benyttelse fri.

/01 INDHOLD båndinterview: Side la) Levnedsløb. 1) DUI - rekrut
tering, arbejdsløses dagskole. 3) Opposition mod kommunister 
og nazister, aktiviteter i D.s.U. 4) Nazistiske aktiviteter. 
Båndtid 12.45 Arbejdede ved krigens start på Arbejdsteknisk 
skole, medlem af byrådet 1940. 14.00 Samlede modstandsdeling. 
15.00 D.s.U. huset beslaglagt af tyskerne. 15.20 Politiske 
holdninger for og imod modstand mod tyskerne. 17.10 Modstands
arbejdet. 17.45 Indsamling af oplysninger. 18.20 Våbenforde
ling. 20.00 Historiske udvikling af afholdsbevægelsen.
Side 5) Afholdslogen Daggry, afholdsfolk i D.s.U., tøjhjælp 
i Daggry. 6) Aktiviteter. 7) Politik/afholdsfolk. 8) Hjælpe
arbejdet i Daggry.

11/ CHRISTIAN ANDREASEN.
Pens, slagteriarbejder, f. 1893 i Jersie.
Faderen: landmand/kusk. Moderen: husmoder.

Hovedemner: Arbejdet på Køge slagteri, olympiske lege 1912, 
fodbold. Yderår:.1870-1980.
Omtalte inst.: Køge slagteri, Køge Boldklub.



19

Notatinterview 2 sider.
Båndinterview 63 min., udskrevet delvist 40 sider.
Benyttelse år 2005.
Andet materiale: 2 fotografier (soldatbilleder+billede fra 
Varpelev Gymnastikforening 1911).

/01 INDHOLD båndinterview: Side 1) "Skrabede sort" (beskrivelse 
af arbejdet på slagteriet). 2) Skar skinkeben i nogle og 
tredive år. 4) Ikke akkordarbejde - ikke dengang, mester, 
den største laban til at lede et stykke arbejde. 6) Arbejds
nedlæggelse p.g.a. mester. 7) De ældre var ikke meget for 
at komme i fagforening. 9) En dag gik vi fra grisene og lod 
dem hænge, omkring majdag væltede det ind med grise.
10) 12 timers arbejdsdag. 11) Cyklede hjem i spisepauserne.
12) Spadserede 10 km på arbejde. 13) Meget bødkerarbejde på 
slagteriet. 14) Hjem i middagspausen til den varme mad og en 
lille lur. 15) Hvordan var det at være slagteriarbejder.
16) Arbejdet blev ikke lettere af båndet. 17) Skulderen ætset 
af salpeter, dårlig ryg af at slæbe grise. 18) Fra den varme 
slagtning ind i kølerummet. 19) Jeg har kendt mange, der var 
"fulde ag gigt", kørte slagterivarer i byen med hestevogn.
21) Historien om mordet på direktørens høns, gik på pension 
som 65-årig.
(Båndtid 43.10 til 50.10 er ikke udskrevet).
25) Hvordan har slagteri arbejdet forandret sig. 26) Kammera
ter fra boldklubben. 27) L’hombre klub. 28) Slagteriarbej
derne boede i nærheden af slagteriet, slagteriarbejderne 
fik gigt. 29) Problemer med at få skjorten af. 30) Pensionist
tilværelsen, kommunen. 31) Museum i den gamle fattiggård.

/02 INDHOLD båndinterview: Side 1-9) Om et forgæves forsøg på 
at komme til de olympiske lege i 1912 i Stockholm. Årsag 
manglende penge og mulighed for frihed.

12/ ELLY KAREN GERDA BJØRNHOLDT, f. Pedersen.
Gift med meddeler nr. 9.
Pens, gummiarbejder, f. 1914 i Bjæverskov.
Faderen: husmand og i 50 års-alderen arbejder.
Moderen: husmoder og hjemmesyerske.

Hovedemner: Levnedsløb, familieliv, arbejde på Codan gummi.
Yderår: Forældre og bedsteforældre nævnt ellers fra 1914.

Båndinterview min., udskrevet helt 39 sider. 
Benyttelse fri.
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/01 INDHOLD båndinterview: Side 1) Tidligt med i arbejdet 
hjemme. 2) Tjenestepige på gård. 4) Arbejder i ismejeri/ 
købmandsforretning, på Codan 18 år gammel. 5) Fik søn og 
blev gift i 1935, tilbage til Codan i 1945. 6) Mand og 
kone fælles om arbejdet i hjemmet (skifteholdsarbejde). 
7) Leg og hygge i barndomshjemmet. 9) Husmandsstedet må 
forlades, økonomien smuldrer på grund af sygdom i besæt
ningen. 10) Skoletiden. 12) Arbejdet på Codan. 13) Strejke 
i 60'erne. 14) Børnene vokser op - familieliv. 15) "En ære 
at tjene sine penge selv". 16) Ingen ligeløn på Codan. 
17) "Kvinder mere undertrykte dengang". 18) Småt med pen
gene - sygdom. 19) Etableringen af hjemmet. 20) Dansede 
meget som ung. 21-23) Kvinderne strejker på Codan - mændene 
usolidariske - kaldes "en kommunist" af socialdemokrater på 
grund af fagligt arbejde - tillidskvinde.

/02 INDHOLD båndinterview: Båndtid 0.00 Hverdagen hos familien 
Bjørnholdt. 5.40 Arbejdstider. 7.00 Det huslige. 9.25 Hver
dagen - eftermiddag, aften. 13.00 Børneopdragelse. 23.30 
Sexualoplysning, børnenes frihed. 30.35 At være gummiarbej
der og musiker. 42.55 Lis’s musikinteresse. 46.50 Børneop
dragelse. 56.50 Livserfaring. 63.00 Slut.

/03 INDHOLD båndinterview: Side 1) Tiden som tillidskvinde, 
problemer med bl.a. transportbånd. 3) Arbejde: sortere og 
måle slanger af. 4) Tillidsfolk virkede også som sjakbajs. 
6) Sygdom. 7) Fyring som hævnakt. 9) Sårbrok og diskuspro
laps p.g.a. arbejdet. 10)' På presseafdelingen. 11) Forhold 
til formand. 12) Afgang som tillidskvinde. 14) Privat snak 
mellem kollegaer. 15) Politisk holdning.

13/ ELLY NIELSEN.
Født 1908 i Herfølge.
Faderen: pottemagersvend. Moderen: fransk vask og strygning.

Hovedemner: Levnedsløb.
Yderår: 1908-1980.
Omtalte inst.: Herfølge, Nørregade, Køge, Køge Børneasyl, 
Kana (smørforretning), Hegnetslund Lervarefabrik, J. Chr. 
Jensen (Køge Torv).

Skriftlige erindringer 1+1 side.
Båndinterview 57 + 44 + 60 + 60 min., udskrevet delvist
50 sider. Benyttelse fri.

/01 Brev til Projektet.
/02 INDHOLD: Side 1) Scheplers smørforretning "Kana", Torvet.
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/03 INDHOLD båndinterview: Side 1) Fra Herfølge til Køge 1916, 
skolegang på Brochmands skole, Nørregade 77 købt af bedste
fader, da begge svigersønner døde, beskrivelse af familiens 
sammenflytning, moderen fransk vask og strygning, beskri
velse af arbejdet. 2) Besøg hos omrejsende teater. 3) Mode
ren død i 1939, moderen opdrog strengt, skolegang. 4) Nye 
elever ved skibsværftets oprettelse, funktionærboliger ved 
Københavnsvej med spisekøkken. 5) Skolekammerat dansede, 
kom til teatret, fedtlæderstøvler, pelsklædte frakker m.m. 
hos borgerbørnene, leg på Nørregade. 6) Frugtvogne til Kø
benhavn - børnenes tyveri af frugt, samværet med familien, 
mistede søster da denne var tre år. 7) Faderen pottemager 
på Hegnetslund. 8) Faderen fik vattersot af blyforgiftning, 
moderen forbød EN at være ude m.v., om Brochmands skole, 
tog handelseksamen. 9) Om nærsynethed - blev ikke opdaget. 
10) Om manglende frihed i ungdommen - glad for handels
skolen. 11) slut.

/O4 INDHOLD båndinterview: Side 1) Ansættelse på Asylet, beskri
velse af børnehaven, støttekredsen af borgerfruer, julefest, 
rengøring. 4) Stuepigeplads. 5) Asylet - sommertur, om bør
nene og deres forældre. 6) Snak om tidligere børn. 8) Ren
gøring, frokost. 9) Som stuepige. 10) Smørforretningen Kana, 
Torvet, Køge, fik arbejde, oplæringstid i hovedafdelingen i 
København, om forretningen i Køge. 12) Oplæringen i Køben
havn, direktøren på inspektion i forretningen i Køge, be
skrivelse af forretningen og arbejdet, varer, kunder bl.a. 
arbejdere og frøkener fra Vallø. 16) Slut.

/05 INDHOLD båndinterview: Side 1) Skoletiden, om adskillelse 
piger/drenge, kommende mand som skolekammerat. 2) Skolen 
- afstraffelsen, intriger - skoleveninder rottede sig sammen 
anden enkedatter trøstede. 3) Lærerindes grove behandling af 
elever, veninder kom sammen med drenge, men EN*s mor passede 
på, til folkedans i DUI. 4) Moderen fortalte ikke om beskyt
telse, forbød EN at gå til fest som 22-årig. 5) Om moderens 
sygdom og død, ingen frihed i modsætning til veninderne, 
faster fik uægte barn, som moderen henviste til. 7) Om at 
arbejde for familiesammenholdet, ensomhed som ældre, fået 
gigt af smørforretningen. 8) Om hvorfor EN ikke drikker 
spiritus, ingen drak i familien, veninderne i smørforret
ningen drak heller ikke, kun gåtur efter arbejdstid, ellers 
ingen fælles fritid. 9) En arbejdsdag i smørforretningen.
10) Lønnen steg automatisk, ej medlem af HK. 11) Om fagfor
ening - ingen tradition i familien bortset fra faderen.
12) Slut.

/06 INDHOLD båndinterview: Side 1) Om at læse bøger. 2) Gravi
ditet, ægteskab, erhvervsophør, byggede hus, kneb med var
men under krigen, "kunne ikke drømme om at gå på arbejde", 
forholdet i fsimilien, kvarteret på Glentevej, mandens ar
bejde, arbejde i hjemmet. 3) Fejring af jul hos svigerfor
ældrene. 4) Børneopdragelse - episode med tæv til børnene, 
mandens temperament - episode med kortspil. 5) Faderen 
hjalp med lektielæsning, han fortalte om prævention.
6) EN lærte barnepleje i huset, fødsler, fødte alene sidste 
gang. 8) Ud at arbejde igen, rengøring, i butik, i forret-
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ning hos J. Chr. Jensen. 10) Organisering i HK, sjov på 
arbejdet. 11) Arbejdet i forhold til arbejdet i smørfor- 
retningen, bekendtskaber efter ægtefællens død, om at klare 
sig alene, økonomien i ægteskabet bl.a. tog manden arbejde 
i tyskerlejr, køb af papirgulvtæppe, lån til centralvarme 
og møbler, slut.

14/ ANNA HANSINE HANSEN, f. Hansen
Pens, syerske, f. 1898 i Lellinge.
Faderen: staldmester og kusk samt gårdbestyrer.
Moderen: medhj ælper.

Hovedemner: Husholdningselev på Gammel Lellingegård, selv
stændig virksomhed som syerske.
Omtalte inst.: Gammel Lellingegård, Ny Lellingegård, Køge 
Apotek, Lellinge.

Båndinterview 25 min., udskrevet helt 12 sider.
Benyttelse år 2005.
Andet materiale: En madseddel for sommer og vinter.

/01 INDHOLD: 1 side kort livsløb.

/02 INDHOLD båndinterview: Side 1-3) Barndomshjemmet Lille Salby- 
gård. 3-4) Skolen. 4-5) Husholdningselev på GI. Lellingegård.
5) Halvt år på Ny Lellingegård, derefter stuepige, Køge Apo
tek. 5-7) Arbejdet på GI. Lellingegård. 8) I lære på systue 
i Køge. 8-9) Startede systue i Lellinge. 10) Mandens arbejdde 
købte grund og byggede hus. 11) Lånte penge til grund og hus. 
12) Fik 2 børn, mandens død - klarede sig derefter udeluk
kende ved syning.

/03 INDHOLD: 5 sider om etablering af systue, ægteskab.

15/ KNUD SPARRE.
Pens, maler, f. 1900 i Køge.
Faderen: ishavsskipper, elværksbestyrer.
Moderen: hj emmegående.

Hovedemner: Beskrivelse af Køge specielt forretninger o.a., 
Nørregade, malerarbejde. Yderår: 1880*erne - 1980.
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Omtalte inst.: Codan gummifabrik.

Notatinterview 2 sider.
Båndinterview min., udskrevet delvist, 12 sider.
Benyttelse fri.

/01 INDHOLD båndinterview: Båndtid 0.00-21.45 Beskrivelse af 
Køge, specielt Nørregade og Torvet, forretninger, værts
huse o.l. Side 1) Grisemarked på Torvet, Lyngen (arealet 
nord for Køge). 2) Kreaturmarked med gøgl. 3) Værtshuset 
Sulekarret. 4) Arbejde som maler, maling af vogne. 5) Ma
ling af kommoder m.v. 6) Staffering af vogne. 7) Opmaling 
af gravstene. 8) Malerarbejde på gårde, episode med "bænke
vælling". 9) Codan - den gamle Theilgård. 10) Hvorfor han 
ikke ville arbejde der.

16/ STIG HANSEN.
Pens.gummiarbejder, f. 1911 i Køge.
Faderen: havnearbejder. Moderen: malkekone, vaskekone.

Hovedemner: Barndom og arbejdsliv Codan. Yderår: 1911-1980.
Omtalte inst.: Codan, Colstrup (Svellefabrikken).

Skriftlige erindringer, 5 og 7 sider.
Båndinterview 60 min., udskrevet delvist 23 sider.
Benyttelse fri.
Andet materiale: "Digt" af søn.

/01 INDHOLD: Side 1) Forældrene, barndom. 2) Bypiadser/til søs, 
arbejde på gravemaskinen Gefion. 3) I Danzig. 4) Om D.s.U.
+ KU + nazisterne, arbejde på Colstrup og Codan. 5) Arbejds
løshed, "De gode gamle dage".

/02 INDHOLD: Side 1) Barndomshjemmet, Vestergade. 2) Drengeårene 
(gøgl - professor Labri - auktioner). 3) DUI, "de polske 
piger". 4) Kosten i hjemmet, havnen. 5) Arbejde på Codan. 
6} Lønforhold og fritid. 7) Efter befrielsen.

/03 INDHOLD båndinterview: Side 1) Codan var det første sted, 
man søgte arbejde, arbejde på havnen, fik arbejde på Codan.
3) Fik arbejde på Imprægneringsanstalten efter fyring på 
Codan, forskelligt arbejde bl.a. bæring af sveller, rens
ning af syretank. 6) Tilbage til Codan, lærte arbejdet på 
kalanderafdelingen. 7) Til slangeafdelingen, da anden af
deling blev nedlagt, måtte ikke barbere sig i arbejdstiden 
- flyttet af mester. 9) Udflugter - eks. tur ud i "det blå".



24

11) (Samtale om billeder)r forklaring på ex. øgenavne, 
historie fra den gamle fabrik om sabotage af maskinerne, 
(snak om billeder, personnavne). 12) Forklaring på gum
miets forberedelse frem til kaianderafdelingen, problemer 
med gummiblandingerne i såleskæreriet, forringelse af 
blandinger. 15) Tilskæreriet - beskrivelse af arbejdet, 
gik af som tillidsmand ved tvist om nedgang i løn/fyring. 
18) Hjælp til feriedreng. 18) Udflugt - fik præmier fra 
fabrikkens produktion, smørestuen. 19) Sygeordning på 
skærestuen, flyttet til portnerarbejde ved utilfredshed 
med tildelt arbejde. 23) Slut.

17/ OTTO RING.
Gift med meddeler nr. 18.
Pens, maskinarbejder.
Faderen: skrædder (musiker).

Hovedemner: Levnedsløb. Yderår: 1914-1980.
Omtalte inst.: Andersens Maskinfabrik, Østsjællands Jernbane 
Køge slagteri, Junckers Savværk.

Båndinterview min., udskrevet helt 31 sider.
Benyttelse år 2005.
Andet materiale: 4 billeder, bl.a. maskinværkstedet Codan 

værft 1918.

/01 INDHOLD båndinterview: Side 1) Hedvig Ring’s søskende, deres 
uddannelse. 3) Giftermål, Otto Ring’s fader, hans arbejde, 
barndom. 7) Læretid. 12) Maskinarbejder på Østsjællands 
Jernbane. 14) Arbejdsløs, på Køge Slagteri, på Køge-Ringsted 
banen, på Viggo Hansens maskinfabrik. 15) B & W. 16) På 
Junckers. 17) Om direktør Juncker. 18) Socialdemokratiet.
20) Fritid, økonomi. 21) Omgangskreds. 23) Lønforhold på 
Junckers. 24) Arbejdsforhold på Junckers. 25) Konflikter 
med en mester. 27) En lønkonflikt. 28) Besættelsen. 29) 
D.s.U. og Socialdemokratiet.

18/ HEDVIG RING.
Gift med meddeler nr. 17.
Pens, modist, f. 1909.

Hovedemner: Se meddeler nr. 17/01
nåndtTit-jRTvjrw, udskrevet helt 31 sider. Benyttelse år 2005.

/01 INDHOLD: Se meddeler nr. 17/01.
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19/ MARIUS BENFELDT.
Pens, guiumiarbejder, f.
Faderen: landarbejder.

Hovedemner: Levnedsløb.

/01 Notatinterview 1 side.

1891 i Stouby.
Moderen: arbejde ved landbruget.

Yderår: 1891-1960.

Benyttelse

20/ FREDERIK NIELSEN.
Pens, guiumiarbejdert f. 1906 i St. Heddinge.
Faderen: fodermester. Moderen: landarbejder, husmoder.

Hovedemner: Barndommen hos bedsteforældrene, ungdomsliv og 
Codan Gummi. Yderår: 1906-1980.
Omtalte inst.: Codan Gummifabrik.

Båndinterview min., udskrevet delvist, 19 sider. 
Benyttelse fri.
Andet materiale: Billeder.

/01 INDHOLD båndinterview: Side 1) Opvækst hos bedsteforældre.
2) Naboskab - kortspil og kaffesort. 3) Tilbage til mor - 
skolegang, passer "stedet" hos bedstemor. 3-4) Radikale 
baptister. 4) Børnearbejde - udnyttelse. 6+7+8) 14 år gam
mel: i landbrug og derefter hotelkarl i Køge, blev ikke 
til den store sørejse. 8) Med omrejsende tivoli, hygiejne 
eller mangel på samme, lus. 9) 1921: i landbrug igen, i 
landbrug sammen med sin mor. 10) Cement arbejder i Køge 
1926/27. 10) På valsen. 12) Gift i Køge i 1929, gummiarbej- 
der. 13} Historien om en ven - skudt på Østfronten. 14) Svært 
at komme på Codan gummi. 16) Arbejdslivet på "Gummien", 
rejsemontør (lagde gulve, protest mod tidsstudier. 17) Ville 
gerne have studeret. 18) Folk forkælede i dag - unge bør 
prøve fysisk arbejde inden studier indledes.

/Q2 INDHOLD båndinterview: Båndtid 0.00 Arbejdssøgende ved 
Codans port. 1.35 Fik arbejde 1929. 2.30 Delte læster ud
- treholdsskift. 3.15 Alene søndag aften. 4.25 Overarbejde. 
5.00 Jordskælv i ca. 1930. 6.00 Der blev knoklet. 7.35 28 år
på teknisk afdeling. 8.30 Lavede reklamemåtter. 10.00 Be
gyndte at lave gulve - rejsemontør. 10.30 Brugte meget brand
farlige stoffer. 11.30 Beskriver gulvlæggerarbejdet.
12.00 Lavede støvsugerslanger under besættelsen. 12.35 Samle-
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bånd: "Det er ikke mig". 13.30 En historie om gulvlægning 
og mester. 21.QQ Rejseriet ophørte ca. midt i 60’erne.
22.35 Lavede prøver - specialopgaver. 24.20 Arbejdsforde
ling under besættelsen. Besættelsen - modstandsgrupper.
25.10 Kommunisterne fik besked allerede 9. april 1940 om 
at danne modstandsgrupper. 25.50 F.N. dannede selv gruppe.
27.30 Sat fast et par gange af dansk politi. 28.15 Også 
udmærkede mennesker i politiet, men ikke alle. 29.26 Po
litiet tog parti-huset på Tangmosevej. 29.27 7. januar 1943: 
hentet af HIPO. 33.12 Gruppen bevæbnet i 1943. 38.30 Under
Finlandskrigen måtte Arbejderbladet ikke sættes op.
39.20 Mange kommunister umiddelbart efter krigen. 40.20 
"Det er ikke på Rigsdagen slaget skal slås". 42.10 Om kom- 
munistjagt. 45.50 Ville ikke tage huen af for godsejeren.
46.45 Ud af DKP i 1956. 50.50 Skiltet med sin politiske
overbevisning. 53.00 I slagsmål med nazisterne i 30’erne.
55.30 Kraftig rationalisering på gummien i 60’erne.
55.55 Om arbejdsløsheden i dag (løsningsmodel). 57.30 Slut.

21/ FRITS BAK.
Pens, frisør, f. 1916 i Seerup (Silkeborg}.

Hovedemner: Levnedsløb med vægt på arbejde.
Yderår: 1932-1980.

Båndinterview min., udskrevet helt 35 sider.
Benyttelse fri.
Andet materiale: Svendebrev, priskurant.

/01 INDHOLD båndinterview: Side 1) Læretid. 2) Svendeprøve.
3} Rengøring, forhold til kunder. 4} Svend på Sjælland.
6) Løn, St. Merløse. 8) Svend i Køge. 10) Kunderne.
11) Priser, arbejdsformer/pligter. 16) Erhvervssygdomme.
17) Hvordan var samtalen mellem frisør og kunde. 18) Po
litisk ståsted. 19) Fagligt arbejde. 21) Klipning af tys- 
lere under besættelsen. 23) Værktøj, kunder. 28) Salon
døren, efterløn. 29) Fritid. 30) Bryllupsår. 31) Fritid 
som unge. 32) Fritidsinteresser. 34) Om EDB.

22/ HARTVIG NIELSEN.
Pens, slagteriarbejder, f. 1904 i Alslev v. Esbjerg.
Faderen: landarbejder. Moderen: husmoder.

Hoveri. 41 år som slagteriarbejder. Arbejdernes æresbe
greber. Yderår: 1878—1980.
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Omtalte inst.: Køge Slagteri.

Notatinterview 2 sider.
Båndinterview 59 min., udskrevet helt, 30 sider.
Benyttelse fri.
Andet materiale: Regnskabsbog (indtægter) 1925-1969.

/01 INDHOLD båndinterview: Side 1) I stadstøjet for at søge 
arbejde, destruktionsanstalt på slagteriet. 2) Tuberkel- 
køer blev til teknisk fedt. 3) Har prøvet alt arbejdet på 
slagteriet, han ville være noget, men sagde nej til at 
blive mestersvend. 4) 41 år på Køge slagteri. 5) Temmeligt 
skrapt arbejde. 6) Fik dårligt ben af at slæbe grisekroppe, 
lange arbejdsdage. 7) Helt alene i middagspausen. 8) Mod
stander af kortspil. 9) Missionsk opdraget. 10) Kan ikke 
lide at folk bander. 11) Kom aldrig privat sammen med slag
teriko 11 egerne. 12) Forlod møderne, fordi han ikke ville 
spille kort. 13) Købte kun hvad han kunne betale kontant. 
141 Konen gik aldrig på arbejde nDet gik min ære for nær, 
hvis jeg ikke kunne forsørge min kone har aldrig
deltaget i husligt arbejde. 16) "Det var flabet - det synes 
jeg nu 17) Maden skulle være parat, når manden kom 
hjem. 18) Har aldrig selv pudset sine sko. 19) Det var 
konens sag at vække manden. 20) "Skal du tisse, så rend 
ind til mor ...". 21) Samme løbeseddel håndskrevet 100 gange 
på een dag. 24) 50 km. cykeltur hver dag for at komme på 
arbejde. 25) Jeg ville forsørge min kone. 26) "Når viljen 
er til stede ...". 28) Satte en ære i at klare mig selv. 
30) Mit parti ikke opfundet endnu.

23/ HOLGER PETERSEN.
Pens, maskinarbejder, f. 1912 i Køge.
Faderen: arbejdsmand. Moderen: gummiarbejderske.

Hovedemner: Levnedsløb - arbejde, forældre, fagligt arbejde, 
modstandskampen. Yderår: 18901erne-1976.
Omtalte inst.: Codan, Juncker, Kemisk Værk Køge.

/01 Notatinterview 2 sider. Benyttelse

24/ PER LOUIS OTTO PETERSEN.
Pens, lærer, f. 1908 i St. Tårnby.
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Faderen: landmand. Moderen: husmoder.

Hovedemner: Barndommen. Yderår: lige før og under 1. ver
denskrig (1914-18).

01/ INDHOLD: Selvindtalt kassette, fremkommet via Køge Byhisto
riske Arkiv.
Original hos Køge Byhistorisk Arkiv.

25/ CHRISTIAN NIELSEN.
Pens, slagteriarbejder, f. 1906 i Herfølge.
Faderen: banearbejder. Moderen: husmoder.

Hovedemner: 10 år med en kødrute på Stevns, 26 år som slag
teriarbejder i Køge. Yderår: 1880-1980.
Omtalte inst.: Køge slagteri.

Båndinterview 41 min., udskrevet helt, 31 sider.
Notatinterview 2 sider.

/01 INDHOLD båndinterview: Side 1) Ud at tjene bønder som 10-årig 
hjulpet ind på slagteriet. 2) Grundlaget for slagteruten 
forsvandt, da folk fik hjemmefrysere. 4) “At køre kød ikke 
min livret”. 7) Ansat på slagteriet, at læsse grise var de 
unges job, 180 grisehoveder i timen. 10) Grise med stivsyge, 
"samtale i enstavelsesord”. 13) Faste pladser i spisesalen, 
tiden på slagteriet - de bedste år i mit liv, direktøren- 
ih hvor jeg hadede ham. 15) "En slags portner" på slagteriet. 
16) Gode arbejdskammerater. 17) Ingen erhvervssygdomme.
18) Traf sin kone på slagteriet. 19) Om ægteskab, fritids
interesser - det var der ikke tid til, aldrig politisk aktiv. 
21) Arbejdskampe på slagteriet. 23) "Lidt kortspil hvis vi 
keder os ...". 26) Ikke meget fjernsyn, avislæsning.
27) Gamle rejsebeskrivelser og Ingemanns romaner. 28) Ud og 
se kornet gro. 29) Bilejer siden 1935. 30} Kvindelige slag
teriarbejdere. 31) Slut.

26/ ANNA M. NIELSEN. 
Pens. HK-medlem.

/01 Skreven erindring 2 sider. Benyttelse
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27/ HELMUTH. SVENDSEN.
Pens, gummiarbejder, f. 1908.
Faderen: gasværksarbejder. Moderen: husmoder.

Hovedemner: Arbejdsliv, familieliv. Yderår: 1908-1980.
Omtalte inst.: Codan, Trævarefabrikken.

Båndinterview 90 min., udskrevet helt, 34 sider.
Benyttelse fri.

/01 INDHOLD båndinterview: Side 1) Mælkedreng, far og mor, 
barndomshjemmet. 2) Skolen, symaskinen pantes. 3) Faderen 
drikker, holdt høns. 4} Arbejdsdreng på Codan, arbejds
standsning. 6) På Trævarefabrikken, mindre i løn. 7) Til
bage til Codan, arbejdsløshed. 8) Arbejdsprocesser. 9) Mange 
bliver i mange år. 11) Sygdom, arbejdsmiljø. 13) Rationali
sering, akkord. 15) Fagforeningspolitik, politiske gruppe
ringer. 171 Solidaritet i arbejdet. 18) Tidsstudier giver 
uvenskab, løn. 20) Arbejderen, formanden, Theilgård. 23) Gift 
stifter familie, tre børn. 23) Prævention. 24) Sex-vejled
ning. 25) Sex og børn (mandens ansvar). 26) Sexliv. 27) For
del at hustru er ældre. 28) Børneopdragelse. 29) Børnene 
i fritiden, smalle kår. 29) Haveinteresseret, kolonihave, 
sport. 32) Hjemmemenneske. 34) Konsekvens af sygdom.

28/ OLGA BOLINE MADSEN.
Pens, hjemmehjælper, f. 1900 i Regnemarksbakker.
Faderen: landarbejder. Moderen: husmoder.

Hovedemner: Levnedsløb, meddelerens arbejde på Køge Bryggeri, 
Køge slagteri, Codan, Omsyningscentralen, samt 16 års arbejde 
som husmoderafløser. Yderår: 1900-1980.

Notatinterview 3 sider.
Båndinterview 141 +70 min., udskrevet delvist, 65 sider. 
Benyttelse fri.

/01 INDHOLD båndinterview: Side 1) En god tid på Køge Bryggeri.
3) Skrabet margarine på brødet, har aldrig været arbejdsløs.
4) "Jeg gjorde, hvad jeg blev sat til. 5) Ingen drikfældig
hed på bryggeriet, øller med hjem i vestelommen, da Olga 
ville prøve, hvor mange påskebryg hun kunne tåle. 6) Der var 
ikke mange, der brød sig om Køge-øllet. Olga fortæller om 
et forstuvet ben (ikke udskrevet). 8) Kunne ikke tåle
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lugten af kogt gummi, Olgas arbejde: at pudre gummistøvler. 
9) Kun een gang i livet er Olga kommet for sent på arbejde. 
12) Ansat på slagteriet, i pølsefabrikken, i tarmhuset.
15) Qmsyningscentralen. 17) Sendt på høstarbejde af fag
foreningen. 19) Husmoderafløser i 16 år, "idag bestiller 
en husmoderafløser det halve af, hvad jeg gjorde ...”.
20) Fire pladser om dagen, "verden er af lave", jeg vil 
ikke have en husmoderafløser inden for døren". 23) Man skal 
ikke gøre oprør. 24) Blodigt tøj i kødgryden.

/02 INDHOLD båndinterview: Side 25) "Jeg er ikke vokset op med 
kærlighed ...", før i tiden fik børn ikke så meget kærlighed, 
fattigmands eneste fornøjelse: at ligge hos sin kone, jeg 
elskede ikke den mand, ikke noget med at slæbe uægte børn 
hjem. 26) "En svensker var glad for mig", "Det var ham sven
skeren jeg skulle have haft", modtagelig for at få børn.
28) "Sex, det var der da ikke noget ved. 29) Slog datteren 
med en træske, så den knækkede, prævention - kendte man 
ikke, den bedste prævention: at holde sig fra mænd. 30) Brun 
sæbe kunne jeg ikke spise, har aldrig gået til læge med 
"sådan noget", kendte ikke noget til svangerskabsafbrydelse. 
31) Arbejderen og ægteskabet. 32) Nu bliver børn født med 
mere kærlighed. 33) Min far og mor har da aldrig taget mig 
på skødet, "Kan du skrubbe af, tøs", "mine børn havde ikke 
meget til overs for deres far", jeg kælede med mine børn.
34) Min mand var da ligeglad med børnene, det er kvindens 
pligt at passe børnene. 36} Fornuftsægteskab, pæn mand - 
med i sangforeningen. 37) Han var meget sexet - for meget.
38) Skilt på grund af økonomien. 39) Der lå altid en veksel 
i korridoren. 41) En patient der lagde en stjerne for mig.
43) Begge mine mænd er døde, heldigvis. 46) Jeg har haft 
det bedst i den tid, da jeg var ene.
Båndtid: 41.45 I dag har forældre et bedre forhold til deres 
børn. 42.55 Jeg vovede ikke at lade mig skille, før min 
far var død. 43.50 Barselsorlov til manden - er det ikke 
hul i hovedet. 44.40 Jeg har det godt, fordi jeg altid har 
haft arbejde. 48.30-49.25 Om at se fjernsyn og om en 
TV-udsendelse.

/03 INDHOLD båndinterview: Side 1) Bryggeriet og brygger Andersen. 
3) Vestergade, huse og forretninger. 4) Om boligen i Vester
gade. 6) Lejligheden i Nyportstræde. 7) Om en "børnelokker".
8) Hverdag, madlavning. 9) Skilsmisse og socialhjælp, mad
lavning, økonomi, om børnene, daglige pligter. 10) Separa
tion og kartofler, kolonihave. 11) Rengøringsjobs, vask af 
skjorter, stopning af strømper. 13) Vask hos en sukkersyg 
kunde, forskellige jobs. 14) Hjemmehjælper - kaffe på sengen 
til gengæld for billige koks. 15) Problemer med transport 
som hjemmehjælper. 16) Lappecentralen - tvangsudskrivning 
til høsten på Gunnerup, på Codan.,17) Livet som pensionist, 
(nutidens rengøring, rejser, alderdom som et problem, venner, 
børn, bær, børnebørn, oldebørn, børnenes arbejde, hukommel
sesproblemer ) () ikke udskrevet. 18) Åsen og liljekonvaller. 
Båndtid: 41.15 Søn i Canada. 43.30 Om arbejdsløshed og syg
dom. 44.10 Om Køge og forretningslivet, om størrelsen på 
tøj og mennesker. 46.30 Faderens familie.
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29/ NIELS CHRISTIAN LARSEN.
Pens, banearbejder, f. 1904 i Gunnerup huse, Herfølge. 
Faderen: arbejdsmand på landet. Moderen: malkekone.

Hovedemner: Levnedsløb, tjenestesteder, banearbejde. 
Yderår: 1908-1980.
Omtalte inst.: D.S.B.

Båndinterview 40 min., ikke udskrevet. Benyttelse fri.

/01 INDHOLD båndinterview: Båndtid 0.00 Fødested, oplevelser som 
4 årig, bl.a. roelugning. 3.00 Boede på Kroggården i Sædder, 
oplevelser. 4.30 Boede i Strandgårdens fodermesterhus, Ølby, 
broders død som 17 årig (1917). 6.10 12 børn i familien
— omtale af nogen af dem. 8.15 Søster arvede gård. 9.00 
Broder i tjeneste under 1. verdenskrig. 9.30 Til Ølby som 
5-6 årig. 10.30 I Ølby skole. 11.45 Flyttede til Gunnerup 
huse igen, i Vedskølle skole, oplevelser med streng skole
lærer. 13.20 Til Tesbølle. 14.45 Tidligere periode bl.a. 
i Herfølge skole. 17.20 I tjeneste på Møllebækgården i 
Herfølge som 14-20 årig. 18.20 Forskellige pladser.
21.00 Sidste plads, Vasebækgård ved Køge. 22.45 Arbejde 
på banen 1945 til 46, herefter kolonnearbejde. 25.30 For
dele ved arbejdet fremfor gårdarbejde - kunne bl.a. nå at 
købe ind. 31.30 Fritiden. 33.10 Medlem af fagforening i 
1940. 33.55 Med i politik. 34.25 Politik i barndomshjemmet 
- kun op til valg. 35.15 Om tilfredshed med livet "man måtte 
jo arbejde".

30/ ERIK HANSEN 
Smed, f. 1921 i Køge.

Hovedemner: Arbejde som smed, af holdslogen IOGT, livsforløb. 
Yderår: 1912-1980.
Omtalte inst.: Ørums Maskinfabrik, "Daggry" (IOGT), Vitsgøl 
Kloster Ålborg, Køge Metalvarefabrik, Orla’s Maskinfabrik, 
Hellesen (Køge).

Båndinterview 120 min., udskrevet delvist, 16 sider. 
Benyttelse fri.
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/Q1 INDHOLD bånd interview: Af holdslogen Daggry TOGT: Side 1) 
Medlemsskab af IOGT i 1935, begrundelse i mellemfolkelige 
relationer, bygning af ungdomshjem i 1935-36. 2] Mange unge 
medlemmer i 1935, lejrture, besøg hos andre afdelinger, 
hvorledes nye medlemmer hvervedes. 3) Tur til ungdomslands
stævne i Sverige, arbejde undervejs, besøg i Tyskland og 
England, fremgang i logen i 1936, restriktioner i logear
bejdet under krigen. 4) Tysk soldat med til logemøderne, 
logen var forskole til politik, presset på medlemmerne.
5) Individuelt hjælpearbejde, eks. afholdelse af konfirma
tion for pige med fordrukken far, afholdenhed - problemer 
på arbejdspladser. 6) Om at kunne more sig uden spiritus, 
andre afholdsforeninger. 8) Ritualer ved logemøderne, ude
lukkelse af logemedlem ved overtrædelse af artikel 2, ud
drag fra andre logers program 1976, problemer med de unges 
holdninger, besøgsudvalg. 10) Mødernes forløb, hjælpear
bejde, mildning af spiritusdom ved indmelselse i loge, 
fribolig i logens bygning, hvem blev medlem, kortspil efter 
møderne, sanglege for unge, dilettant, modsætning i logen 
- kun mellem unge/ældre. Båndside 2: 14) Om slettelse 
p.g.a. brug på afholdsløfte, barndom, forældre, skole, 
læreplads-forsøg ved forskellige arbejdspladser, plads hos 
Ørums Maskinfabrik, de andre søskendes uddannelse. 16) EH’s 
læretid - konflikt, mesters behandling af svende og lær
linge. Båndtid: 10.45 Hårdt arbejde som lærling, lærlinge
arbejde under lock-out i 1935 eller 1937. 18.10 Fyret
14 dage efter endt læretid, arbejdsløs, i ungdomslejr på 
Vitsgøl Kloster. 21.30 Arbejde på Ålborg flyveplads - men 
blev fyret, mester syntes ikke han arbejdede nok (for tys
kerne}. 22.30 Rørlægger i Ålborg på skibsværftet, med i 
orkester, fyret i stedet for mand med kone og barn. 23.40 I 
maskinværkstedet, krav om mere i løn. 24.35 Hos Rørdal Ma
skinfabrik som reparatør, fyret da han skulle på maskin
mesterskole. 25.50 Med i modstandsbevægelsen via skolen. 
26.20 Modstandsgruppen sprængt, rekruttering af eleverne. 
28.10 Sjakbajs på flygtningelejr ved Ålborg. 29.10 Taget 
af tyskerne, episode ved krigens slutning. 34.20 Om flygt
ningelejren, fraternisering. 37.20 Ud at sejle med Hol-
landsk-Vestafrika-linie, inden flygtningelejren, halvt år 
med lille damper som 4. maskinmester. 39.30 Landgang - 
oplevelser på udflugt til indfødtes landsby i Afrika.
43.00 Negere som lossere, sejlads på Congofloden. 44.10 
Blev kaldt hjem til konen efter 2 års sejllads. 44.30 Be
kendtskab med konen i flygtningelejren, ægteskab i Sverige. 
45.20 Ud at sejle efter giftermålet. 46.05 I arbejde hos 
Ørum, tillidsmand, kontrovers værkfører/mester, fyret som 
tillidsmand. 49.20 Hos blikkenslager i Karlslunde, kontro
verser. 50.10 Hos Køge Metalvarefabrik, holdt op efter kon
troverser med mester, fik ikke del i indtægterne på udvik
ling af maskine. 54.00 Orla’s Maskinfabrik i Køge. 54.45 
Indlægning af varme ved Hårlev skole, fastsættelse af løn. 
55.45 Indlægning af varme i drivhuse. 57.45 Midlertidigt 
hos Poul Møllers Maskinfabrik. 58.10 Hos Hellesen, Køge, 
om afvikling af lån. 59.00 Ophørte efter 5 år p.g.a. løn
spørgsmål. 59.35 Cuba-plast i næsten 10 år, ville fyres 
i stedet for anden. 60.30 Hustru rengøringshjælp på skole 
i næsten 25 år. 60.50 Slut.
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31/ HANS JENSEN.
Pens, kontrollør, f. 1904 i GI. Hastrup.
Faderen; landarbejder. Moderen: landarbejderske.

Hovedemner: Levnedsløb, arbejdet på landet som barn, skole
gang, arbejde som chauffør, vognmand, arbejde ved vandværket 
Yderår: 1904-1980.
Omtalte inst.: Codan, Køge Vandværk, Karup.

Notatinterview 1 side.
Båndinterview 60 min., udskrevet delvist, 8 sider. 
Benyttelse

/01 INDHOLD båndinterview: Side 1) Fødselsdata, faderens arbejde 
som landarbejder, arbejde med optagning af stød, HJ hjalp 
faderen ved optagning. 2) Hjalp med lugning af roer som barn 
3) Søskende, deres arbejde senere, pasning af mindre søs
kende, når forældrene arbejdede, uddannelsesønsker og mu
ligheder. 41 Børnene på roemarken, pløjekonkurrence - arbej
de i tjenesten. 5) Madlavning i hjemmet, slagtning af gris 
samt røgning. 6} Faderens arbejde - skiftende: eks. grøfte
gravning, dræningsarbejde, stenslagning, om eget arbejde 
som rørlægger ved vandværket, om sprunget vandledning.
71 Arbejde som murerarbejdsmand sammen med faderen, ud at 
tjene første gang, videre i tjenesten, betjene hestegang. 
8) Skolelærer så igennem fingrene med fravær fra skolen. 
Båndtid: 18.15 Børnebørnene, børnenes arbejde, om deres 
lærepladser, at tjene penge, skaffe tøj til børnene.
21.00 Børnene i dag, reparation af rør. 23.30 Det sidste 
tjenestested, fik arbejde som chauffør, omtale af diverse 
arbejdssteder. 26.15 Arbejde (tyskerne kontrollerede last
vogn) .
Side 81 Arbejde på gummifabrik, ud fra plads på gård efter 
utilfredshed.
Båndtid: 29.15 Arbejde på gummifabrikken som dreng.
29.40 Fyring. 30.45 Arbejde på gård som mælkekusk samt 
markarbejde. 31.30 Herefter arbejde som chauffør.
33.00 Vognmand på Karup flyveplads 1942. 36.45 Forhold
til tyskerne, reparation af lastbil af tyskere. 38.50 
Hvorledes den første lejlighed i Køge skaffedes. 40.00 Søn 
i lære via fodbold. 41.00 Sønnens køb af grund, bygget 
sammne med bekendt (19571. 47.15 Hvorfor HJ ikke byggede
hus selv - arbejdede som kontrollør, tilkaldevagt ved vand
værket. 49.00 Om arbejdet, bygning af pumpestationer.
53.30 Inspektion af vandværket.

32/ PER VIGGO NIELSEN.
Pens, savværksarbejder, f. 1909 i Vemmedrup v. Bjæverskov.
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Faderen: tømrer, senere murerarbejdsmand.
Moderen: malkepige, hjemmegående.

Hovedemner: Levnedsløb, savværksarbejder, chaufførmedhjæl
per. Yderår: 1914-1970.
Omtalte inst.: Lellinge Savværk, Junckers Savværk, Vemmedrup 
Lellinge.

Notat interview 1 side.
Båndinterview 13 min., ikke udskrevet. Benyttelse

/01 INDHOLD båndinterview: Båndtid 0.00 Faderen tømrer, senere 
murerarbejdsmand hos broder. 1.15 Barndomshjemmet, om mad 
(bl.a. opfodring af gris). 2.00 Børnene med ved markarbejde 
(roer og høstarbejde). 4.00 I skole i Vemmedrup, senere
Lellinge. 4.35 Ud at tjene. 5.20 Sidste tjeneste, så fo
dermester i Solrød. 6.10 På Lellinge Savværk, chauffør hos 
Asger Hansen. 7.00 På Lellinge savværk og Lellinge Overdrev 
arbejdede to steder samtidig. 8.00 Medhjælper ved vognmand 
Helmer Karlsen. 9.15 Diverse arbejde bl.a. chaufførmed
hjælper på Junckers Savværk. 9.40 Skaffede arbejde selv, 
ikke gennem fagforening. 10.35 Medlem af fagforeningen i 
1928 ca. efter krav fra de andre arbejdere på savværket. 
11.35 Ej medlem af landarbejderforbundet. 12.25 Slut.

33/ LAURITZ HØJELSE, født Jens Lauritz Jørgensen.
Pens, chauffør (smed), f. 1901 i Ølby, Højelse sogn.
Faderen: skovarbejder, rangermand i Køge.
Moderen: vaske- og rengøringskone.

Hovedemner: Levnedsløb. Yderår: 1905—1980.
Omtalte inst.: Alslevgården, godsejer Seeecham-Hansen, Ølby, 
Strøby, Boholte.

Skreven erindring 5 sider.
Båndinterview 100 min., udskrevet delvist, 24 sider.
Benyttelse fri ( uden nævnelse af navn}.
Andet materiale: .
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/Q1 INDHOLD bånd interview: Side 1} Faderens død (tømrer) , ligsyn, 
barndommen i Ølby. 2) på Essetoftgården som 6-årig, arbejdet 
på gården, pigen på gården syede tøj til Lauritz af aflagt 
tøj. 3) Karlekammeret, i tjeneste hos kreaturhandler. 4) I 
tjeneste på Kildetoftgården, i lære som smed i Ølby. 5) Som 
svend i Lillemark, arbejde som murerarbejdsmand, bestyrer i 
en smedie ved Brøndbyvester Str., bestyrer i en smedie i Åge
rup. 6) Som vognmand i Ejby, rutebilchauffør for Roskilde - 
Hansen, køreprøve. 7) Forlovelse og giftermål 1928-29, købte 
en smedie i Strøby, salg af smedie, søger arbejde på Alselv
gården som privatchauffør. 8) Sygdom, flytning. 9) Køb af 
det første kørekort, som chauffør i Hedehusene. 10) Den 
første tur til København som chauffør. 11) Til bal i Hårlev 
og mødet sin kone. 12) Det første barn, passede et brødud
salg samt arbejdede på Singerværkstedet, datteren på strik
keri, datteren i huset hos en fragtmand, datteren hos slag
teren i Strøby. 14) Datter i realen, i lære ved dagpleje i 
Køge, datteren - Junckers Savværk, den første datter - kokke
pige. 15) Hos godsejeren, madvaner på gården, godtejeren 
tilser køkkenet, folkestuen. 16) Rejsende fra landevejen, 
folkelivet på godset, dagens arbejde på godset. 22) Til 
dyrskue med kone og børn. 24) på besøg på et kornfirma for 
at hente 2 korngrosserer.

/02 INDHOLD båndinterview: Side 1) Barndom, ud at tjene, arbejdet 
på gården, skolegang. 2) Skolegang, hjernerystelsen, arbejdet 
på gården, fik aflagt tøj. 3) På Kildetoften i 1 år, smede
lære, som svend i Lidemark, skoede militærheste, artilleri 
- kasernen på Amager, Sønderjylland, oppasser for kaptajn 
Bermin. 4) Bestyrer af en smedie i Årup, tilbage til Køge 
og køre taxa, kørte rutebil Køge-Ejby, gift 1930, købte 
smedie i Strøby, Singe værkstedet i Strøby, fik plads på 
Alslevgården som privatchauffør, arbejdet hos godsejeren, 
folkepension, flyttede. 5) Nyt efternavn, moderen og faderen.

34/ GEORG JENSEN.
Pens, arbejdsmand, f. 1910 i København.
Faderen: arbejdsmand. Moderen: husmoder.

Hovedemner: Levnedsløb. Yderår: 1910-1980.
Omtalte inst.: Himlingøje mølle, Stormøllen, Køge, Kemisk 
Værk, Køge slagteri, gummifabrikken. Pektinfabrikken.

Notatinterview 2 sider.
Båndinterview 33 min., udskrevet delvist, 26 sider. 
Benyttelse
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/01 INDHOLD båndinterview: Side 1) Bortadopteret. 3) Ingen lyst 
til at fa en uddannelse. 4) I møllerlære. 5) Slagteriar
bejder. 6) Slagteriarbejde - det mest usunde arbejde. 7) 
Mistede appetitten af at arbejde i tarmhuset. 8) 9 år på 
Pektinfabrikken, "Skide fuld” af spritdampe på Pektinfa
brikken. 10) Gummiarbejder, arbejdsløshedsperioder - 
"noget kedeligt noget". 12) Det passede sig bedst, at konen 
gik hjemme og passede huset. 13) "Til sidst ville hun ikke 
lave noget hjemme - så havde jeg jo ikke brug for hende .." 
16) Ungkarl igen. 17) Kærester - det interesserer mig ikke 
- ikke mere. 19) Medlem af IOGT i 30 år. 20) Ind i afholds
bevægelsen for selskabs skyld, kortspil. 23) Medlem af ar
bejdsmandsforbundet. 24) Politisk indstilling. 25) Samfundet 
- ikke godt, heller ikke helt dårligt. 26) Tilværelsen som 
pensionist.

35/ TYCHO ANDERSON.
Pens, gummiarbejder, f. 1917 i København.
Faderen: tjener, skibsværftsarbejder, gummiarbejder.
Moderen: Køge slagteri.

Hovedemner: 31 års arbejde på Codan. Yderår: 1917-1980. 
Omtalte inst.: Codan.

Båndinterview 64 min., udskrevet helt, 31 sider. 
Benyttelse fri.

/01 INDHOLD båndinterview: Side 1) Arbejdsdreng på "gummien" 
- far skaffede mig ind, arbejdsdrengene blev fyret, når de 
fyldte 18, ville være mekaniker, men det var mere givtigt 
at være arbejdsdreng. 2) Arbejdsdrengene på skovtur, gum
miarbejderne på skovtur. 3) Hvad en arbejdsdreng tjente.
4) Den første arbejdsdag, almindeligt at flere familiemed
lemmer arbejdede på gummien. 6) Arbejdsdrengene skulle 
springe ærinder for de voksne. 7) 22 af ugelønnens 24 kr. 
skulle afleveres hjemme. 8) Fire fingre i maskinen. 10) For
skelligt arbejde på gummien, hårdt arbejde. 11) Hvidpudrede 
klovne, indåndede støv i 31 år, astma, dårligt hjerte, hæs 
stemme, udsugningsanlæg blev aldrig til noget. 13) Talkum 
i lungerne, kendte ikke sammenhængen mellem støv og sygdom
me, blev vred på fabrikken, fyret med en times varsel. 14) Da 
kvinderne strejkede. 15) Ansat på Hedehusenes Teglværk.
16) Sagde nej til et tilbud om at komme tilbage til Codan.
17) Alligevel tilbage til Codan. 18) Jord- og betonarbejder 
i Tåstrup, sygdom. 20) "Det var jo ikke helt sikkert, at 
fabrikken var skyld i sygdommene", "personligt var jeg ikke 
i tvivl om årsagen". 21) Fodboldspiller fra 7 års alderen, 
hustruen ikke begejstret for at være fodboldenke, gider ikke 
være tilskuer til fodbold. 23) Medlem af Arbejdsmændenes
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Fagforening. 24} Arbejdsdrengene strejkede - og oprettede 
Arbejdsmændenes Ungdomsforening (A.U.), høj løn på gummien, 
derfor ringe faglig aktivitet. 26} Bønderne prøvede at 
bremse karlenes "flugt" til gummien. 27} Politisk indstil
ling, om ægteskab. 30) DKP i Køge en stærk afdeling (bl.a. 
takket være "Steffen"). 31) Slut.

36/ ALBERT NØRSKOV NIELSEN.
Pens, arbejdsmand/ f. 1903 i København.
Faderen: skomager, ved søværnet, altmulig-mand.
Moderen: tobaksarbej der.

Hovedemner: Levnedsløb for forældre og meddeler.
Yderår: 1876-1970.
Omtalte inst.: København.

Skreven erindring 103 sider. Benyttelse fri.
Andet materiale: Billeder.

/01 INDHOLD: Side 1} Forord. 2) Moderens fødsel og familie.
3) Moderens barndom. 11) Moderens veninder. 17) Moderens 
og faderens møde og giftermål. 18) Morfaderens skæbne. 20) 
Faderens barndom. 21) Faderens uddannelse og tid i søværnet. 
22) Meddelers fødsel. 23} Bosteder. 25) Familiens dagligdag. 
32) Meddelers ferie. 33} Et forsøg på at vinde penge. 34) 
Faderen og sport. 36) Sejlsport. 39) Økonomiske problemer. 
40} En tur til Berlin ved krigsudbruddet (1. verdenskrig). 
41) Bydreng. 43) TB og den "spanske syge". 45) Faderen 
pensioneres og moderen genoptager tobaksarbejdet. 46) Spa
retider. 47) Faderens fiskeri. 50) Daglige problemer (om en 
ekshibitionist, lopper, lus, TB). 53) Julemanden 1916 - en 
svane. 54) Petroleumstoddy mod TB. 55) Faderens sidste fis
ketur. 57) Familien som cykelpasser på Øresund. 69) Faderens 
død og begravelse. 64) Problemer med socialkontoret, konfir
mation. 68) I lære og fritid. 69) Lejeforhøjelse. 70) En 
ugleset familie i opgangen. 71) Teaterbesøg. 72) Moderens 
problemer med synet. 73) Meddeleren får TB/sygdomstid.
76) Fast arbejde. 77) Søsterens død, tante Mathilde.
80) Moderens ferie. 81) Moderens interesser. 83) Moderen 
på aldersrentebolig. 86} Moderen lærer blindskrift. 89) Pro
blemer på grund af manglende syn. 90) Indkøb. 94) Moderen 
kommer på Solgavehjem. 95) Om billeder i hjemmet. 96) Livet 
på Solgavehjemmet. 102) Moderens død "Hænderne". 103) Efter
skrift.
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37/ NIELS LAVRITS NIELSEN.
Gift med meddeler nr. 38.
Pens, amtsvejmand, f. 1906 I Darup v. Roskilde. 
Faderen: arbejdsmand og husmand. Moderen: husmoder.

Hovedemner: Levnedsløb, amtsvejmand, arbejdslederens forhold 
til sine underordnede. Kirke/religion. Arbejderen og kirken. 
Yderår: 1906-1980.

Notatinterview 2 sider.
Båndinterview 44 min., udskrevet helt, 21 sider.
Benyttelse fri.

/01 INDHOLD båndinterview: Side 1) 29 år som amtsvejmand, leder 
af et sjak. 2). Træt efter en hel dag med letøjet. 3) Det 
var mig der ansatte og fyrede folk, mekanisering af vej
mandens arbejde. 4) Jeg har altid stået mig godt med arbej
derne. 5) Hvad følte du ved at fyre en mand. 6) Føler ar
bejdslederen sig som arbejder, omgangsformen mellem arbejds
leder og arbejder. 8) Hygge med kortspil og raflebæger i 
arbejdsskuret, fødselsdag i skuret, dejligt arbejde - altid 
sin egen herre, mekanisering ikke kun af det gode. 11) Poli
tisk tvivl, aldrig medlem af noget parti. 13) Ikke glad for 
hustruens udearbejde. 15) To kortklubber og andre pensio
nist-arrangementer. 16) deltager i opvask og rengøring, 
meget samvær med børnene. 17) børneopdragelse - knap så 
streng som hjemme, børnene var glade for mig. 18) Kirke og 
religion, præstens prædiken - gamle sagn. 19) Arbejdere til 
gudstjeneste. 20) Hyggeligt at synge de gamle salmer. 21) 
Det hører sig til at gå i kirke en gang imellen.

38/ XENIA NIELSEN, født Rasmussen.
Gift med meddeler nr. 37.
Pens, rengøringskone, f. 1914 i Tune.
Faderen: tømrersvend. Moderen: husmoder.

Hovedemner: Levnedsforløb, ægtefællens modstand mod hustruens 
udearbejde, ægteskab. Yderår: 1914-1980.

Notatinterview 1 side.
Båndinterview 14 min., udskrevet helt, 10 sider.
Benyttelse fri.
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/Q1 INDHOLD: Side 1) Talrige pladser som rengøringsassistent, 
gifte kvinder skulle ikke gå på arbejde. 2) Havde sparet 
stort udstyr op. 3) Vrælede over dårlig lejlighed. 4) 22 
års rengøring på Rådhuset i Køge. 5) "Du kan vælge mig 
eller gummifabrikken". 6) Enige om børneopdragelse. 9) 
"For dum til at være tillidskvinde ...". 10) Politisk 
holdning i dag.

39/ TAGE WILLY CHRISTIANSEN.
Pens, smed, f. 1919 i Køge.
Faderen: slagteriarbejder. Moderen: husmoder.

Hovedemner: Levnedsløb, især med vægt på barn- og ungdom, 
og om forskellige arbejdspladser. Yderår: 1919-1979. 
Omtalte inst.: Codan og Hellesen, Nyborg Kystsanatorium, 
Tyskland.

Skreven erindring 58 sider. Benyttelse

/01 INDHOLD: Side 1) Boligforhold og økonomiske forhold i 
barndommen. 3) Skolegang. 4) På Nyborg Kystsanatorium.
5) Hjemkomst og om bypladser. 6) En drukneulykke, den 1. 
cykel. 7) Fornøjelser. 10) Arbejdsløshed. 11) Lommepenge.
12) Om vinteren. 13) Dagligliv i hjemmet. 16) Afslutningen 
på skolegangen og konfirmation. 17) I lære. 18) Maskinværk
stedet. 19) Det daglige arbejde. 20) Om meddelers søskende.
21) Hjemmeslagtning. 22) Faderens død. 23) Problemer med 
løn. 24) En epidemi. 25) Meddeler som den ældste "mand" i 
familien og problemerne ved dette. 28) En cykeltur til 
Tyskland i 1937. 31) Klub- og værtshusliv - den første 
brandert. 35) Fodbold. 36) Meddelers svend. 37) Svendeprøve. 
38) Session. 40) Forskellige arbejdspladser. 43) Ansat på 
Codan 26. januar 1946. 44) På Hellesens, invalidepensionist.

/02 INDHOLD: Side 1) Ansættelse på Codan, maskinværkstedet.
2) Maskinværkstedets udseende. 3) Det daglige arbejde, 
hvorfor Codan var en eftertragtet arbejdsplads. 4) Beskri
velse af de forskellige afdelinger. 7) Marketenderi og 
Codanklubber. 8) Mestre og undermestre, deres væremåde og 
særheder. 9) Kontoret og beskrivelse af lønudbetalingsdagen. 
10) Omgangsformer, smedeklubben, sammenhold. 11) Maskin
mester. 12) Tyverier og gratialer. 13) Fodboldspillere, 
frihedskæmpere og fedterøve. 14) Ændringer i drift.

40/ NILAUS PETERSEN.
Pens, husejer, f. 1891 i Ølsemagle.
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Hovedemner: Besættelsen. Yderår: 1940-1945.

Skreven erindring 1 side. Benyttelse fri.

/01 INDHOLD: Side 1) Skolegang, besættelsen.

41/ ESTER GLINFORT.
Pens, gummiarbejder, f. 1907 i Køge.
Faderen: arbejde på gasværk.

Hovedemner: Køge by samt økonomiske forhold, arbejde på 
Codan. Yderår: 1907-1950.
Omtalte inst.: Codan.

Skrevne erindringer 5 sider.
Båndinterview 70 + 24 min., udskrevet delvist, 32 sider. 
Benyttelse fri.

/01 INDHOLD: Side 1) Adresser og boligforhold i barndommen, 
om Køge by. 2) Skolegang, handelseksamen, gummifabrikken. 
3) Venners boligforhold.

/02 INDHOLD: Side 1) Læsevaner (bøger og aviser), selskabelig 
samvær, en smadret rude, soignering, arbejde. 2) Tillids
kvinde på Codan, søndagsarbejde vask, rengøring, fritid.

/03 INDHOLD båndinterview: Side 1) Nyportstræde - bybeskriveIse, 
Lovparken, Sygehusvej, fattiggårdens have, alumnerne, Zoff- 
mannsvej, kolonihaver, om by/land. 2) I vandet ved nordre 
og sønder strand, Ringstedvej. 3) Polakboligerm hjalp mode
ren med at luge roer, samlede brænde ved Åsen m.v. 4) Bypige 
i pålægsforretningen som 8-9 årig, hjalp med madlavning ved 
den spanske syge. 5) Fik halv friplads på Tøxens skole, ud 
af skolen som 15-årig, stor aldersforskel på søskende, mode
ren havde kun løst arbejde efter faderens død. 6) EG vikar 
i auktionsudsalget, på kontor hos regnskabskonsulent, fik 
handelseksamen. 1) Kunne tjene mere på gummien, EG var 
"intet værd" mente veninde efter ansættelse her, broderen 
sagde det samme, den gamle indgang, på afdelingen for hvide 
sommersko. 2) Indførelse af transportbåndet, beskrivelse 
af arbejdsfunktioner. 3) Stod op ved arbejde, snød sig til 
at sidde på taburetter, omtale af mester, mangel på arbejde 
under krigen. 5) 7 år tillidskvinde, lår formand for fag
foreningen, assistent på ny afdeling. 7) Højskoleophold 
betalt af firmaet, branchemøder for landets gummiarbejdere, 
sjov på arbejdet. 8) politisk arbejde som formand, forhand
linger med firmaet, arbejdspladser under fagforeningen bl.a.
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om organisering. 11) Snak om helsekost, dårlig arbejdsstil
ling gav dårlig ryg medførte ophør med arbejdet. 12) Som 
assistent aflønnet på ugeløn, hjalp til ved båndet, skulle 
læres op, strengt arbejde. 14) 8 dages sommerferie: gjorde 
rent, vaskede, kun småturer med familien, arbejdsdagen, 
havde plejebarn. 15) Søn på gymnasium i Roskilde, vask af 
hvide skjorter, madlavning, børnepasning, fritid. 16) Søn
nens studeren og tjene penge, manden. 17) Samvittighedsnag 
overfor hund (havde ikke tid til den). 19) Samtale ved trans
portbåndet, om tidligere arbejdskammerater, skæg og ballade 
om aftenen. 20) Letfærdige piger, en enkelt kvinde drak, 
man hjalp hinanden.

/04 INDHOLD båndinterview: Båndtid 0.00 Om Viggo - bror, tillids
mand og mester på Codan. 0.45 Hjalp syg søster. 2.10 Faderen 
ud at tjene som 6-årig. 3.15 Om sønnens uddannelse "det ville 
han selv". 8.30 Med i fagforeningens bestyrelse, med til 
kongres.
Side 1) Køb af sildemad på fabrikken, arbejdede kun i hallen, 
men kom over hele fabrikken som tillidskvinde. 2) Med til 
forhandlinger i København, Gunner Theilgård afbrød Thomas 
Nielsen til fordel for EG. 3) Modsætningsforhold kommunister/ 
socialdemokrater, soc. var for vege "men vi bar ikke nag", 
omlægning af arbejdstiden - EG kritiseret af kvinderne. 4) EG 
fik ret af GT ved forhandling om 6 øre i modsætning til mæn- 
dene. 5) Indførelse af tidsstudier på systuen "ville kun tjene 
penge". 6) Tidsstudiemand klagede over at blive forhindret i 
tidtagning.

42/ RICHARD NIELSEN.
Pens, arbejdsmand, f. 1908.

Hovedemner: Levnedsskildring sammenkoblet med en politisk 
status i fiktionsform. Yderår: 1908-1978.

Skreven erindring 11 sider.
Hovedpersonen er fiktiv sandsynligvis med selvoplevede træk. 
Benyttelse fri.

/01 INDHOLD: Side 1) En daglejers liv og Kristians barndom, 
julepynt og tyttebær klarede terminen. 2) Kristian kommer 
ud at tjene — og lærer at misunde bondens hund, en anden 
side af Kristians barndom, Kristian går og bliver voksen. 
3} Gode tider blandt børster og bisser, at stole på sine 
egne korte ben, en vinter som blev særlig. 4) For pæn til 
at gå og bomme den, opgør med gårdmandssønnerne, Kristian 
stifter hjem, hvis børsterne var kommet til ...., Kristian 
får has på sognerådsformanden. 5) Stincke og Gredal, sili
kosen og det der fulgte, Kristian bliver fremmedarbejder, 
gensyn med børsterne - på nødhjælpsarbejde, børsterne
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•i* aktion. 6} En broget tid i brunkullene, silikosen jager 
Kristian rundt i manegen, på kirkegården — endnu over jorden, 
fanger af det “sociale" sikkerhedsnet, "de gyldne tressere".
7) Kristian tager til genmæle og får sin ret, nye venner var 
til venstre, og socialdemokraterne var socialdemokrater, 
herfra stammer råddenskaben, hvad gør vi nu. 10) Højresno
ningen, begynd på en frisk, de arbejdsløse skal ikke betale 
prisen. 11) Hvor er DKP på vej hen, "krisen", tilbage til 
lighedsprincippet.

43/ KRISTIAN JENSEN.
Pens, kommunalarbejder, f. 1906 i København.
Faderen: arbejdsmand/fisker. Moderen: husmoder.

Hovedemner: Levnedsløb. 37 år som opsynsmand på Køge stadion.
Yderår: 1906-1980.
Omtalte inst.: Køge Stadion, Faxe Ladeplads, C.F. Petersens 
Trælasthandel.

Notatinterview 2 sider.
Båndinterview 52 min., udskrevet helt, 31 sider. 
Benyttelse

/01 INDHOLD båndinterview: Side 1) Ked af at tjene bønder, 2 år 
som staldkarl på hotellet. 5) 3 år i trælasthandel. 7) Hel
lere mindre løn end at arbejde ved transportbånd. 9) Havde 
svært ved at bukke og skrabe. 11) Murerarbejdsmand med skovl 
og trillebør. 12) Kammerat med murermesteren. 13) Statslåns
huse til arbejderne, især til gummiarbejderne. 14) Mange 
Køge-arbejdere med eget hus. 15) Meget lidt selvbyggeri. 
17) 37 år på Køge Stadion. 19) Aldrig fristet af den gode 
løn på gummien. 20) Eget hus. 21) Ikke moderne at konen 
arbejdede ude. 23) Kolonihave. 24) Udover kolonihave ingen 
fritidsinteresser, 2-3 familier der spillede lidt kort. 
25) 53 år som medlem af DASF, fagforeningen ingen nødven
dighed for kommunalarbejderen, synes bestemt ikke fagfor
eningen er overflødig. 27) Politiske overvejelser. 31) Slut.

45/ CHARLES JENSEN. 
Pens. husmand.

Hovedemner: Barndom i København, ferie i Herfølge.
omtalte inst.: Ryesgade - kvarteret i København, Herfølge.
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Skreven erindring 5Q sider, fremkommet via Herfølge Lokal
historiske Arkiv.
Benyttelse fri.

/01 INDHOLD: Side 1) Fysiske omgivelser - boligerne, gaderne.
7) De forskellige forretninger i gaden. 10) Fest i strejke
tider. 12) Dosseringen og Fælleden (militær øveplads).
16) Skolen Ryesgade Friskole, lærere, undervisning, skolebe
spisning. 22) Tjanser som bydreng, boghandler, ostehandler, 
isenkram. 26) Et uhelt, der kan ske når man planker den.
28) En besynderlig kollega. 30) Hos en øltapper. 34) Fritiden 
for københavnerdrenge. 37) Bandekrig. 39) Fester ved høj
tiderne. 42) Hos bedsteforældrene som feriedreng, beskrivelse 
af landboliv.

46/ DORTHEA BRENNEKE, født Nielsen.
Pens, rengøringskone, f. 1898 i Lund, Sydstevns.
Faderen: arbejdsmand, vejmand. Moderen: husmoder.

Hovedemner: Levnedsløb, brevduesport. Yderår: 1898-1980. 
Omtalte inst.:

Skreven erindring 2 sider.
Notatinterview 4 sider.
Båndinterview 56 min., udskrevet helt, 39 sider. 
Benyttelse fri.

/01 INDHOLD: Side 1) Forhold under 1. verdenskrig, arbejdsløshed. 
2) 2. verdenskrig, nutiden.

/02 INDHOLD båndinterview: Side 1) Stiftelsen af arbejdernes 
brevdueforening. 3) Brevdueforeningen ikke for kvinder. 5) 
Kaniner og høns, hjemmelavede skure og huse. 6) "Duer det 
er alligevel sjovt". 7) Fjerkræ-allergi. 8) "Dueungerne 
spiste vi", flere og flere medlemmer. 9) Dortheas brogede 
due en outsider. 13) Fattigmands travsport. 15) Hygge og 
fællesskab i fjerkrækolonien. 16) Venskaber i fjerkrækolo
nien, afslutningsfest, "kvindeoprør? nej vi kvinder var 
ikke så kloge dengang", kommunen smed dem ud. 19) Overklas
sens brevdueforening. 20) Fr arbejderkvarteret til Ellemarken 
- som at rejse til et andet land, på Sandmarksvej var alle 
arbejdere, og vi kendte dem alle, jeg bliver aldrig rigtig 
glad for Ellemarken. 23) Et slag kort og en tår kaffe lørdag 
aften. 24) Kortspil-traktement - en øl, en sodavand og kaffe, 
almindeligt at arbejderne spillede kort. 25) nu er folk så 
optaget af TV, det bedste ved kortspil - at være sammen med 
andre mennesker. 26) Udelukkende arbejdere, vi kom sammen
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med, aldrig medlem af en fagforening, "jeg måtte ikke gå 
på fabrik for min mand. 28) Korsstingsbroderi, broderede 
kaffeduge. 29) En vaskedag, gigten kom måske af vaskear
bejde. 33) Fruerne så vaskekonen ikke noget til. 34) En 
rengøringsdag i herskabshjemmet, en frue der røg cigarer 
hele dagen, rengøringskonen opfattedes som tjenestepige. 
37) Da "gummien" skabte mangel på rengøringskoner. 38) 
"Når Johan ikke syntes, jeg skulle gå på arbejde, syntes 
jeg det heller ikke". 39) Slut.

47/ ROSA PETERSEN.

Hovedemner: Køge by og priser på varer, forhold til sygdom, 
opdragelse, ægteskab. Yderår: 1948-1980.

Skreven erindring 2+2 sider.
Notatinterview 4 sider.
Båndinterview 56 min., udskrevet helt, 26 sider.
Benyttelse fri.

/01 INDHOLD: Side 1) Køge by, priser, bedsteforældrene. 2) Børns 
forhold før og nu.

/02 INDHOLD båndinterview: Side 1) "Mennesker bliver uartige, 
hvis de kun har medgang", lidelsen. 21 "Jeg blev hård, da 
jeg mistede min mand", "vi lærer af sorg". 5) "Jeg elskede 
at synge i kirken". 6) Salmer og sømandssange, "Du herre 
Krist, vor frelser est", sangtraditionen gik videre til 
børnene. 7) Rosa er den der får flest breve på vejen, hvor 
hun bor. 9) Hos den kloge kone på Frederiksberg. 10) Mistro 
til lægerne. 14) Genopretteren, ønsker ikke mere hjemmehjælp 
end højst nødvendigt, "jeg har lov at have æren ...". 19) 
Socialdemokratiet er gået for langt i velfærd, i 60’erne 
havde folk det for godt, U.landene er med i min aftenbøn 
hver eneste aften. 20) Indbrug ukendte i tider med ledighed, 
det bedste, I har givet os: at vi lærte at bestille noget. 
21) To humpler rugbrød under hovedpuden til den "uartige" 
søn. 22) "Jeg har aldrig siddet på min fars skød", for 
trætte til at lege med børnene, anderledes med mine børn, 
"vi børn nød at arbejde - lige så godt som at lege". 25) 
Som ældre begyndte han selv at bære sin tallerken ud, 
"det har aldrig ligget til mig at få min mand til at gøre 
den slags ting". 26) Kan ikke vænne sig til at smide ting 
i skraldespanden, slut.

/03 INDHOLD: Side 1) Barndom. 2) Udflugter.
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48/ IDA HANSEN, født Helt, 
f. 1896 
Faderen: smed.

Hovedemner: familie/ barndom. Yderår: 1864-1980.

Skreven erindring 3 sider. Benyttelse fri.

/01 INDHOLD: Side 1) Faderen, barndom. 2) Skolegang, medhjælp 
på gård. 3) Giftermål og økonomiske forhold, nutid som 
84-årig.

49/ DAGMAR AMMITEBOLL, født Jensen.
f. 1892 i Køge.

Hovedemner: Bryggeriets brand 16. december 1896, om fransk 
vask og strygning. Yderår: 1898-1980.
Omtalte inst.: Køge Bryggeri.

Skreven erindring 4 sider. Benyttelse

/01 INDHOLD: Side 1) Bryggeriets brand. 3} Skomager og fransk 
vask og strygning.

50/ THORVALD JENSEN.
Pens, gummiarbejder, f. 1900 i St. Tårnby.
Faderen: arbejdsmand. Moderen: hjemmegående.

Hovedemner: Arbejdet på Codan. Yderår: 1921-1968.
Omtalte inst.: Codan.

Notatinterview 1 side.
Båndinterview 50 min., udskrevet helt, 25 sider. 
Benyttelse fri.

/01 INDHOLD båndinterview: Side 1) Starten på Codan 1921, 
brødre var her i forvejen. 2) Om at komme fra landbruget 
til fabrik. 3) Fordel ved at arbejde på fabrik bl.a. kor
tere arbejdstid, blev dog tit fyret ved mangel på arbejde.
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4) Fra 1928 fast på galocheafdelingen, fyring under tiden, 
lønnen bedre end på landet, akkordsætning, fire i sjak.
5) Ferie, ingen i 1928, kvinderne fik ferie først. 6) Sæ
sonarbejde: halvt år lakering, halvt år smøring af sko, en 
arbejdsdag, cykelkørsel, omklædning, selvstændigt arbejde.
71 Deling af arbejdet i sjakket ved sygdom. 81 Læsterne 
kørt til pladsen, hente lak om morgenen, arbejdet med lake
ringen, fordelingen af støvletyper. 101 Læsterne til ked
lerne, arbejdsmiljø - varme og lugt, pauser, frokost. 11) 
kontrol med arbejdet. 12) Skiftehold, skiftede hver anden 
uge. 13) Sjakket ved vulkaniseringen, senere hos kvinderne. 
14) Flytning. 15) Vaskeforhold. 16) Mestrene - to, en til 
hvert skift samt medhjælpere, direktøren blandede sig al
drig. 17) Kontrol med fejl. 18) Skift i porduktionen ved 
juletid, arbejde med smøring af gummisko. 19) Fagforening, 
interesserede mig ikke, med til fester, udflugter med 
cykel og tog, ej udflugter i 20’erne. 20) Arbejdsmiljø, 
ikke farligt, ved skader ikke så pivede som nu, sygepenge 
først efter otte dage. 21) Nogle med i privat sygekasse.
22) Strejker, overvejelser om. 23) Fester, revy i påsken, 
ej i starten, juletræsfest fra 20’erne i bygningen, ved 
fødselsdage øl til sjakket, ellers ikke drikkeri. 24) Hustru
en drevet ismejeri i 43 år. 25) Gift, fru J. hjemme da deres 
pige var lille, hun kom dog i børnehave.

51/ ÅGE SEVERIN.
Faderen: skuespiller.

Hovedemner: Kunsten og kunstens vilkår. Særlige interesser: 
maleri, grafik og digte.

Radiointerview ved Bent Schar, 20 min.
Original hos Køge Byhistoriske Arkiv. Benyttelse fri.

/01 INDHOLD: Båndtid 0.00 Samtale i barbersalon. 1.50 I den 
bagved liggende lejlighed. 2.10 Om malerier på væggene. 
2.20 Bytter kunst. 2.55 Præsentation. 3.30 Digt om liv. 
4.50 Om træsnit, maleriet og skriveriet. 6.35 Om valget 
af håndværk (barberfåget). 7.50 Faget og kunsten. 9.30
Træsnittet "Forårsben”. 10.30 Træsnittet "Skærslipper". 
11.15 Livsfilosofi/bøger. 12.45 Talentet, arvede ting. 
14.45 Forbilleder. 17.10 Snak i byen. 18.00 Økonomi. 
18.45 Gjøl, klipning af rødhårede ( en Køgehistorie).

52/ JOHANNE JENSEN.
f. 1874 i Ringsbjerg, Sædder sogn.

Hovedemner: Borger-slægtshistorie. Yderår: 1864-1920.
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Kassettebånd 30 min. Benyttelse fri.
Original hos Køge Byhistoriske Arkiv.

/01 INDHOLD: Båndtid 0.00 Etatsråd Alfred Sørensen og familie, 
Gustafsminde 1900 (nu SID*s ejendom}, Aldershvile 1912.
6.15 Ung pige i huset hos I.M. Jacobsen. 8.10 En tragedie 
i I.M. Jacobsens familie. 10.15 Ældre køgegensere, bryl
lupsforberedelser og bryllup i et borgerhjem. 19.30 Hvem 
var Dyrlund? (den knækkede søjle ved kirken). 23.15 Løj- 
nant Glørfelt (faldet 1864). 25.00 Løjnant Glørfelts op
passer Satrap og familie, Norske Løve - Dannevirke.
26.00 H.C. Andersens rude fra Norske Løve.

53/ CHRESTEN NIELSEN.
Pens, kedelpasser, f. 1895.

Hovedemner: Arbejde på Codan som kedelpasser, søgen efter 
arbejde, fagligt arbejde/politisk tilhør. Yderår: 1920-1970. 
Omtalte inst.: Codan, Kemisk Værk, Kedelpassernes Forbund.

Båndinterview 70 min., udskrevet delvist, 25 sider. 
Benyttelse

/01 INDHOLD båndinterview: Side 1) Flyttet 15 gange efter ar
bejde, på jagt efter arbejde. 3) Om ansættelse på Codan, 
kedelpasser fra København lod sig fyre, så plads blev ledig. 
4) Direktørens hensyn overfor handicappede. 5) Overenskomst
strejke, uenighed arbejderne imellem, Theilgårds hensyns
fuldhed, tillidsmanden klarede forhandlingen med mester, 
arbejdsfordeling under krigen, de andre arbejdere knurrede, 
da CN blev ansat (fik mindre overtid). 7) Om indskrænk
ninger efter kriven ved omstillingen fra brunkul. 8) Om at 
møde om morgenen til tiden. 9) Skifteholdsarbejde 3-skift 
om vinteren, 2-skift om sommeren, ved el-stop fik man strøm 
fra Kemisk Værk. 10) Hvorfor CN blev kedelpasser. 11) Søgte 
arbejde efter Storstrømsbroen, på sukkerfabrikken i Gørlev, 
Scanglas Korsør. 12) Kunne ej tåle gassen, kom til Køge 
Bryggeri. 13) Valgte at være kedelpasser, da der var mangel. 
14) Overvejelser omkring Codan, bl.a. som tillidsmand for 
kedelpasserne. 15} Lønforhandlinger, kedelpasserne fulgte 
smedene, arbejdet som formand for kedelpassernes forbund i 
forskellige afdelinger. 16) Politiske stillingtagen. 17) 
Uddeling af løbesedler på Codan mod tyskerne. 18) Mange 
kommunister under krigen på Codan. 19) Pasning af kedlen, 
holde tryk og vandstand samt maskinerne, ansvaret. 20) Snak 
om overenskomststrejke. 21) Pasning af anlægget, en stor 
kedel, tre små, beskrivelse af fyrafdeling, automatisk 
fyring dårlig ved brunkul. 22) Ved alderdommen kun aften
vagt p.g.a. søvnproblemer, hustruen hjemmegående, "det var
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bedst, når konen var hjemme". 231 Overvejelser om kvinder 
på arbejdspladser, pensionistfest på Codan. 24) Udlejning 
af vaskemaskiner, kørsel rundt til husene.

54/ CARLA CARLSEN.
Pens, gummiarbejder, f. 1907 i Herfølge.

Hovedemner: Arbejde på galochehallen på Codan.
Yderår: 1923-1952.
Omtalte inst: Codan, Landsbyen, Herfølge.

Skreven erindring 4 sider.
Båndinterview 130 min., udskrevet delvist, 42 sider 
Benyttelse fri.

/01 INDHOLD båndinterview: Side 11 Start som 16-årig, oplæring 
i at lave arbejdet helt, venindes problem med oplæringen, 
transportbåndets indførelse. 21 Skifteholdsarbejde, måtte 
ikke arbejde på Codan for familien, skiftede fra plads i 
huset til Codan. 51 Arbejdsforhold, mesters afstraffelse 
af arbejdere, om helt arbejde i forhold til samlebåndsar
bejde, lønforhold, transportbåndets indførelse, beskriver 
arbejdet. 61 Samme plads ved båndet, om lyst til at arbejde 
ved anden afdeling. 8) Arbejdede ved gulvfliser, hæleafde
ling. 9) Ingen garderober, i starten kun 3 lokummer, arbejde 
som samarit, forsøg på at vende tilbage til arbejdet efter 
sin ulykke, pauser, hjalp andre ved deres pauser ved trans
portbåndet, om at tale sammen inden transportbåndet, ved 
sygdom, om sygekasse, ej vise sig på gaden. 10) Begravelses
kasse, fabrikkens lukning 1924, tog plads i Odense, tilbage 
da fabrikken åbnede, branden i 1935, beskæftigelsesforhold: 
"ikke mangel på arbejde". 12) Mesterafstraffelser. 13) Til
lidsmanden, fagforeningen. 14) Overvejelser om hukommelse. 
16} Tillidsmandens deltagelse i Codans generalforsamlinger, 
Codanrevyen, øgenavne. 17) Sammenholdet arbejderne imellem. 
18) Jubilæum, fest i forbindelse hermed, udbetaling af 
julegratiale. 19) Om drikkeri, spisning tidligere ved ar
bejdsbordene. 20) Mestre, glade for stopning af transport
båndet. 21) Ingen kontakt med andre afdelinger, deltagelse 
i politik, politisk medlemsskab. 22) Om overenskomster. 23) 
Under krigen, kommunister stod stærkt, modstandsbevægelsen, 
dansede med tyskerne, men havde våben på loftet, ringe kon
takt med direktøren. 27) Slut.

/02 INDHOLD: Side 11 Barndom som "uægte", skolegang, en elsket 
lærer. 21 Barndommens fysiske omgivelser, om penge. 3) Den 
første plads, husjomfru. 4) Om fritidens traditioner, om det 
at tingene forandrer sig.
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/03 INDHOLD bånd interview: Side 1} Om Herfølge, bekendte i 
byen. 21 Om rigtige forældre/plejeforældre, om at være 
plejebarn. 31 Plejeforældrene, deres familie, plejefade
rens arbejde, barndomsoplevelser, bedstemoderens sygdom, 
naboer, legekammerater, lærerindes forfordeling af gård
mandsbørn, en episode om provstens grimme kone. 4) Sy
skole i den gamle mølle, arbejderbørn blev ikke spejdere, 
om syning, orden, moderen. 5) Ud at tjene hos dyrlæge 
Jensen, i tjeneste hos bogtrykker Wedeke. 6) Fik lyst til 
at arbejde på gummifabrikken trods familiens modstand, et 
hårdt miljø på fabrikken. 7) "Fæstein ads" skaffede pladser 
ved arbejdsløshed, mindre arbejdsløshedsperioder. 9) Dår
lige gummikvaliteter, forskellige værelser og lejligheder, 
om ikke at indgå ægteskab "der skulle ske noget". 10) Lands
byen (tidl. Palmehaven), private fester under krigen. 11) Om 
at få besøg, når man boede på værelse, hip til kærligheds
affære på Codanrevyen. 12) Ud at more sig i København, 
Roskilde m.v., danseglad, købte sko, ked af sygdom. 14) Læg
ge an på musikere i Palmehaven.

/04 INDHOLD båndinterview: Side 1) Marineballer på Jernbane
hotellet, diverse værtshuse.
Båndtid 5.00 Bemærkninger til billeder. 8.00 Om lugten af 
gummi. 8.30 (ad billeder) bemærkninger om skift i produk
tionen fra galocher til røjsere, om revy. 12.30 Slut.

55/ ANNA GRENÅ HANSEN.
Pens, gummiarbejder, f. 1900.

Hovedemner: Arbejdet på galochehallen Codan. Yderår: 1924-1965.
Omtalte inst.: Codan, Kemisk Værk, Kvindeligt Arbejderforbund.

Båndinterview 62 + 50 min., udskrevet delvist, 28 sider. 
Benyttelse

/01 INDHOLD båndinterview: Side 1) "Når manden var arbejdsløs, 
så arbejdede jeg på gummien", arbejdsgangen i 1923, helt ar
bejde, manuel afhentning ved bordene, mesters kontrol med 
arbejdet, skideballe. 2) Arbejdstid i starten, mødte kl. 7, 
1^ times frokost, færdig når partiet var lavet, kantine i 
villa. 3) Transportbåndets indførelse, talte med ingeniør 
Møller og direktør Theilgård. 4) Forholdet til mester og 
direktør, "vi kunne sige noget", pindede sko og satte upper 
ved transportbåndet. 5) Kvinde ødelagde arbejdet ved båndet, 
overvejelser helt arbejde/samlebåndsarbejde. 6) Varerne 
videre til vulkanisering, episode med mester. 
Båndtid 9.25 Fabrikation af badehætter og lykkens galocher. 
10.20 Birkoafdelingen, klage over kulden i direktørens påhør. 
11.55 Ved udlevering af øl - direktør behandlet som arbejder.
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12.45 Modellavning *• strid mellem to mestre. 15.40 indfø
relse af tidsstudier. 16.25 Mesters kikkeri på arbejde 
- arbejder svarer igen. 18.05 Avancere fra et arbejde til 
et andet, større løn før transportbåndet. 19.05 Tidsstu
dierne gav større tempo, dårligere arbejde. 19.45 Arbejds
fordeling under krigen, gifte kvinder sendt hjem, AH kla
gede "ugifte kvinder brugte pengene på Landsbyen". 23.35 
Nye afdelinger, birko, badehætter. 24.30 Erstatningsvarer 
under krigen, afskæring til drivremme.
Side 71 Farende svend fik støvler fra lageret, ansatte 
kunne købe fejlvarer til billige penge, "vi regnede det jo 
for vores fabrik", rappe replikker, ingeniør Møllers for
bigåelse ved direktørstilling. 8) Ulykker, lille brand, eks
plosion af kedel, murer faldt ned, arbejdsinvalider fik 
skånejobs, AH skaffedes ind via søster, da AH fik barn, fik 
hun hjemmearbejde, mesters behandling af arbejdere, sendte 
kvinder hjem uden grund, oplæring til selvstændigt arbejde, 
episode med AH. 11) Fyret da hun var for dum, genantaget 
til at oplære anden, "vi var ligeglade med at blive sendt 
hjem, så fik vi understøttelse", AH ordnede hjemmet, før 
hun gik på arbejde (tit for sent), sjakbajs, familiemedlem 
kom for sent, AH overtog arbejdet. 13) Kamp om sjakbajs
pladserne, udlevering af forkert materiale. 15) Datter op
dagede andres chikane ved arbejde med prøvestøvler. 16) Til
bud om at blive mester - ville hellere passe børn, episode 
da hun kom for sent. 17) Fællesakkord, pindere, smørere, 
sætte bånd på.
Båndside 2: Båndtid 0.00 Fagforening, formand Lilly Tingsted 
indrettede kontorer i Ny Vestergade. 1.55 Ella - formand 
i 40’erne, forhandlinger med Codan, bygning af fagforenings
lokaler, hendes sygdom og død, nye formænd. 4.35 Ville ej 
med i fagforeningsarbejde (ville ikke være mere end manden), 
Martin Hansens fagforeningsarbejde, nær valgt til formand, 
besværligheder med at være formand. 8.40 Valgt som tillids
kvinde på Kemisk Værk Køge, på midlertidigt job, "men de 
ville ikke fyre mig", forhandling om akkord, inddeling af 
akkord, forhandlingstaktik, narede funktionær, samarbejds
udvalgsmøde. 23.05 "Men jeg var gummiarbejder", fagfor
eningsarbejde interesserede mig ikke. 24.35 Enig med til- 
lidsmændene, ville være gode venner med alle. 25.05 Glæden 
ved samarbejdet, "den sæson vi arbejdede sammen var den 
bedste jeg havde", mester bestemte pladserne ved transport
båndet .
Side 19) Sjov ved båndet, forligelse efter uvenskab. 20) Mod
tagelse af nye arbejdere, oplæring af gode/dårlige arbejdere. 
22) Arbejders nervøsitet ved mesters kontrol. 23) Sagde ikke 
noget til mester de første 15 år. 25) Uvenner med mester om 
fedterøveri. 26) Om at give gave til mester, gave til mesters 
70 års fødselsdag, besøg samtidig med kontorfunktionærerne, 
sjakbajsernes kritik "tror du, at du hører hjemme dér".
28) Kvindelig mesters problemer med at få mænd til at ophøre 
drikkeri.
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56/ HANS PETER JØRGENSEN.
Lærer, f. 1859 i Vallø by, død 1945.

Hovedemner: Barndom. Yderår: 1864-1880.
Omtalte inst.: Herfølge.

Skreven erindring 11 sider. Benyttelse fri.
Original hos Herfølge Lokalhistoriske Arkiv.

/01 INDHOLD: Side 1} Barndom og oplevelser på den første plads 
som 9-årig. 5) Skolegang. 6) Tjenestedreng om sommeren, 
overtro, dagligliv på en gård. 7) Konfirmation. 8) I lære. 
9) Logier. 11) Forlovelse.

57/ HANS P. HANSEN.
Pens, laboratoriechef, f. 1898.

Hovedemner: Laboratoriet Codan, virksomhedens historie.
Yderår: 1896-1965.
Omtalte inst.: Codan, Caloche-Kompagniet.

Notatinterview 3 sider. Benyttelse
Båndinterview 100 min., udskrevet delvist, 5 sider.

/01 INDHOLD båndinterview: Båndtid 0.00 Beskrivelse af laborato
riet efter billede, de enkelte maskiner og deres brug.
13.05 Privat syge- og dødsforsikring oprettedes i 1928 ved 
mesters død uden direktørens vidende, da han fik det at vide 
oprettede firmaet pensionsordning, 1935. 17.50 Alene på
laboratoriet de første år, den første ansatte. 19.10 Latex- 
afdelingen 1935-40, 1946 til ca. 49 materialer forberedt 
på laboratoriet. 21.05 Snak om billeder. 21.25 Om labora
toriet. 28.25 Den første medhjælper på afdelingen 1930, 
hans ulykke med cykel. 31.30 Codan solgte kun til Danmark 
efter Valutacentralen i 1932, opsving i produktion af fod
tøj. 32.45 Nye ansatte på laboratoriet, en var fingernem, 
snak om opfindelser og krigsproduktion. 36.15 Nye produk
ter, HPH’s arbejdstid 7.30-16.00, men ofte overarbejde, 
GT kom tit efter arbejdstid for at diskutere problemer.
39.50 Frokost. 11.30-12.30, 10 dages ferie, 3 dage gemt 
til jagt. 40.20 Slut.
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/Q2 INDHOLD båndinterview: Alberts Theilgård - start på fabrik
ken, fabrikkens lukning, Galochekompagniets overtagelse, 
nye vulkaniseringsformer efter 1. verdenskrig, helt arbejde 
ved montering af røjsere og galocher, funktionærklubben 
"Valhalla".
Side 1) Nytiltrådt ingeniør krævede umulig blanding ved 
mestermøde. 21 Lavede grin med lagerchef Rasmussen: 1. skrev 
falsk brev om lønforhøjelse. 2. lavede falsk telefonsamtale 
om kortspil hos direktøren. 31 Portners udsalg af varer.
41 Unge mestre undtagen Ole Hansen, arbejdslederens lands
delsmøde i Køge 1928, "mestrene på Codan er drenge alle- 
sammen". 5) Svensker havde købt patent af AT, HPH fik stil
lingen via Prior (bekendt med gudforældrenel, genåbning af 
laboratoriet efter betalingsstandsningen.

58/ JULIUS PEDERSEN.
Pens, arbejdsmand, f. 1909 i Råby (Stevns). 
Faderen: handelsmand, tækkemand, vognmand. 
Moderen: husmoder.

Hovedemner: Levnedsløb. Yderår: 1871-1980.
Omtalte inst: Svellefabrikken og Codan.

Notatinterview 4 sider.
Båndinterview 64 min., udskrevet helt, 31 sider. 
Benyttelse fri.

/01 INDHOLD båndinterview: Side 1) 15 år på Svellefabrikken.° 
2) Kolonner - stablekolonner og "de sorte". 3) Sveller på 
300 pund på skulderen. 4) Kun for de stærke. 5) Blå og 
gul på skulderen, tre ud af fire fik brok, slidt op før 
tiden. 6) En kunst at få svellen op at balancere, måtte 
kravle ud af sengen efter en dag på svellen. 8) Man klam
rede sig til den arbejdsplads, man havde, skovarbejde.
9) Ind på gummien i 1945, stod forgæves i kø for at komme 
ind på gummien, de fleste kom ind gennem bekendtskaber, 
"Køges bedste arbejdsplads", 22 år på Codan. 10) Regene
reringsafdeling og teknisk afdeling, alt i slanger, fra 
20 til 200 slanger på en vagt, kortspil i arbejdstiden. 
Codan beskyttet af importregulering, fra udendørs arbejde 
til fabriksarbejde. 12) Ikke så kedsommeligt som ved et 
bånd, hver mand lavede sine slanger færdige, et skel - før 
og efter rationaliseringen. 14) Drillede tidsstudietekniker' 
ne, arbejdsglæden forsvandt, de gode akkorder blev sagt op, 
strejker førte ikke til noget. 16) Fagforeningen bakkede 
tidsstudierne op 100 pct., når mennesket gøres til en ma
skine. 18) Mistede lysten at være der, de unge rejste,
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ud som jord- og betonarbejder i en alder af 56 år. 19} Kom
mer stadig sammen med kammerater fra gummien, rart at få 
udendørs arbejde igen, fabriksarbejde - det er at andre 
tænker for een. 21) De ældre arbejdere degraderedes til 
fejemænd, aldrig forfulgt, skønt han ikke skjulte sin poli
tiske mening, i mange år var der ikke noget at kritisere, 
hele arbejdspladsen forandredes, da rationaliseringen kom. 
22) Socialdemokrater og kommunister - to fronter. 24) Par
tiarbejde, ikke teoretisk interesseret. 25) Kommunisterne 
flinke til at møde på fagforeningens generalforsamling, 
"kæmpede med at holde mig vågen på partimøderne". 26) Børne
ne, det sidste barn var i hvert fald ikke planlagt, fritiden: 
partiet, min have og min jagt. 28) "Arvede" faderens jagtin
teresse, jagt er ikke en arbejdersport. 30) Læsning, ser 
meget lidt fjernsyn. 31) Slut.

59/ GUDRUN LARSEN.
Pens.gummiarbejder, f. i Ejby. 
Faderen: landmand

Hovedemner: Levnedsløb, læsevaner, familiesamvær.
Yderår: 1937-1980.
Omtalte inst.: Codan.

Skreven erindring 3+4 sider. Benyttelse fri.

/01 INDHOLD: Side 1) Barndom på landet. 2) Sammen med manden 
fodermesterpar, på Codan. 3) Husbyggeri, menu under 1. ver
denskrig, tiden som pensionist.

/02 INDHOLD: Side 1) Barndommens læsning. 2) Børnenes lekture, 
avislæsning, radio- og TV-vaner. 3) Familie og familiekom- 
sammen. 4) Fødselsdage.

60/ GERDA PETERSEN.
Moderen: ejer af viktualieforretning.

Hovedemner: Køge, barndommen på Torvet.

Skreven erindring 3 sider. Benyttelse fri.

/01 INDHOLD: Side 1) Hyldestdigt til Køge. 2) Barndom og beskri
velse af viktualieforretning på Torvet. 3) Ungdom og gifter
mål.
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61/ CECILIE HANSEN.
Pens, gummiarbejdert f. 1905.

Hovedemner: arbejdsliv Codan (systuen}. Yderår: 1935-1960.
Omtalte inst.: Codan, Hedebo (Havdrup}.

01/ Notatinterview 1 side. Benyttelse

62/ RASMUS MADSEN.
Pens, arbejdsmand, f. 1897 v. GI. Ry.
Faderen: arbejdsmand.

Hovedemner: Arbejderbevægelsen i Køge 1920-1950, Codan, 
slagteriet, modstandsbevægelsen, modstand mod nazisterne 
i 30’erne. Yderår: 1900-1980.
Omtalte inst.: Køge, Codan, Køge slagteri, D.s.U., DKP, 
Socialdemokratiet, Peter Sabroe, Albert Theilgård, syndika
listerne i 20'erne, Revolutionære Fag Opposition, Samvir
kende Fagforeninger Køge, Arbejderforbundet, Fællesorgani
sationen, Arbejdernes Radioklub.

Skreven erindring 5 sider. 
Båndinterview min., udskrevet delvist sider. 
Benyttelse fri. 
Andet materiale:

/Q1 INDHOLD: Side 1) En beskrivelse af Køge. 2) Arbejde på 
Køge Værft og Codan, tillidsmand på Codan, folketingskan
didat for DKP. 3} Arbejde som formanf for De samvirkende 
Fagforeninger, vedtægter for det ny FO. 4} Antinazistisk 
virksomhed, RM’s forhold under besættelsen, fællestillids
mand på Codan. 51 DASF’s jubilæumskongres, ud af DKP, tiden 
som folkepensionist.

/02 INDHOLD båndinterview: Side 1) Faderen arbejdsmand o.l., 
“ud at se sig om efter militærtjenesten", lock-outet, ar
bejdede på Frihavnen i København i medens. 2) På Imprægne- 
ringsanstalten indtil 1920, på Codan men ustadigt, på slag-



55

teriet. 31 Faderens politiske arbejde i Socialdemokratiet, 
Peter Sabroe, forældrenes hjemmearbejde. 4) Start af D.s.U. 
i 1919. 5) Politiske møder ca. 1919, syndikalister, sammen
slutningen af gummiarbejdere, lager og pak, arbejdsmændene.
6) Politisk arbejde. 7) Albert Theilgård dannede aftenskole 
for arbejderne. 8) Strejke på Codan i 1921, syndikalister, 
kommunister. 9) Revolutionære Fag Opposition, aktiviteter 
under sømandsstrejken i 1934. 10) Med i Slagteriarbejdernes 
fagforening. 12) Få arbejdsløse (opgang for slagteriet), 
forhandling med slagtermestre i byen, konflikt omkring løn 
til lossere af salt for slagteriet. 14) Strid med pølsema- 
germester. 15) Formand for Samvirkende Fagforbund. 16) Po
litiske vælgermøder som kommunistisk folketingskandidat, 
Arbejdernes Radioklub. 17) I Fællesbageriets bestyrelse.
18) Udmeldelse af Socialdemokratiet, folketingskandidat i 
1935 for DKP, deltagelse i nazistiske møder, blev arresteret 
af tyskerne i 1941 og overført til Horserød, aktiv i mod
standsbevægelsen, modstandsgruppens arbejde, hustruen uin
teresseret i politik, ringe interesse i familien, 1920 til 
Codan, arbejde med at forme cykeldæk. 21) Nedsat arbejdstid 
til 4 timer om dagen, senere arbejde på Codan.

/03 INDHOLD båndinterview: 1) Om andelsbyggeri, byggeri- og bolig
nød o. 1919 i Køge, 3) Militærtjeneste u. 1. verdenskrig med 
mangel på mad, 4) Værfternes bygning, 5] Køge 1919, 7) Sygekas
sen. Politik: syndikalister, D.s.U,, DKP, 8) Barndom i Ry. Po
litik. I tjeneste. 10] Familie, afholdssagen, 12) religion, 13) 
I tjeneste, 14) Fagforeninger, 15] Arbejdsløshed. Codan, 17] 
Gummiarbejdernes Fagforening, 19) Slagteriet. Faglig akvitet, 
20) løn, fyret 1935 p.g,a. politiske aktiviteter, 21) På be
skæftigelsesarbejde, Codan, tillidsmand mod direktørens vilje, 
23) familie/politisk arbejde, 24) Arbejdernes Fællesbageri, 
brugsforening, kooperationen, 27) Om Køge i dag.
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63/ HELGA PETERSEN
F. 1906 i Havdrup.
Faderen: skomager.

Hovedemner: Arbejdsliv på Codan mest ved systuen, tjener 
på Teaterbygningen. Yderår: 1925-1968.
Omtalte inst.: Codan, Teaterbygningen, Køge.

Båndinterview 100 min., udskrevet helt, 47 sider.
Benyttelse fri.
Andet materiale: Billed fra Teaterbygningen.

/01 INDHOLD båndinterview: Side 1) Start på Codan i 1928, kom 
fra plads i København. 2) Tidsstudier. 3) Måtte ikke tale med 
tidsstudiemand. 41 Timeløn ved læretiden, forskel på akkor
der, tilrettelæggelse af arbejdet ved båndet, skabelse af 
nye modeller. 14) Skift af serier et par gange om ugen.
15) Overarbejde - fik det at vide kort før fyraften. 16) 
Branden i 1935. 17) Lønsatser igennem tiden. 18) Starten 
på Codan, skaffet ind via svigerinde. 19) Faderens arbejde 
som håndskomager, (kommenterer billeder fra systuen), de 
første dage på fabrikken, sagde "De" og "frøken" til de 
andre, introduktionen i fællesskabet, (kommenterer billede 
fra Teaterbygningen), arbejde som tjener. 21) Teater o.l.
i Bygningen, om skrap kogekone - mistede finger men arbejde
de videre. 24) Ankomst til arbejdet, stempling, garderobe 
(ved Codan 1930 c.) 25) Mødetider, pauser. 27) Ved natar
bejde "ballade". 29) Mesters skarpe tiltaleforhold til ar
bejderne. 30) Tidligere arbejder som mester. 31) Fyring ved 
småt på arbejde. 32) HP som tillidsmand, bestyrelsesmedlem 
i fællesklubben. 34) Codan-revyen i påsken, lokal revy 
skrevet af prof. forfattere. 37) Juletræ. 38) Sabotage mod 
transportbåndet, repressalier mod arbejder, der sladrede 
til mesteren, "man skulle ikke sladre om sine arbejdskam
merater". 391 Arbejdet ved båndet, om at tage pauser, ar
bejdskammeraters hjælpsomhed. 41) Fagforeningen, valgt til 
bestyrelsen. 42) Fordeling under krigen, tyskere på besøg, 
fordelingen gav "god arbejdstid", fordelingspenge. 43) De 
hvide busser kørte forbi fra Tyskland, fritid under krigen, 
udflugter, fejring af fælles fødselsdag. 45) Pinseudflugt 
til Pavillonen, badning, cykelture. 46) Hus ved traktør
sted i Maglebyskoven nedbrændt efter at flyver faldt ned.
47) Slut.

64/ GERMAN JENSEN.
Pens, gummiarbejder, f. 1904 i Køge.
Faderen: gasværksarbejder.
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Hovedemner: Arbejdsliv på Codan (mest fra dækmonteringen), 
oplevelser fra besættelsen. Yderår: 1918-1970.
Omtalte inst.: Køge, Codan, Codan Værft.

Båndinterview 60 min., udskrevet delvist 24 sider.
Benyttelse

/01 INDHOLD båndinterview: Båndtid 0.00 Arbejdsnedsiidning - 
fået åreknuder af cementgulv, om dækafdelingen, GJ forhand
lingsmand overfor mester.
Side 1) Fik dæk af mester ved at true med at raspe dem, kort 
for udlevering af fejldæk, fabrikation af Scandia-dæk under 
krigen. 2) 2 år i lære som smed hos Skejby i Nørregade, 
forlod læren efter korporlig afstraffelse, nej til læreplads. 
3) Startede på lageret på gummien, lavede dæk om vinteren, 
på andre afdelinger om sommeren. 4) Forskellige dæktyper, 
de gamle arbejdere lærte at arbejde hurtigt, mangel på stræk
lærred under krigen, fri med løn - skulle senere arbejde over 
uden løn, beskæftigelsesarbejde på Turebylille med at ruske 
hør, drikkeri på arbejdspladsen. 5) Tillidsmand - GJ var for- 
handlingsmand. 6) Dækkenes fremstilling, oplæring på dækaf
delingen. 7) Bringning af råmaterialerne til dækafdelingen, 
dækvulkanisering, vikling. 8) Varme i arbejdslokalerne om 
sommeren, klage til Arbejdstilsynet hjalp ikke. 9) Talkum
støv gav sten på lungerne, arbejdsnedslidning - ingen er
statning. 11) Kvinder på dækafdelingen i starten ved tråd
dæk, men for hårdt arbejde ved vulstdæk, GJ fået knuder i 
hånden af arbejdet, nye maskiner til tråddækfremstilling, 
talkum brugtes meget, kendte ikke sundhedsfaren. 12) Ingen 
støj på gammel dækafdeling, frie arbejdsforhold "bare ar
bejdet blev lavet". 13) 3-holdskift - samme løn om natten, 
mavesår af at spise om natten, natarbejde ødelagde dagen. 
14) Fejring af pinsen, ikke kontrolure i starten, får bil
lige gummiartikler i dag. 15) Albert Theilgård: "Jeg har 
ikke noget imod at I tager til eget forbrug", rapsning af 
cykeldæk under krigen. 16) Razzia af Gestapo efter illegale 
blade. 17) GJ støttede ikke-socialdemokratisk fællestillids
mand - blev ekskluderet af den socialdemokratiske klub. 18) 
Oplevelsen af besættelsen, modstandsbevægelsen. 19) Behand
ling af tyskerpige på Codan. 20) Fare ved fraternisering, 
tyskerne jagede drukkenboltene væk fra Torvet. 22) Arbejds
fordeling under krigen, strejkede som arbejdsdreng. 23) 
Lokalforeningen - kun medlemmer herfra til havnearbejde, 
medhjælper ved det "Flyvende sjak" (kullempere). 24) Jagt
klubben (den socialdemokratiske klub) i kamp med kommunister
ne. Båndtid 59.15 Løs snak om den nye S-togslinie.

65/ GURLI NIELSEN.
Invalidepens., f. 1928 i København.
Faderen: trælagerarbejder. Moderen: rengøring hos private.
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Hovedemner: Levnedsløb. Yderår: 1936•erne-1980.
Omtalte inst.: Dehns Kitteldepot, Kofoeds Dukkefabrik.

Skreven erindring 2 sider. Benyttelse fri.

/01 INDHOLD: Side 1) Livsløb, familie, skolegang. 2) Arbejde, 
invalidepension, interesser.

66/ STEFFEN JENSEN.
Pens, arbejdsmand, f. 1912 på Klovgård (Jylland).
Faderen: snedkermester.

Hovedemner: Arbejdsliv på Codan, bestyrelsesarbejde i 
Arbejdsmandenes Forbund, illegale arbejde under besættelsen, 
kommunalbestyrelsesarbejde. Yderår: 1929-1968.
Omtalte inst.: Codan, Køge, Arbejdsmændenes Forbund, DKP, 
Colstrup Imprægneringsanstalt, Studenternes Efterretnings
tjeneste, Horserød.

Båndinterview 110 min., udskrevet helt, 37 sider.
Benyttelse

/01 INDHOLD båndinterview: Side 1) Rejste fra Klovgård som 17 
årig p.g.a. dårligt med arbejde og ringe løn, arbejdede på 
kaninfarm ved Ølby Lyng. 2) Søgte arbejde på gummifabrikken, 
som dreng på dækafdelingen, fyret på 18 års fødselsdag, ar
bejdsløs, fik mad af bekendt, jord- og betonarbejder ved op
førelse af lagerhal v. gummifabrikken, på galochehallen, 
fyret efter støvlesæsonen, søgen efter arbejde, boede på 
pensionat. 3) Godt med arbejde på gummifabrikken efter 
Valutacentralen, opsving med skotøj, forskel på mand- og 
kvindeløn. 4) Ca. halvdelen af mændene var faglærte arbej
dere, arbejdsløshedsperioderne blev mindre efter ca. 1935. 
5) Sko var mest kvindearbejde, kvinde/mandsarbejde. 6) På 
cykel til arbejde, om at møde til tiden, blev væk i stedet 
for at komme for sent og blive drillet. 7) "Fabrikstonen” 
blev aflagt uden for fabrikken, fyring af kvinder der havde 
man i arbejde ca. 1936-37, understøttelsesreglerne skrap- 
pere for kvinderne. 8} Skifteholdstider, båndet startede 
præcist, drømte 20 år efter om at vognene ved transport
båndet var løbet fra ham. 9) Benzindampe gav dårlig hals, 
dårlige ventilationsforhold, støj ved bl.a. læsternes opsæt-
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ning, høreskade, vanskelighed med at høre ved båndet, nat
arbejde. 11) Ingen rygning, kneb med at holde tempoet for 
ældre, ca. 21 forskellige deloperationer ved båndet.
Side lal Med i bestyrelsen for Arbejdsmændenes forbund ca. 
1934, Chr. Poulsen formand, artikler i Arbejderbladet fra 
Kemisk Værk, CP ville vide hvem der havde skrevet artiklen. 
2a) CP var skrap formand med syndikalistiske tilbøjelig
heder. 3al SJ tillidsmand på galochehallen 1936-38, arbej
det som tillidsmand, bl.a. historie om at skulle skaffe 
midler mod fladlus for arbejdskollega. 4a) Genopstillet i 
trods mod anden kandidat og valgt. 5a) Opstillet som kon
torbestyrer i trods 1946-56, illegal rejsesekretær under 
krigen på Sjælland, formand hos Arbejdsmændene i 2% år, 
for meget overarbejde med overenskomster, om besættelse af 
stilling som forstander, borgmester Albretchsen ville have 
det. 6a) Faderen venstre-mand, senere socialdemokrat, SJ 
blev kommunist ved at studere faren fra bolchevikkerne, 
blev medlem nr. 5 i Køge 1932.
Side 13) Theilgårds villa brændte i ca. 1936, SJ med til at 
redde familien: "Det var ikke den måde vi ville afskaffe 
kapitalisterne på". 14) Mester ville ikke genantage SJ efter 
galochehallens brand (p.g.a. hans agitation på arbejdsplad
sen), men direktøren greb ind.

INDHOLD båndinterview (båndside 2): Side 16) Kritik af 
fællestillidsmand fik ugeløn trods sygdom, nyvalgt, fag
foreningsledelse gik af p.g.a. ulovligheder med tørvefa- 
brikation under krigen.
Side 7a} Læge Kjeldsted - faldt ikke ind i byens liv, kon
servativ med forsvarer af Sovjetunionen, SJ medlem af 
Centralkomiteen 1938-68, med i partiledelsen i Horserød. 
9a) Kommunalbestyrelsesmedlem 1937, skulle væltes som 
kommunistisk kasserer i Arbejdsmændenes fagforening under 
Ungarn-krisen. 10a) Socialpolitisk arbejde siden midten af 
30’erne, søgte skattenedsættelse for soldater, historie om 
hjælp til arbejdere fra Colstrup. 13a) Arbejdet i kommunal
bestyrelsen som kommunist, om at blive fri for viceborg
mesterposten. 14a) Ordnede politiske sager i dølgsmål, an
greb ikke socialdemokraterne ved valgene, valgsejr "fordi 
man ikke satte kommunistplakater op", socialpolitisk arbejde 
hos de franske kommunister, problemer for kommunisterne med 
at få lokaler, købte derfor hus i 1938. 18a) Politiske 
kampe i fællesorganisationen, men ingen uoverensstemmelser 
i Arbejdsmændenes fagforening. 19a) Som illegal under krigen, 
indsamlede penge og organiserede modstandsgrupper, modta
gelse hos præst i Høje Tåstrup, organiserede modstandsgrup
per i Tåstrup, Hedehusene, Glostrup, nazivenlig skudt af 
tyskerne ved razzia. 21a) Arbejdede for Land & Folk-indsam
lingen og studenternes efterretningstjeneste, angivet, 
forsigtighed i arbejdet.
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/02 INDHOLD båndinterview: 0.00 Religionen i barndomsegnen v. Øster 
Snede sogn, sammenstød mellem retningerne, 2.30 Børnene kom sam 
men på tværs af religionen, 4.30 Søndagsskole, 5.00 Om at få 
børn uden for ægteskabet, dans, 6.00 Afholdenhed, Blå kors, 
6.50 Faderen konkurs med tømrerforretning, stak af fra faderens 
forretning, 8.10 I slagterlære, 5 mdr. på hospital, 9.50 I sko* 
magerlære, sygdom, tuberkulose uden behandlingsmulighed, 12.15 
På Codan, 13.45 Forældrene ville have bekendelse * og gav tæv. 
14.25 Religion/kommunisme, indremissions skinhellighed, 16.00 
Slut

67/ J. JENSEN.
Pens. tømrermester.

Hovedemner: Arbejde på forskellige bygninger som svend og 
mester.
Omtalte inst.: Hellesens.

Skreven erindring 4 sider.
Original hos meddeler. Benyttelse

/Q1 INDHOLD: Side 1) Fødested og arbejde som tømrer, bygning 
af hus i fritid. 21 Arbejder som mester, la) Tillidshverv.
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68/ ANDREAS HEMMINGSEN
Pens, mestert f. 1905.

Hovedemner: Arbejdsliv på Codan (især som mester på Birko- 
afdelingen1. Yderår: 1920-1970.
Omtalte inst.: Codan.

/01 Notatinterview 1 side. Benyttelse fri.
Andet materiale: Billeder.

69/ CARL GØTH.
Pens, gummiarbejder/forsikringsagent, f. 1909.

Hovedemner: Arbejdsliv på Codan (Kalanderafdelingen), forsik
ringsarbejde. Yderår: 1925-1975.
Omtalte inst.: Codan, Alka.

Båndinterview 55 min., udskrevet delvist, 16 sider.
Benyttelse år 2005. 
Andet materiale: Billeder.

/01 INDHOLD båndinterview: Båndtid 0.00 Støvplage, dårlige vaske
muligheder. 4.00 Trækning af såler ved kalander.
Side 11 Ingen renlighed tidligere, badning hos "sortemændene" 
opgørelse af materialer, CG fordelte arbejdet til de andre 
arbejdere. 4) Om bæring af gummiet - 100 kg. varm gummi på 
7 meter, transportvogne i dag. 5) Akkordarbejde. 6) Dårlig 
gummi under krigen, påføring af dårligt lærred under krigen, 
strejke på Trævarefabrikken gav en øre mere til drengene.
7) Dårlig kvalitet af leveret gummi, forskellige tykkelser 
af såler. 9) Støj, knækning af valser. 10) Farlige valse
værker. 111 Arbejdsdrenge høreskader,"man råber højt i dag". 
14) "50 år uden en eneste sygedag”, først sygekasse efter 
25 år, på arbejde trods sygdom. 15) 20 år sammen med hustruen 
som forsikringsmand hos Alka. 161 Om at spare, Gustav Theil- 
gård - direktør i arbejdstøj.

70/ POUL MØLLER.
Arbejdskonsulent, f. 1934.

Hovedemner: Levnedsløb. Yderår: 1934-1980.
Omtalte inst.: Codan, Kemisk Værk, DASF, AF Køge, DUI.
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Skreven erindring 2 sider. Benyttelse fri.

/01 INDHOLD: Side 11 Barndom, de første jobs, ungleder i DUI. 
2) Arbejdsløs, på Kemisk Værk Køge og Kosangas, ansat på 
DASF, ansat på AF Køge.

71/ FREDE JENSEN
Maler, f. 1925 i Ugledige pr. Allerslev.
Faderen: landarbejder. Moderen: husmoder, (i roerne).

Hovedemner: Malerfaget og dagligdagen.
Yderår: Lidt om forældrene ellers fra 1925.
Omtalte inst.: Malermestre i Køge Bugt-området, Vallø Slot, 
D.s.U.

Båndinterview 35 min., udskrevet delvist, 5 sider. 
Benyttelse

/01 INDHOLD båndinterview: Båndtid 0.00 I malerlære i Viemose 
15 år gammel. 0.45 Venstre arm skadet som barn. 1.35 Om 
sygdom. 2.00 Led til sit 18. år af armen (penicillinens 
fremkomst). 2.45 Ville gerne have været gartner. 3.09 
Faderen fandt lærepladsen, som han skulle tage. 4.53 Måtte 
købe ny cykel for at få dæk (besættelsen). 5.45 Til gymna
stik og håndbold. 8.00 års arbejde på Vordingborg kaserne. 
9.05 Med i D.s.U. i Vordingborg. 9.30 Hørte ikke om politik 
i barndomshjemmet. 10.21 Til Herfølge i ca. 1952. 12.00
Levede sammen i flere år inden ægteskab. 12.35 Sparede op 
og kunne købe eget hus. 14.35 Mange malersvende blev fyret 
om vinteren. 16.21 Til Køge i ca. 1954 til bedre hus.
16.45 Ca. 1965 til større og nyere hus på samme vej. 18.00
14 år hos samme mester i Vallø. 18.15 Vallø Slot - også 
arbejde om vinteren.
Side 1) Om malerfagets udvikling (materialerne). 3) Får hoved
pine af alkydemaljen, arbejdsmiljøloven. 4) Tar’ det som det 
kommer (stofferne), glæder sig til efterløn. 5) De unge mere 
miljø-orienterede.
Båndtid 26.55 Fritid: frimærker og have. 30.05 Små kår i 
barndomshjemmet. 31.55 Ser en del fjernsyn (godt tilfreds). 
32.30 Glæder sig over resultatet af sit arbejde. 34.00 Til
freds dansker.
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72/ KARL HENRY ANDERSEN.
Født 1908 i Køge.
Faderen: vognmand. Moderen: husmoder.

Hovedemner: Levnedsløb/ lokalhistorisk beskrivelse af Køge. 
Yderår: 1914-1950.
Omtalte inst.: Nørregade, Jernbanegade, Codan-Værft, Køge 
Slagteri, Codan, Jernbanehotellet.

Skrevne erindringer 39 sider. Benyttelse fri. 
Båndinterview 56 min., udskrevet helt, 19 sider.

/01 INDHOLD: Side 1} Om Nørregade 50, barndom. 2) Køge lokali
teter. 3) Bearbejdning af seletøj. 4} Køge og Køge-personer. 
6a) Selskabelig samvær, fritid, arbejde og ægteskab. 7) 
Hesteseletøj.

/02 INDHOLD båndinterview: Side 1) Nørregade 50, vognmandsfor
retning med gård og husdyrhold, rekylgeværstation i gården 
under 1. verdenskrig. 2) Mejeriudsalg i porten med mælk og 
hjemmekværnet smør, lejlighed på 2. sal, genboer. 3) For
retninger i gaden. 4) En af de første biler i Køge, lege i 
barndommen. 51 Lejlighedens indretning, lege i kvarteret. 
61 Jernbanegade, Jernbanehotellet, kvarteret. 7) Codan-Værf- 
tet, Lauridsens Værft. 8) Slagteriet bl.a. om tilkørsel af 
kul og olie, købmand Jens N. Jensen, murermester Kilberg. 
9) Codan - tilkørsel af benzin, olie, eksplosion under 
1. verdenskrig ved regenereringen, Albert og Gustav Theil- 
gård, fyrmester Meyer. 101 Fyrbødernes kontrol via røgen 
fra skorstenene. 111 Flytning af olielager fra Køge til 
Prøvestenen. 131 KA’s forældre, faderens arbejde som sten
fisker, udflugter i hestevogn, faderens arbejde som vogn
mand. 141 Om ranger heste, moderen hjemmegående. 15) I skole 
og byplads hos købmand. 16) Hjælp i hjemmet til vask, sam
menkomst i familien, gris syg til jul, drikkepenge i 20’erne. 
17) Minder fra hjemmet i Jernbanegade. 18) Kvarteret om
kring Jernbanegade, Bygårdsstræde. 19) Arbejde som hotel
karl på Jernbanehotellet.

/03 INDHOLD: Side 11 Tiden som petroleumskusk, chauffør, star
tede i 1938, hestevognens udstyr, ture og lønninger. 3) 
Den første tankbil, ture og kunder. 4) Til Prøvestenen i 
1955, tankvogn til fly. 5) Sygdom og pension, hestetank
vognens ture. 6) Om pleje af heste, hestes natur.

/Q4 INDHOLD: "Mindebog" (slægtsbogi.
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73/ MARGRETHE JENSEN.
Pensionist, f. 1901 i Reersø.
Faderen: slagteriarbejder.

Hovedemner: Levnedsløb og de to verdenskrige.
Yderår: 1910-1980.
Omtalte inst.: Det gamle alderdomshjem (biblioteket).

Skreven erindring 32 sider. Benyttelse fri.

/01 INDHOLD: Side 1) Barndom, 1. verdenskrig. 2] Husbestyrer
inde, kokkepige, 2. verdenskrig, giftermål, om Køge før, 
hvad forandringerne i tilværelsen betyder.

/02 INDHOLD: Side 1) Avislæsning, skolegang. 3) Fritidsbeskæf
tigelse som ung. 4) Håndarbejde. 5) Læsning med børnene. 
6) Læste forfattere, beboelsesforhold. 7) Hverdag som ude
arbejdende. 8} Fester og komsammen. 9} Udflugter. 10) Til 
møder med manden, radio, fjernsyn. 111 Rejse.

/03 INDHOLD: Side 11 Kokkepige og husbestyrerinde. 2) Gled ind 
i et parforhold med manden. 31 Beboelsesforhold. 4) Børne
opdragelse. 51 Arbejdsfordeling, hverdag som hjemmegående, 
madlavning, vask, rengøring, indkøb, spisning. 13) Børne
børn, børnenes ægteskaber. 14) Tradition. 15) Børnenes fri
tid. 161 Fester. 18) Kolonihave, jul. 19) Vennekreds.

74/ EMANUEL JENSEN.
Pens, gummiarbejder, f. 1904.

Hovedemner: Arbejdsliv på Codan (remafdelingen).
Yderår: 1932-1971.
Omtalte inst.: Codan, havnen, Køge.

Båndinterview 45 min., ikke udskrevet.

/01 INDHOLD båndinterview: Båndtid 0.00 Ville have været land
mand, men hustruen ville til byen. 2.30 Tjente på landet, 
var vognmandskusk et stykke tid i Køge. 3.10 Vant til at 
arbejde på landet. 4.10 Fik lejlighed på Østre Sandmarks
vej. 5.15 Startede på kalanderafdelingen på Codan. 6.05 
Om varme på arbejdspladsen. 6.25 Omtale af forskellige
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remtyper. 9.20 Mestrene igennem tiden. 10.25 Fabrikation 
af møbelgjorde. 11.15 Arbejdsgang, seriestørrelser.
15.QO Dækafdelingen ca. 4 ansatte i 1930. 18.40 Kvinder
på remafdelingen. 19.20 Ofte arbejde på 3-holdsskift, 
problemer med skifteholdsarbejde. 20.10 God arbejdsplads.
20.45 Arbejdede som montør for reparation og montering af 
transportbånd. 24.00 Timeløn som montør. 24.40 Akkord 
på afdelingen, enkeltmandsakkord, fællesakkord en overgang, 
men "nogle tog skaglerne af". 25.50 Modstander af musik 
på arbejdet. 27.35 Gode arbejdsforhold, faglærte arbejdere 
som ufaglærte, overvejelser om håndværksarbejde/delarbejde. 
29.50 Fagforeningen satte grundlønnen, ingen strejker.
31.10 Fælles aktiviteter, møder i marketenderiet hvor "GT" 
orienterede om forhold vedrørende fabrikken. 32.05 Udflug
ter til bl.a. Yderholm kro, senere lavede hver afdeling ud
flugt for sig. 36.50 Private fester. 37.50 01 ved fødsels
dage, kun lidt drikkeri. 40.00 Deltog ikke i fagforenings
arbejde. 40.35 Ingen særlig interesse for politik på rem
afdelingen. 41.25 Remafdelingen var en lille afdeling, 
"vi passede os selv". 43.10 Fyring efter anciennitet.
45.00 Forskelligt arbejde at passe - derfor ikke mulighed 
for tidsstudieakkord. 46.40 Nye maskiner. 48.00 Pakning 
af varerne.

75/ CARLA SVENDSEN, født Frederiksen.
Gift med meddeler nr. 80.
Pens, gummiarbejder, f. 1911 i Høsten (Rønnede kommune)• 
Faderen: murersvend. Moderen: husmoder.

Hovedemner: Levnedsløb. Yderår: 1911-1980.
Omtalte inst.: Høsten, Høsten skole, Codan.

Skreven erindring 2 sider.
Notatinterview 3 sider.
Båndinterview 40 min., udskrevet helt, 23 sider.
Benyttelse fri.

/01 INDHOLD båndinterview: Side 1) Rekord i kvinde-anciennitet 
på Codan, har aldrig haft lyst til andet arbejde. 2) Carla 
var blandt dem, der blev genantaget efter strejken. 3) "De 
havde opdaget, at jeg kunne rubbe neglene". 4) 35 år i ga
locheafdelingen, galocheafdelingen lukkes, Carla flyttes 
til hæleafdelingen. 5) Begge ægtefæller på skiftehold, 
Carla lavede mad, Orla gjorde rent, kunne ikke lide skifte
hold. 6} Mange fik eksem af gummi, Carla og Orla så ikke
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meget til hinanden, unaturligt med skiftehold. 8) Orla stod 
for morgenmad og madpakker, Carla for aftensmad. 11) To 
retter mad hver dag, Carlas mad—ideer: arv fra barndoms
hjemmet. 131 Var ked af at Orla spillede fodbold, fodbold
enkerne til bal på Yderholm kro. 15) Omgangskredsen, kaffe
bordet "udartede til smørrebrød', pengene fra kortspil skulle 
bruges til fælles udflugt. 17) Orla kunne godt lide en lille 
een, Carla var modstander af spiritus. 18) Uden arbejde i 
3 måneder i 1936 p.g.a. lock-out. 19) Den arbejdende formand 
kom privat sammen med Carla og Orla. 20) Privat komsammen 
med kolleger fra Codan. 21) Stræbte efter at blive 50 års 
jubilar. 23) Kritik, "formændene sagde, jeg gjorde for meget 
vrøvl".

76/ ELITH BOWALL.
Kunstmaler, f. 1909 i Køge.
EB opvoksede hos bedsteforældrene.

Hovedemner: Levnedsløb, arbejde på Codan (som maler), arbej
de som maler. Yderår: 1914-1980
Omtalte inst.: Codan, Nyportstræde.

Båndinterview 35 min., udskrevet delvist, 5 sider.
Benyttelse
Andet materiale: Billeder.

/01 INDHOLD båndinterview: Båndtid 0.00 Barndom, i lære som maler, 
lang arbejdstid. 1.20 Fattige mestre. 2.20 Arbejde rundt 
omkring, udnyttelse af lærlinge trods henvisning til lærlinge
loven. 4.05 Oplæring i arbejdet, kom til at sige du til svend. 
5.20 Forskellig bemaling, tapetsering. 7.05 Akkord på arbejde. 
8.30 Forskellige arbejdssteder. 8.45 Bedre løn på Codan bl.a. 
ved overarbejde.
Side 1} Ind på Codan via bekendt, arbejdssøgende i kø ved 
porten om morgenen. 2) Overtog sjakbajsposten på malerværk
stedet .
Båndtid 11.05 "Ville kun have leverpostej til mig selv", ma
leri og løsarbejde med bl.a. maling af kakler. 13.20 Star
tede med at male malerier på Codan, autodidakt. 14.35 Ung
karlens frihed. 16.00 Nyportstræde nedrevet to gange i 
EW’s tid. 17.40 Solgte hus her, flyttede til Strøby Egede, 
til Nørregade. 18.00 Medlemsskab af Christianmindestiftei
sen, regende ikke med at blive gammel. 18.35 Fra Nørregade 
til stiftelsen i ca. 1950. 20.15 Minder fra Nyportstræde
i barndommen, forstår godt, at ungdommen skal afreagere i 
et betonmiljø. 21.45 Lærte at kende faderen som 19-årig.
22.30 Forkælet af bedsteforældrene. 23.00 Oldefar og bed
stefar var hattemagere, bedstefaderen vejer og måler, de- 
sinfiærede - hentede lagner på landet til desinficering - 
"det var ikke så sterilt dengang", "vi fik modstandskraft".
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25.45 Codan, frie arbejdsforhold, "vi skulle bare gøre det, 
der skulle gøres",, tit kitdage, "men der var ingen der sagde 
noget til det", lidt problemer med regnskaberne ved kitdage. 
Side 3) Forskellige mestre bestilte malerarbejde, "men jeg 
kedede mig", arme arbejdere ved samlebåndet. 4) Malede 
kulisser til Codan-revyen, fik inspiration til arbejdet i 
marketenderiet, om at drikke. 51 Codan-revyen - maling af 
kulisser.

77/ HARRY NIELSEN.
Pens, gummiarbejder, f. 1980 i Ølsemagle.

Hovedemner: Arbejdsliv på Codan (dækafd., kalanderafd., cord- 
slangeafd.) Yderår: 1923-1975.
Omtalte inst.: Codan, Lolland.

Båndinterview 66 min., udskrevet helt, 22 sider. 
Benyttelse fri.

/01 INDHOLD båndinterview: Side 1) Fra Ølsemagle til gummien, 
på tømrerværkstedet i et halvt år. 2) Andet arbejde, tilbage 
i 1929 via mester, på dækafdelingen, varme og støv, episode 
med mesters kritik af arbejdet, fyring p.g.a. drikkeri, 
dækafdelingen - gennemgang af arbejdsprocessen. 3) En metode 
på ny afdeling i 1936, nye maskiner. 4) Tillidsmand forhand
lede løn med direktøren. 51 Problemer ved arbejdet p.g.a. 
materialemangel under krigen, men samme akkord. 6) Efter 
krigen stor efterspørgsel på dæk, 2-holdsdrift, mange arbej
dere efter krigen, nedgang i begyndelsen af 50’erne. 7) 
"Sputnikdæk" til USA (til minicyklerl, nedlæggelse af dæk
afdeling, på cordslangeafdelingen og kalanderafdelingen, 
episode på cordafdelingen med for hårdt arbejde. 8) "Jeg 
holdt pinen ud til jeg blev pensioneret", 7-8 arbejdere på 
dækafdelingen i 1929, frivillig arbejdsfordeling ved arbejds
mangel. 9) Hustruen arbejdede ikke "vi havde jo børn", kø 
for at få arbejde ved Codan, om drikkeri. 10) Om at overholde 
akkorden, stræklærred og fastlærred, pause oparbejdedes ved 
fødselsdage. 12) Arbejdssygdomme, fået knude ved arm. 13) HN 
var forhandlingsmand, "aldrig tale om strejke". 14) En pe
riode i galochehallen, kammeratskab på dækafdelingen, fod
boldkamp mod slangeafdelingen, ingen firmaklub. 15) Årets 
fodboldkamp - slagteriet mod gummien. 16) Fagforening, 
politiske møder på Teaterbygningen, historier om folketings
kandidater, "Stauning eller kaos", politisk tilhør. 18) Med 
i modstandsbevægelsen, hentede nazister den 5. maj, ingen 
nazister på fabrikken, episode med tyskermadras. 19) Codan- 
revyen. 201 Søgen efter arbejde i 1920*erne, tur til Lol
land i 1927 som roearbejder, diverse arbejde. 22) Glemte 
at veide søm i kassen.
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78/ IDA SIVERTSEN
Født i 1903 i Sønderjylland.
Faderen: banearbejder.

Hovedemner: Levnedsløb, 1. verdenskrig, forholdet mellem 
tysk- og dansksindede i grænselandet. Yderår: 1914-1925. 
Omtalte inst.: Højskolehjemmet, Hotel Prinsen, Norske Løve.

Skreven erindring 4 sider. 
Benyttelse

/01 INDHOLD: Side 1) Barndom og "landflygtighed" på grund af
1. verdenskrig, forholdet mellem de dansk- og tysksindede.
2} Genforeningen, læreplads, giftermål og flytning til 
Køge. 31 Om arbejdsforhold i restaurationsbranchen. 4} For
holdene i en pension, om Køges bygninger, hoteller etc.

79/ GEORG PETERSEN.
Pens, arbejdsmand/leder, f. 1898 i Stubberup.
Faderen: landarbejder, senere brøndgraver.

Hovedemner: Levnedsløb. Yderår: 1900-197Q.
Omtalte inst.: Hindsgavl, Ortved, Køge Trævarefabrik, Røde 
Kors flygtningelejre, Køge "Kino".

Båndinterview 52 min., ikke udskrevet. Benyttelse 
Andet materiale: Billeder fra arbejde på Grønland, anbefa
linger, jagtausweis.

/01 INDHOLD bånd interview: Båndtid 0.00 Barndomsoplevelser, så 
den første bil, i tjeneste som 11—13 årig, faderen startede 
som brøndgraver i en sen alder. 4.15 Tre søskende. 5.25 
Beskadigelse af øje. 6.50 Gårdmands bemærkning om 1. ver
denskrig. 7.35 Flyttede rundt på de nærliggende gårde, fik 
stilling som fodermester, men sagde op, da gårdmanden ville 
have ham i roerne. 9.45 Skærveslåning. 10.55 Som landvæ
senselev på Hindsgavl, som roearbejder, så på Trævarefabrik
ken. 12.20 Lærte at køre traktor på Hindsgavl. 12.50 Sven
ske landvæsenselever spillede musik. 14.15 Om godsejeren.
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15.15 Rejste da han ikke kunne få. overforvalterplads, arbej
de med stenslagning. 16.40 På Trævarefabrikken, fik finger 
skåret af, kranfører 1930, 1940 formand, sagde op i 1945. 
18å40 Trævarens udseende, 60 ugesedler at udfylde som for
mand, om arbejdsdrenge. 20.00 Farligt arbejde ved læsning 
af kævler. 21.15 Fabrikation af smørdritler i de første 
år, så træsko, kapsko og sandaler. 23.00 Tilfreds med sine 
arbejdspladser. 23.30 Kino - kontrollør, senere billettør, 
filmoperatør. 24.20 I lære som filmoperatør. 29.50 Urma
ger og biografdirektøren. 30.30 Arbejdsleder ved Røde Kors 
flygtningelejr, herefter tækkemand, lærte tækning på Hinds
gavl. 33.00 Arbejdsmand hos Monberg & Thorsen, invalide
pensionist i 1963 p.g.a. dårligt knæ, snak om sygdomme.
36.40 Trævarefabrikken, strejke i 1924 el. 25 i 3 dage for 
en halv øre. 37.30 Medlem af bestyrelsen i fagforeningen, 
bestyrelsen for brugsforeningen, var ikke interesseret i 
at være tillidsmand. 38.45 Jæger som 14-årig. 40.20 Vandt 
fugleskydning i Køge. 42.20 Jagt på måger, jagtarealer 
omkring Køge, forskellige fagtsteder. 45.30 Jagttilladelse 
under krigen, episode med tyskernes konfiskering af jagtkort. 
48.00 Som arbejdsformand i skoven ved flygtningelejren i 
Køge. 48.25 Kørsel af hvid bus - fik kørekort. 50.00 For
skellige lejre rundt om i Køge. 52.00 Slut.

80/ ORLA SVENDSEN.
Gift med meddeler nr. 75.
Pens, gummiarbejder, f. 1911 i Køge.
Faderen: gasværksassistent. Moderen: husmoder.

Hovedemner: Levnedsløb, arbejdspladser, 28 år på Codan. 
Yderår: 1887-1980. 
Omtalte inst.: Køge Gasværk, Jørgensens herreekviperings- 
forretning (Køgel, Codan, Herreekviperingshandler Carl 
Jacobsen, København, Hellesens.

Notatinterview 3 sider.
Båndinterview 120 min., udskrevet delvist 11 + 7 sider, 
samt 23 sider fælles med meddeler nr. 75/01. Benyttelse fri. 
Andet materiale: Fotos, lønsedler, fagforeningsbog, avisar
tikel (Idrætsbladet1.

/Q1 INDHOLD bånd interview: Se meddeler nr. 75/01.

/02 INDHOLD båndinterview: Side 1) Ansat på måtteafdelingen i 
1933, oplæring, facade-måtter med firmanavn. 2) Ind i ak
korden efter 4 ugers læretid. 3) Gasdragter, gasslanger,
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valser til vridemaskiner. 41 Afdelingslederen som måtte
sælger. 51 Hvordan måtterne blev lavet, interessant arbejde. 
6} Lige ved at ligne håndværksarbejde. 71 Noget helt nyt: 
Nossinger, ikke arbejderne, men fabrikken der tjente de 
store penge. 91 Theilgård overvågede arbejderne. 10) Når en 
arbejder fik en idé, tog mester æren, kilometervis af have
slanger, to afdelinger lavede slanger. 11) Afdeling med 
navnet slangeafdelingen lavede udelukkende cykelslanger 
(plus 11 kuponer " 1.
Båndtid 26.00 De gode akkorder blev forringet. 32.00 Tal
kumstøv gav hoste. 34.15 Forholdet til de overordnede.
36.15 Mester- og undermesterkontorer. 37.45 Omgangstone 
med en vis ærbødighed. 40.30 Mange hjemmeværnsfolk på 
Codan. 42.30 Hæleafdelingen. 43.00 Forflyttet til for
søgsafdeling. 50.15 Afskediget. 53.00 Tilbage til Codan 
(regenerere-afd.). 56.30 25 års jubilæum. 58.15 Hængt
op i "anegalleriet". 58.30 300 jubilar-billeder smidt på 
lossepladsen. 60.15 Ny direktion ville have billederne 
væk.

/03 INDHOLD slutning af båndinterview med meddeler nr. 75/01: 
Side 24} Codan-revyen, alle påskedage optaget af revyen, 
lønningschef. 25) Fodboldstillere fra hele landet ind på 
Codan. 26} Orla hjulpet ind, "guramispillere". 29) Codan- 
revyen populær over hele Danmark, man glædede sig til re
vyen, "de var gode de revyer ...", at spille fodbold var 
vejen til et godt arbejde på Codan. 30) Professionelle 
revy—forfattere og lokale sangskrivere. Slut.

81/ PHILIP CHRISTENSEN.
Pens, gummiarbejder.

Hovedemner: Arbejdsliv på Codan. Yderår: 1932—1972.
Omtalte inst.: Codan, Køge.

Båndinterview 35 + 40 + 62 + 61 min., udskrevet delvist, 
40 sider. Benyttelse fri.

/01 INDHOLD båndinterview: Side 1) Kusine opfordrede PC og MC 
til at forlade bestyrerstilling i Nordsjælland, flyttede 
til Køge, fik arbejde efter halvt år, i galochehallen i 8 
år, ved krigen overflyttet til remafdelingen, mester op
fordrede ham til at komme til presseafdelingen. 2) Glad 
for at gå på arbejde, da direktøren var vellidt, ny direk
tør "så blev der jaget på os", modstand mod tidsstudier. 
3} "Jeg havde selv studeret til mit arbejde", af den gamle 
skole, men ingen roste een for arbejdet, om at arbejdere
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og arbejdsgivere snød hinanden ved akkordsætning. 4) 
Psykisk belastning ved dårlige akkorder/ mester for ar
bejdervenlig/ blev flyttet, mester takkede ved sin afgang 
de gamle arbejdere for deres arbejde. 51 Tidsstudiemændene 
var for dårlige, kunne ikke senere blive arbejdere igen, 
ville ikke være der en dag ud over pensionsalderen, PC var 
i godt humør på arbejdet. 7} Om at fortælle godt og dårligt, 
PC’s kontroverser med overtillidsmand, på hæleafdelingen: 
"Jeg havde et bestemt tempo". 8) Akkordudregning efter en 
maskine. 9) Mestrene ville have PC til at vise andre, hvor
dan arbejdet skulle gøres, "jeg sagde min mening", kørsel 
af prøveemner, omtalt som "mestersvend". 11) Nye arbejdere 
var kun een dag på arbejdspladsen, om at have lært arbejds
forholdene i 30’erne.

/02 INDHOLD båndinterview: Side 1) Remafdelingens start under 
krigen, fabrikation af remme, mester var et flinkt menne
ske - god at arbejde under, han blev fyret efter krigen.
2) Skifteholdsarbejde, afbrygelse af arbejdet ved luft
alarm. 3} Frie arbejdsforhold, fik ikke ekstra for natar
bejde, først efter tidsstudierne, tidsstudierne var ingen 
ærlig akkord, det var kun den PC selv lavede. 4) Kun få 
fra fagforeningen kunne tidsstudere, tidsstudier på systuen 
(ref. til hustruen), gode forhold på remafdelingen, kunne 
besøge kvinderne. 5} Ved nye direktører blev der dårligere 
forhold, om at kende hemmeligheden ved vulkaniseringen.
7) Fik tilbud om at være sjakbajs, men ville være fri, over
tillidsmanden var for flink. 8) Var ikke interesseret i at 
være tillidsmand, om overtillidsmand, der ved lønforhand
linger med Gustav Theilgård blev smidt ud. 9) "Menneskelig
hed er der ikke mere", lån af penge til køb af hus, startede 
maskiner før den egentlige arbejdstid, var tilfreds med at 
komme til fabrik fra landbruget, kø ved fabriksporten for 
at få arbejde, at blive udtaget "det var at vinde den store 
gevinst i lotteriet”. 11) Slut.

/03 INDHOLD båndinterview: Side 1) ansættelsen første gang, 
beskrivelse af arbejdet i galochehallen. 3) Ud fra hallen 
p.g.a. krigen, var ellers glad for at være der, beskrivelse 
af arbejdet. 51 Støvlesæsonen bedst, fabrikken i dag/tid
ligere, folk kom langvejs fra for at få arbejde, om ansæt
telse, PC’s oplæring, omtale af læremestrene. 7) Om tyve
rier, om direktører, om skifteholdsarbejde, fidusen ved 
presning var luftning, måtte ikke få bedre arbejde af mes
teren. 91 Nathold - om løn, træthed, mavesygdomme, mestres 
overvågen, pauser og arbejdsrytme. 10) Lock-outen i 1936 
betød ikke så meget økonomisk.

/04 INDHOLD båndinterview: Båndtid 0.00 (Samtale omkring billederl 
forklaring på arbejdsfunktioner ved presserne (luftning, 
gummityper, varme, vulkaniseringstider). 7.00 Oplærte andre, 
men blev ikke honoreret. 7.50 Ville ikke være på fabrikken 
ud over pensionsalderen, om pensionering.
Side 1) Udflugter, sidst afdelingsvis, men sjovere da hele
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fabrikken tog afsted, "vi var som en stor familie". 2) 
Codan-revyen. 3) Kammeratskabet holdt op samtidig med 
indførelse af tidsstudieakkordsætning, om at kende taget 
ved aftrækning, om at lave akkorden selv, om tidsstudie
folkene. 5) Arbejderne kunne ikke blive enige, social- 
demokraterne/kommunister, Steffen Jensen, jagtklubben, 
eks. på kamp på generalforsamlingen. 7) Nazist havde an
givet PC - episode med tyskerne, Gustav Theilgård redder 
affæren. 8) Ingen nazister på fabrikken, tyskerpiger.

82/

83/ KAREN RAVN.
Gift med meddeler nr. 90.
Barneplejerske, f. 1943 i Frankfri (Fyn).
Faderen: parcellist. Moderen: husmoder.

Hovedemner: Levnedsløb.

Båndinterview min., delvist udskrevet, sider.
Benyttelse

Hovedemner: Barndom på et fynsk husmandssted, Landsbyskolen, 
På efterskole, På højskole, Uddannelse til småbørnspædagog, 
Udmeldt af folkekirken, Socialisme og kristendom, Politisk 
udvikling fra Venstre til Soc.dem., Venstresocialdemokrat, 
Midt imellem streng og fri opdragelse, Ny tradition: navn
givningsfest, Prævention, Læsning, Mening om kvindebevægelsen 
Syn på utroskab, Omgangskreds og selskabelighed.
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84/ ANONYM.
Født 1895 i Køge.

Hovedemner: Barndommen i Køge by. Yderår: 1900-1903.
Omtalte inst.: Spindegården, Køge Børneasyl, Borgerskolen, 
sygehuset.

Skreven erindring 2 sider. Benyttelse fri.

/01 INDHOLD: Side 1) Barndom og bybilleder. 2) Sygdom og det 
ny sygehus.

85/ HEINRICH SCHMIDT.
Pens, mester, f. 1912.
Faderen: værkfører (maskinarbejder, Kureer, tidligere ansat 

på europæiske gummifabrikker, Schønning & Arve*, 
Dansk Afvulk.).

Hovedemner: Arbejdsliv Codan, modstandsbevægelsen.
Yderår: 1913-1980.
Omtalte inst.: Codan, Schønning &. Arve’, Køge kommunale 
badeanstalt.

Båndinterview 100 min., udskrevet delvist, 11 sider.
Benyttelse fri.

/01 INDHOLD båndinterview: Side 1) Skolekammerater fik bedre 
lommepenge (bl.a. landmandsbørn1, solgte gammelt metal for 
at tjene penge. 2) Faderen startede i 1913 på Dansk Afvul
kaniser ingsf abrik, HS skaffet ind via faderens bekendt, 
overvejelser om almindelige børns muligheder, første dag 
på kasselageret som dreng. 3) Til slangeafdelingen via 
mesteren som var faderens bekendt, drengene slæbte gummi 
fra valser til sprøjtemaskinen, spisested ved vulkanise
ring skedlerne, marketenderi i tidligere svinestald med 
rotter, samhørigheden på arbejdspladsen, ingen sanitære 
installationer. 4) Køge kommunale badeanstalt, garderobe
forhold tidligt - maden måtte hænges op p.g.a. rotter, 
under frokosten kom rotten "Kong Peder". 5) Stormvejr i 
3 dage i 1929, arbejdet stoppet p.g.a. af fare for ned
styrtning af skorstenen, oversvømmelse af fabriksområdet, 
prøvebanen for autodæk. 6) Fra 1913 slanger og dæk, senere 
autodæk, regenerering ved kausisk soda og sæbelud, ked
lerne tæredes ved syre, gav eksplosion. 7) Dårlig kvalitet
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af slanger under 1. verdenskrigt om kvalitet af slanger, 
slidbanegummi - drengearbejde især, om sprøjtning af slid
banegummi til vulkanisører, grossister, HS rejste til 
vulkanisører for at afrette fejl, 14 drenge på slangeaf
delingen omkring 1936, piger var for spinkle til arbejdet, 
høj løn på fabrikken. 8) HS fik astma (ca. 1935) og blev 
behandlet.

INDHOLD båndinterview: Båndside 2: Side 1) Fremstilling af 
cykelslanger, sprøjtning før og nu, arbejdsgang - indfø
relse af transportbånd ca. 1929. 3) Formstøbte slanger i 
1960'erne til USA, forskel på slanger af naturgummi og 
butylgummi.
Båndtid 6.35 Slidbaner - 3 tons i døgnet, udgået af pro
duktionen. 7.40 gummiet bedre tidligere. 9.50 Arbejds
glæden større tidligere. 11.20 Skyldtes det akkordsyste
met? "en akkord er ikke dårligere end, at den har kunnet 
bære en drivert", kom halv time før arbejdstid for at have 
arbejdet klart. 14.10 Hujen hvis man kom for sent, ar
bejdstempo i løbet af dagen. 15.40 Klipning af gummibånd 
uden for akkorden - for sjov. 16.10 Tillidsmanden førte 
rengskab. 17.30 Lavede dårlige slanger om uden at få 
akkordløn. 21.00 HS blev assistent i 1937. 24.35 Mere
tempo i nye afdelinger ca. 1936. 25.30 Arbejdede som
undermester bl.a. på teknisk afdeling samt måtteafdelingen 
i 1960’erne, fremstilling af måtter. 28.05 Arbejdede som 
undermester (bl.a. regnskaber og kalkuler1. 29.15 Tids
studier - arvedes fra Sverige. 31.00 Hellere aftaleak
korder. 31.50 Slangeafdelingen og galocheafdelingen ned
lagt, meget arbejde med galocher rundt om i fabrikken. 
33.30 Læsterne til fabrik i Kampuchea. 35.45 HS mester 
på regenereringsafdelingen 1939-1945. 39.50 Episode under
krigen med aussweis om natten, episode under krigen med 
nedbrænding af tyskerbarak. 42.45 Rengøring af våben i 
arbejdstiden. 43.15 Åbenmundet modstandsmand, modstands
folk kunne ikke selv likvidere stikker. 45.00 Illegale 
blade. 46.00 Slut.

86/ SVEN AAGE NIELSEN.
Pens, arbejdsleder, f. 1904.

Hovedemner: Arbejdsliv på Codan (arbejdsleder især).
Yderår: 1923-1971.
Omtalte inst.: Codan.

/01 Notatinterview 2 sider. Benyttelse
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87/ FRODE KRISTENSEN.
Pens, gummiarbejder, f. 1908.

Hovedemner: Arbejdsliv på Codan. Yderår: 1933-1970. 
Omtalte inst.: Codan.

/01 Notat interview 2 sider. Benyttelse år 2005.

88/ EMIL JENSEN.
Pens, gummiarbejder, f. 1911.

Hovedemner: Arbejdsliv Codan og Junckers. Yderår: 1930-1977. 
Omtalte inst.: Codan, Junckers.

Notatinterview 1 side.
Båndinterview 73 min., ikke udskrevet. Benyttelse fri.

/01 INDHOLD båndinterview: Båndtid 0.00 Arbejdet på Junckers, 
sorterede stav ved transportbåndet, koldt arbejde. 0.50 
Mester bad hustruen om at komme til Codan. 1.25 Arbejds
løsheden i 30’erne, stod ved porten ved Junckers hver mor
gen i et halvt år, kom ind på grund af drenges strejke.
3.30 Fik ingen understøttelse. 3.50 Boede hver for sig 
efter brylluppet hos forældre, fik lejlighed, byggede hus 
i 1936, om prisudviklingen. 6.30 Ville have eget hus, da 
huslejen var rimelig. 8.00 Junckers: arbejdstempoet 60 
stav i minuttet, 104 ved slutningen, arbejdet blev rutine. 
9.50 Politiske tillidshverv, med i kontroludvalget i SID 
(i 50’ernel, Steffen Jensen - behagelig og hjælpsom for
mand. 14.00 Tillidsmand på Codan, forskellige tillids
hverv "altid møder". 21.00 Sortmændene gik uden om til
lidsmanden ved lønforhandling. 23.00 Politiske overvejel
ser om EF. 25.40 Episode med Schalburgmand på Torvet ca. 
1944, om besættelsen. 28.00 Om at komme på Codan - højere 
løn, men slæbearbejde bl.a. kridtsække på 100 kg, konkur
rerede om at slæbe 2-300 kg. 29.30 Hjælpemidler i slut
ningen af 50’erne, om rationaliseringskursus på Møgelnæs. 
30.00 Primitive arbejdsforhold før. 30.30 Arbejdsskader.
31.20 Set gennem fingrene med fagligt arbejde, Arbejdstil
synet meldte sin ankomst i forvejen. 32.10 Støvgener - 
foranstaltninger med sugeanlæg, afvejer immun mod farligt 
støv. 34.10 Man tog det roligt med støvet - mange havde 
været der i mange år, altid støv. 40.50 Pauser, "en stor 
familie". 42.10 Blandingsafdeling i strejke i 50’erne, 
tabte men fik lønforhøjelse. 46.30 Men de gamle arbejdere 
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arbejdere, men det kneb med at få nye i 7Q'erne. 48.00 
EJ ville ikke hjælpe med at skaffe nogen.

INDHOLD båndinterview, båndside 2: Båndtid: 0.00 Det har 
aldrig været slemt med fyringer. 1.10 Arbejdede ud over 
pensionsalderen "men skulle høre for meget". 2.15 Slemt 
med pensionisttilværelsen "dagene er ens, overvejelser om 
krig og pacifisme. 4.00 Var ked af at skulle holde op, 
var kommet på den ny afdeling. 4.30 Fejring af fødsels
dage o.l., "hvis en faldt i vandet, puttede vi ham lidt 
af vejen". 6.15 Kunne ikke besøge andre afdelinger i den 
sidste tid. 7.10 Som tillidsmand - stod for indsamlings
kister til strejker, pensionisterne. 10.00 Drøftede meget 
lidt politik "ingen blev uvenner". 10.20 "Jagtklubben" 
bekæmpede kommunisterne. 11.20 Codan var kommunisternes 
højborg. 12.30 28 tillidsmænd i 50'erne. 13.10 Frie for
hold på arbejdspladsen, kunne let få fri. 14.00 Gratiale 
ved 67 års fødselsdag. 14.45 Fyringer ved jul for at få 
understøttelse. 15.40 Deltog i optællinger ved den årlige 
revision. 17.00 Om tyveri af varer - kun lidt fra blan
ding saf del ingen, snak om tyveri. 20.45 Om gummipriser.
21.40 Pakninger for flyvemaskiner. 23.25 3 prøver af hver 
blanding til laboratoriet. 24.20 Kassering af gummiblan
dinger. 25.30 Slut.

89/ BRUNO JENSEN.
Pens, mester, f. 1911.

Hovedemner: Modstandsbevægelsen, arbejdsliv på Codan, arbej
derbeskyttelse. Yderår: 1933-1980.
Omtalte inst.: Codan.

Båndinterview 95 min., ikke udskrevet. Benyttelse

/Q1 INDHOLD båndinterview: Båndtid 0.00 Modstandsbevægelsen 
(især på Codan), militærets efterretningstjeneste opfordrede 
til dannelse af Dansk Terrænsportsforening som dækorganisa
tion, fare for angivere på virksomheden, HIPO-razzia på vej 
foråret 1945. 3.25 Våbenmodtagelse med skib fra Sverige
blev stukket. 6.35 "Hilsen fra Robert" var koden fra Lon
don om våbennedkastning, fra nedkastning og hjem til ar
bejde. 6.50 Beholdt faldskærm, den blev omsyet til.dåbs- 
kjole, senere benyttet til modstandsfolks dåb (nu på Køge 
museuml. 8.20 Gummifodtøj i dag fra Korea. 9.30 Startede 
som lagerdreng. 10.30 Udviklede dækafdeling for kanttråds
dæk, halvt år med bevogtning af flygtningelejr, videre ar
bejdsforløb på Codan. 12.50 Formand for sikkerhedstjene
sten 1954, episode illustrerer betydning af arbejdssikker
hed. 15.55 Arbejdsmænd fik sygdomme ved brug af lufthamre,
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om besværlighed om at få tilkendt erstatning. 20.35 Kvinde 
døde halvt år efter modstand mod måling af farlige stoffer. 
22.45 Arbejder fik 3 gange grænseværdien af Tulol. 24.45 
Støvfare især på slangeafdelingen. 25.45 Lungeklinikken 
Roskilde: ikke særlige tilfælde af lungesygdomme i Køge. 
28.15 Benzol farligt for gravide. 31.05 Krigen bragte 
nye stoffer, under krigen syntetisk gummi, om måling og 
grænseværdier. 36.20 Psykiske belastninger. 39.10 Ked af 
ikke at kunne fortsætte med arbejdet efter pensionsalderen. 
41.15 Skolebørn ikke omfattet af Arbejdstilsynet. 47.30 
Blev mester i 1943 på ny afdeling. 48.30 GT konstruerede 
kanttrådsdækmaskine. 49.45 At blive mester var helt natur
ligt, som formand for arbejdersammaritterne. 51.15 Arbej
dede i 1^ år som mester med forsøg. 52.00 Hakkeorden blandt 
funktionærerne, fabriksmestre og undermestre spiste hver 
for sig. 53.30 "En funktionær skal bare få det til at glide" 
enkelte udefrakommende funktionærer med "ridefogedmentalitet" 
56.35 GT: "I har at stemme på Stauning", en senere direktør: 
"Vi skal ind i EF". 60.60 Fyredes normalt efter anciennitet. 
61.10 Eksempel på beruset arbejder, der burde have været 
fyret.

INDHOLD båndinterview, båndside 2: Båndtid 0.00 Varmt og 
hårdt arbejde gav tørst. 1.20 Ansættelse via annoncer og 
ved porten efter krigen. 2.05 Billedgalleri af jubilarer 
taget væk af ny direktør. 3.00 Arbejderne fra opsvinget 
i 1933 blev længe. 4.05 Pensionisttilværelsen: man bliver 
gammel, hvis man holder op, beskrivelse af anden gummifa
brikation. 8.15 Hjælper bekendt. 10.00 Tilskæreriet - 
skæring af hæle og såler krævede kræfter. 11.30 “Nu har 
vi endelig fået maskiner til det, og tykkelsen på sålerne 
er blevet mindre, for maskinerne kunne ikke klare det".
12.25 Hårdt at skære og holde modellen. 16.15 Galoche
hallen. 17.15 Tilskæreriet. 19.30 Standsemaskine for 
såler efter krigen. 20.00 Ny direktør indførte tidsstudier, 
men de er nu næsten forladt. 21.10 BJ indførte metode
ændring ved støvsugerslangerne, det er justitsen på afde
lingen, der holder tallet nede, forsøg på mekanisering.
27.50 Presseafdelingen - fordel ved manuel betjening frem 
for automatisk fødning.

90/ INGOLF HANSEN.
Gift med meddeler nr. 83.
Tømrer, f. 1940 i Lidemark.
Faderen: savværksarbejder. Moderen: husmoder.

Hovedemner: Levnedsløb.

Båndinterview 
Benyttelse

min., udskrevet delvist sider.
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Hovedemner: Barndom på et husmandssted, Landsbyskolen, Skolen 
i stationsbyen (Karise), Første erhverv: avisdreng om søndagen, 
I husflidsskole, I tømrerlære, Tømrersvend, Frivillig i Gaza, 
På Roskilde Højskole, På højskole i Sverige, Glæder med harmoni
kaen, Kurser på LO-skolen, Udmeldt af folkekirken, Eget hus 
(selvbyggerhus], Ansat hos broderen på barndomshjemmet, Viet i 
folkedanserdragt, Drømmen om at blive højskolelærer, Drømmen 
om at blive folketingsmand, Familiefølelse, Om at erobre ordet, 
Syn på børneopdragelse, Politiske tanker.

91/ SOFIE HANSEN.

Faderen: landarbejder. Moderen: husmoder.

Hovedemner: Levnedsløb, slægtshistorie, almueovertro omkring 
drømme.

Skreven erindring 184 sider. Benyttelse år 2005.
Original hos meddeler.

/01 INDHOLD: Side 11 Meddelerens broders regnskab. 44) Indled
ning til datter, så hun kan forstå sin herkomst. 45) Fade
rens familie og herkomst samt bosteder. 59) Moderens fa- 
,ilie og herkomst samt bosteder. 861 Moderens barndom og 
søskende. 931 En broders skilsmisse. 96) Skolegang. 97) 
Karls (en broderi sygdom og skæbne. 101) Forældrenes al
derdom. 108] Køb af Skovvang. 112) Om faderen. 120)' Om 
barndom igen. 134) Om rævejagt. 138) Om oplevelser i barn
dom (dyr og forbud). 140) 1. verdenskrig. 143) Genoptagelse 
af skrift, Fakse sygehus juni 1973, om drømme og deres be
tydning for ens skæbne. 170) "Lille Solstrålehistorie". 
1721 Om Kirsten Mads. 174) Vise ord af en gammel kone.
....  uafsluttet.

92/ JUTTA ANDERSEN.
Født 1902. 
Faderen: skolelærer.

Hovedemners Arbejdsliv på Codan. Yderår: 1930—1964.
Omtalte inst.: Køge, Codan, LAB (omsyningscentral under krigen).
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Skreven erindring 3 sider.
Båndinterview 63 min., udskrevet delvist, 11 sider. 
Benyttelse fri.
Andet materiale: Billeder.

/Q1 INDHOLD: Kort levnedsløb og arbejdslivet.

/02 INDHOLD bånd interview: Båndtid 0.00 Hvorledes tidsstudie 
foretoges i praksis. 6.30 Strejke i 1957, GT ville ikke 
forhandle under strejke, 6 ugers strejke, møder i AD, Kvinde
ligt Arbejder Forbund, Arbejdsretten. 9.45 Overenskomst 
blev senere opsagt gav bedre løn. 11.50 Om fastsættelse 
af akkord ved transportbåndene. 12.50 Smørestuen og arbejdet
med smøringer af ladninger. 13.50 Galochehallen - beskri
velse af indretningen. 15.15 Systuen. 15.50 JA fik under
tiden arbejde ved transportbåndene. 16.10 Arbejdet ved 
smørestuen. 18.00 Forskelligt arbejde her. 19.30 JA kom 
på Codan i 33, da manden var arbejdsløs, fik 15 kr. fra 
hjælpekassen, da understøttelsen var opbrugt. 21.45 JA 
havde før 1933 løst rengøringsarbejde. 22.20 Missionske 
forældre "havde fået en dårlig opdragelse". 24.00 Oplæring 
i arbejdet af anden arbejder. 24.55 Smørearbejdet gav god 
akkord. 25.30 GT: kvinderne måtte ikke have mere i løn end 
2/3 af mændene. 26.00 Fagforeningsformand og tillidskvinde 
i 30’erne "hende skulle vi ikke regne med". 27.00 Der burde 
gøres noget for de enlige kvinder, skiftehold i starten, 
3-hold efter branden. 29.15 JA’s pige har fået eksamen som 
kontorassistent.
Side 1} Niece og andre hjalp med børnepasning, når manden 
havde arbejde, manden holdt op, JA blev nødt til at arbejde 
bl.a. i tørvemose og høstarbejde. 21 På LAB (systue for brugt 
tøjl, hjemmehjælper, til Codan da maskinværksted gik ned, 
på slangeafdelingen 1 år, men kunne ikke lide det. 3) Holdt 
op på slangeafdelingen "for meget sladder". 4) JA blev "rød" 
fordi manden var det og p.g.a. de enlige kvinders stilling. 
5} Gode og dårlige kammerater, stridigheder kvinderne imel
lem. 61 Krav om medlemsskab af fagforening, episode hvor 
bordet blev standset p.g.a. uorganiseret. 7) Om arbejdstakt
vurdering, kvinderne syntes, at det var retfærdigt. 9) Gaver 
ved 60 års fødselsdag, kontrollerede også tidsstudierne på 
andre afdelinger, "Arbejdet var enerverende", især ved trans
portbåndet. 101 Indførelse af indstillige stole ved trans
portbåndet. 111 I §alochehallen havde mændene deres egen 
tillidsmand, lønfastsættelsen gik efterhånden automatisk 
efter overenskomst, kun forhandling om timefaktoren til ar
bejdstakt 100, JA vil have fuld ligeløn, ved fyring var 
fællestillidsmand og tillidsmand til møde "men det gik efter 
anciennitet", indsamling ved dødsfald - også ved GT’s kones 
død (til kræftens bekæmpelsel.
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93/ GRETHE BJØRNHOLDT ARNOW, f. Bjørnholdt.

Faderen: gummiarbejder, musiker - meddeler nr. 9.
Moderen: gummiarbejder, husmoder - meddeler nr. 12.

Hovedemner: Forældrene.

Båndinterview 70 min., ikke udskrevet. Benyttelse fri.

/01 INDHOLD båndinterview: Båndtid 0.00 Skulle lære noget.
1.55 Musikerjobbet stillede familien bedre end andre.
2.15 "Pæne, rene og velklædte”. 3.05 Passet hos mormor 
og morfar. 4.00 Skulle "tale ordentligt". 4.45 I skole 
i 1946. 5.30 Børnene med i de huslige pligter (pigerne).
6.10 "Drenge skulle ikke hjælpe til hjemme". 7.15 Hver 
søndag gik familien tur gennem Køge by. 8.32 Børnene 
skulle lære at danse. 8.55 "Musikken har præget hele 
vort liv”. 9.30 Forældrene prioriterede børnene højt.
10.50 Ikke almindeligt at begge forældre arbejdede.
10.55 Almindeligt med 5-7 børn i de andre familier på vejen. 
11.15 "Min familie ønskede sig sikkert ikke mere end to".
13.35 Beundrer sin mors arbejdsindsats. 14.50 Har fået en 
masse med hjemmefra i positiv retning. 15.21 Turde ikke 
brokke sig som barn - ellers en over nakken. 15.30 Megen 
kærlighed i hjemmet. 17.15 Ikke oplevet de store konflik
ter mellem forældrene. 18.25 Pigerne måtte ikke have små
jobs som andre børn. 18.48 Broderen fik i 11-12 års alde
ren lov til at tjene lidt penge. 18.56 Broderen ville ikke 
lave noget som snavsede. 19.05 Broderen indsæber hos frisør 
Ibsen. 19.22 Kom i lære. 19.37 Børnene skulle passe deres 
skolearbejde. 21.30 I lære hos Hector i København i 1954. 
23.30 I mellemskolen af en lærer: "Det kan din søster".
25.00 Sammenhold mellem de tre søskende, men dog mest mel
lem pigerne. 25.45 Far fortalte om sexlivet. 28.07 Skulle 
altid komme hjem sammen. 28.50 Hyggede sig med kaffe og 
musik, "mor kom tit ned". 34.00 Måtte ikke arbejde for sin 
mand, da hun blev gift. 34.18 Nød at gå hjemme, mens bør
nene var små. 36.35 Moderen ville vide, når der kom kamme
rater med hjem - der skulle være ryddet op. 40.45 Mor sær
deles konsekvent i sin opdragelse af børnene. 42.35 Valgte 
vore venner med omhu. 42.50 Forældrene gav regler for hvem 
de måtte omgås. 43.21 Mærkede ikke i skolen, at forældrene 
var arbejdere. 43.30 Usædvanligt at lære at spise med kniv 
og gaffel. 43.55 Ikke hvad folk er, hvad de har, men hvor
dan de er. 45.08 De tre søskende populære blandt venner. 
45.40 "De to snobbede tøser". 48.35 Efterkrigsårene.
49.55 Forældrene led afsavn på grund af børnene. 51.00 
Lært af mor: tøj til skiftende lejligheder. 51.30 Det be
tyder meget, hvordan andre folk ser på en. 52.00 Slut.

/Q2 INDHOLD båndinterview: Båndtid 0.55 Moderen: erhvervssygdom. 
2.18 Gjorde ikke noget ved det, sådan var det bare. 3.20 
Benzindampe og talkum i luften. 4.Q5 Grethe kom med madpakke
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til sin far. 4.45 Stort væskebehov - nogen for meget øl 
og mistede arbejdet. 5.20 Sommer og vinter stod de i træk 
på hæleafdelingen. 6.25 Man brokkede sig ikke - nok der 
ville overtage arbejdet. 7.13 Som tillidskvinde tog mode
ren problemerne med hjem. 8.00 Slæbte på mange slanger 
ad gangen. 8.25 Moderen: slidgigt og diskusprolaps (er
hvervssygdom!. 9.05 Som tillidskvinde: ikke så meget tid 
til private problemer. 9.25 Moderen kom hjem med vabler 
på hænderne - arbejdstempo. 10.10 Der blev aldrig talt 
politik i hjemmet. 12.00 Mor og far ikke fra samme miljø. 
13.10 Broderen er frisør, søsteren er sangerinde og hun 
selv er lærervikar. 14.10 Håber hendes egen søn vil gå 
i lære. 15.15 Om pigernes fremtid og nutid. 16.00 "I lære 
til ægteskab" - kønsroller. 17.30 Slut.

94/ HOLGER NIELSEN.
Pens, tømrer.
Faderen: parcellist, senere gummiarbejder.

Hovedemner: Arbejdsliv på Codan. Yderår: 1930-1978.
Omtalte inst.: Codan, Teaterbygningen, Højelse sogneråd.

Båndinterview 62 min., ikke udskrevet. Benyttelse fri. 
Andet materiale: 2 billeder.

/01 INDHOLD båndinterview: Båndtid 0.00 Startede på Codan lige 
efter branden. 0.30 Genopbygningen. 1.10 Udlært hos mester 
i 1933. 1.25 Fik mere i løn på Codan. 2.00 Med til at byg
ge hal. 2.15 Faste murere hørte under mester i Køge.
2.50 Arbejderne var håndlangere ved genopbygningen. 4.10 
Bygger nyt marketenderi ca. 1938. 4.45 Om at komme til fa
brikken. 6.35 Arbejdstiden. 7.30 Værkstedet (1935). 8.30
Indretning af værkstedet. 9.35 Trækasser afløstes af Colum- 
bus-æsker ca. 1935. 9.45 Kun en lærling udlært. 10.45 Ar-
bejdssedler. 11.30 Om bygning af fabriksbygning (teknisk 
beskrivelse). 13.00 Arbejdet var afvekslende. 15.00 Tøm
rerne på fuld tid under krigen. 15.50 Opgravning af gummi 
til regenerering. 17.15 Valg af fællesklubbens ledelse.
17.40 Valgt til tillidsmand efter krigen og formand for 
marketenderiudvalget. 19^15 Revyerne holdt op. 20.00 "Køge 
og omegn" deltog i revyerne. 21.30 "Lokal revy" - stoffet 
fra arbejdspladsen, f.eks. om hjemmeværnsfolk. 23.15 Malere 
malede kulisserne. 25.45 Sommerudflugt. 28.00 Juletræ på 
Teaterbygningen. 29.40 Nytårsfest kun bal. 31.45 Fælles
klubben. 33.00 Julespareforeningen, 300.000 kr. opsparet 
var rekorden . 35.35 Sygekasse i samarbejde med fabrikken. 
37.45 Marketenderiet, formanden for udvalget og marketender 
ansvarlig, HN blev marketender. 41.30 Mekanisering af mar—
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ketenderiet "for at få det til at glide runde". 42.05 
Mere frit arbejde som tømrer. 42.45 Valgt som tillidsmand 
for bygningshåndværkerne. 43.40 Om uddannelse af tillids- 
mænd: “Ikke moderne dengang”t det lærtes ved møder. 45.00 
Forhandlede løn direkte med firmaet uden om fællestillids
manden. 47.40 Politik var efter fyraften. 49.00 Medlem 
af sognerådet i Højelse og Køge byråd. 52.25 Faderen havde 
et lille husmandssted. 54.00 Arbejdere fra Højelse skulle 
have et lille fortrin. 54.50 Om favorisering af arbejdere 
- frihedskæmpere, fodboldspillere, fotointeresserede, fedte
røve - “det sagde man". 56.50 Frokost og middag. 59.10 
Vareudvalget i marketenderiet. 60.00 Køb via bonhæfte.
61.40 Køb og forbrug, kun enkelte fik karantæne. 63.35 Slut.

95/ CARL CARLSON.
Født 1893 i Kværkeby.
Faderen: træskomager, landarbejder, senere fabriksarbejder.
Moderen: undertiden markarbejde.

Hovedemner: Arbejde som sømand, brandmand, cykelløb, arbejds
dreng Codan. Yderår: 1905-1980.
Omtalte inst.: Codan, "Freja" af Turø, Trævarefabrikken, 
Vasebækgård, “Sejrsminde" af Faxe, "Tjaldur".

Båndinterview 66+9 min., udskrevet delvist, 13 sider. 
Benyttelse

/Q1 INDHOLD båndinterview: Båndtid 0.00 Forskellige arbejds
steder. 6.10 Ervhervskarriere: kranfører B&W, soldat, murer
arbejdsmand, tørvegravning, brandmand 1919-1953. 10.20 For
skellige boliger: villa i Valby, hus i Hundige, Greve, køb 
af hus i Køge.
Side 1) Født i Kværkeby, faderen parcellist, Vestergade i 
Køge, Åshøj gi. skole. 2) Faderen træskomager om vinteren. 
31 Faderen formand på Vasebækgård ved dræningsgravning 
forår og efterår, moderen på roearbejde, hvor børnene hjalp, 
oversvømmelsen 1902, faderen høster, slog græs for skole
læreren, slog 38 td./år. 4} På dræningsgravning sammen med 
faderen til 17 øre alen, ud at tjene som 10 årig, passede 
køer, senere plads på gård. 5) Codan - den første arbejds
dreng, skulle underskrive tavshedserklæring. 6) Arbejde som 
arbejdsdreng i starten. 7) Arbejdskammerats skæbne ved syg
dom, bekendtes sygdom. 8) Trævarefabrikken - arbejdsdreng 
afvekslende med skolegang, beskrivelse af arbejdet. 9) Skole
gangen. 101 Til skade på trævaren - skar finger, faderens 
arbejde, første hyre: Galease "Sejrsminde" af Faxe - 40 las
ter H et år, omtale af forskellige ture, forældrene ikke
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begejstrede. 111 De første cykelløb i Køge - køb af cykel, 
medlemmerne i klub, at have ret - eksempel fra nTjaldur" 
omkring maskinpasning. 121 Lærte maskinerne at kende på 
Codan, episode hvor han passede den nye maskine, Codan 
4 valser + andre maskiner. 131 Om giftermål, alderdom, 
lærte til chauffør efter soldatertjeneste.

/02 INDHOLD båndinterview: Båndtid 0.00 Blev brandmand, for
lovelse, soldatertjeneste, indenrigsfart, kranfører B&W, 
tørvearbejde. 2.50 Fik større lejlighed i Absalonsgade 44, 
hus i Valby 1923, hus i Hundige 1953, i Greve, 1971 i Køge. 
7.00 Om at passe haven, lejere.

96/ SIMON PETERSEN.

Hovedemner: Arbejdsliv Codan, politik. Yderår: 1915-1980.
Omtalte inst.: Codan, D.s.U., Ølsemagle, Socialdemokratiet♦

Båndinterview 65 + 36 min., udskrevet delvist, 26 sider. 
Benyttelse fri.

/01 INDHOLD båndinterview: Side 11 Kalanderafdelingen, Valuta
centralen gav gang i produktionen i 1934 * 10'nye valser, 
1933-36 3-holdsdrift, men sendt hjem ved mangel på arbejde, 
ved overarbejde - brød mesterens ordre selvom han havde ret, 
fik ekstra halv time.
Båndtid 9.00 Arbejdede alene ved maskinen, fik kemikalierne 
leveret fra blandingskammeret. 9.40 Regenerering som ny 
afdeling oprettet under krigen, arbejdede efter ny metode. 
13.00 Kalanderafdelingen i 1933 3-holdsskift undtagen vin
ter og eventuelt skosæsonen. 14.05 Mester ville efter lock
outen ikke genantage SP; tillidsmanden ordnede det. 15.05 
Arbejdsløshed: 6 karensdage, herefter 12 kr. om ugen, efter 
3 år 18 kr., overvejelser om prisudviklingen. 17.10 Arbej
det mere frit tidligere: kunne holde fødselsdage, men for
manden havde ordet.
Side 21 De dårlige arbejdere ikke genantaget efter fyring. 
31 Løn: 1,30 kr. ved afvejningen, 40 øre i tillæg for ak- 
kordafsavn for sortmændene, ny formand (under krigen formand 
for regeneringen), undermester flyttede arbejdere til anden 
afdeling, men denne afdeling ville ikke afgive dem igen, 
SP: om at være tilfreds med arbejdet - ville flere gange hæve. 
5} Sket stor ændring i forholdet mellem formand/arbejder, 
direktør/formand og arbejdere, formandens angst for ledelsen, 
SP gik uden om mester og formand ved lønforhandling. 7) Skif
tende produktioner, politiske aktiviteter - SP med i social
demokratisk klub, tillidsmand i et år, en tillidsmand skal 
have stærke nerver. 8} Med i sygekassens ledelse, D.s.U 
Ølsemagle, formand ca. 1940, formand i partiforening, "dem 
der skal kunne klare sig som tillidsmand, skal snakke folk 
efter munden". 9} Fagligt arbejde - der var ikke partipoli-
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tik i det, kun uoverensstemmelse soc./kom. ved forberedelse 
af strejke mod dannelsen af regeringen Knud Kristensen, 
ingen uoverensstemmelser ved lønforhandlinger (de generelle 
overenskomster angav rammerne). 101 Familie skaffede SP 
ind, tit arbejdsløs i mindre perioder. 11) Ud at arbejde 
som 9-årig, efter ægteskab arbejde på banen, gravning af 
dræningsgrøfter. 121 Arbejdet på Codan frit - tit færdige 
3 timer før fyraften, de var bundet ved transportbåndet, 
ingen spisepauser i starten. 131 Nye arbejdere syntes der 
var meget at lave, SP ville være "sikker på at have tjent 
til lønnen11. 141 Hjalp hinanden, eksempel med "en der faldt 
i vandet“. 151 Mester kontrollerede arbejderne, hver kørte 
særlig blanding. 161 SP kørte gummi til cykelslanger, over
ført til regenereret gummi "fordi jeg var ung", når man 
først var blevet sortmand, ville man ikke væk igen. 17) Støv 
på sortmændenes afdeling - episode med besøgende, kunststof
fer vanskelige at arbejde med.
Båndtid 57.45 Ulykker med valserne - hånd revet af. 61.45 
SP kom til skade ved elevator - egen skyld. 64.30 Varme.

/Q2 INDHOLD båndinterview: Båndtid 0.00 Blandingsafdelingens 
forberedelse af rågummiet. 2.20 Fællestillidsmand kunne 
snakke med direktøren om problemerne.
Side 171 Man hjalp hinanden privat - også mestre, eksempel 
med at grave have, ingen synderlig tuskhandel, man kunne 
få materialer af fabrikken. 181 Arbejdere ville sælge 
stjålne dæk hos cykelhandler, "man sladrer ikke om arbejds
kammerater“, skotøj fra fejlsalget med forskellige defekter. 
201 Codan-revyen - en fast stab, hip til mestre og arbejdere, 
en brøler fra en afdeling kendes hurtigt på andre afdelinger. 
Båndtid 12.50 Kedeleksplosion ca. 1960. 15.30 Fyring under
krigen p.g.a. materialemangel, gravede dræningsgrøfter, men 
i arbejde dagen efter (handelsministeren skulle på besøg). 
Side 21) Ikke fyret efter branden i 1935, GT: hellere drive 
her, end at man stod på torvet. 22) Genopbygget efter foto
grafi, jerndragere lagt på ved håndkraft, fyring skete efter 
anciennitet. 231 Ansættelse af svigersøn som mester, fodbold
spillere favoriseredes lidt ved ansættelse o.l. 24) Godt 
forhold til mestre, kom til at grave have i stedet for at 
blive fyret. 26) Gummiarbejdere var mere end entreprenør
arbejdere, forholdet var værre mellem funktionærer end 
arbejder/funktionær.
Båndtid 33.00 Snak om modstandsbevægelsen, da Sovjet gik ind 
i krigen kom alle med. 35.30 Kunne arbejdet beholdes? 
Kvindernes arbejde faldt bort med skotøjsproduktionen, om 
arbejdsfordeling. 36.00 Slut.

97/ GORM LARSEN.
Født 1908.
Hovedemner: Arbejdsliv Codan (lagereti. Yderår: 1922-1970.
Omtalte inst.: Codan.
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Båndinterview 46+31 min., udskrevet delvist, 5 sider. 
Benyttelse
Andet materiale: Billeder, reklamepjecer.

/01 INDHOLD båndinterview: Side 1) Læreplads på Codan lige 
efter skolen, på kontoret, lageret. 2) Bogholderi, eks
pedition, sælgere, korrespondenter. 3) Albert Theilgård 
gav ansatte balle ved møde om AT. 4) Arbejdstid, passede 
trykmaskine som lærling - blev hentet fra Handelsskolen. 
5) Ekspeditionen.
Båndtid 12.20 Arbejdede i boet, soldat, tilbage i 1927.
13.45 Lagerarbejdet, bl.a. slidbanegummi. 16.35 Salg af 
bildæk. 18.30 Salg af cykeldæk til grossister, reklama
tioner. 20.20 Lang arbejdsdag. 21.30 Lagerarbejde for 
slanger. 26.00 Andre lagre. 27.00 I starten "hyggelige 
tider", arbejdsgangen i 1923, ekspedition, bestilling af 
produktion, samarbejde mestrene imellem. 36.00 "Nu for 
mange stillinger", tidligere samarbejde, om planlægning 
af produktionen/bestilling fra kunder, episode omkring 
ekspedition af ordrer. 42.20 Nyt kontrolsystem indført 
af ny direktør saboteret, skotøjslager. 45.10 Direktør 
klagede over, at mester lod arbejdere holde 10 min. fri.
46.30 Slut.

/02 INDHOLD båndinterview: Båndtid 0.00 Udviklingen i 60'erne. 
2.35 Udviklingen i 30'erne. 4.30 Om lagerarbejdet.
5.45 Overflytning af folk til lageret. 7.45 Pakning af 
cykeldæk (snak omkring billede). 10.30 Stabile arbejdere.
11.00 Pakning af cykelslanger og kilereinme, bestilling af 
remme fra anden fabrik. 12.40 Fladrerame. 13.00 Spisefor- 
hold - funktionærerne spiste tidligere for sig, de ældre 
mestres faste bord. 15.45 Frokostpause. 17.35 Sæsonsving
ninger fandtes ikke ved dæklageret, fordeling af dæk under 
krigen, cykelhandlere solgte dæk som lapper, dækkvaliteter 
- returnering af dårlige dæk. 21.10 Fordeling af dæk under 
krigen. 23.15 Tyverier under krigen - svind, dæk til fri
hedskæmpere, revisionskontrol, fejl i dæk, mindre kontrol 
tidligere. 31.00 Slut.

98/ T.N. MØLLER.
Født 1900.

Hovedemner: Codan, modstandsbevægelsen. Yderår: 1930-1960. 
Omtalte inst.: Akademisk Skyttekorps, Terrænsportsforening, 
Codan.
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Båndinterview 57 min., udskrevet delvist, 6 sider. 
Benyttelse fri.

/01 INDHOLD båndinterview: Side 1) Skårup og Møller startede 
Terrænsportsforening som dækorganisation for modstandsbe
vægelsen, samhørighed mellem arbejdere og funktionærer 
gennem modstandsbevægelsen, start på modstanden gennem 
Akademisk Skyttekorps. 4) Krigsprosuktion, dårlige prøve
varer til Tyskland gav ingen egentlig krigsproduktion, 
kunne ikke fabrikere spærreballoner, ingen tysk fabriks
tilsyn. 6) Erstatningsvarer i stedet for bomuld, forsøg 
med nælde, pil og hør. Skandiadæk (af affald). 
Båndtid 20.00 Afskedigelser ved krigens udbrug. 20.50 
Ledelse af firmaet, planlægning af produktion via skære
lister. 28.10 Om maskiner for vikling af dæk. 30.00 Ikke 
nogen egentlig produktion af bildask. 31.15 Nyindretning 
af afdelinger, valser og vulkaniseringskedler fra Tyskland, 
mixere fra England. 34.10 Kun sjældent funktionærmøder. 
35.00 Om genopbygningen efter branden 1935, hurtig opmuring 
efter fotografier. 38.00 Forandring af transportbåndet i 
galochehallen, syafdelingen delvist indbygget. 40.00 For
bedringer ved presser, store investeringer, især til mixere. 
43.35 Fejlvarer sorteredes i sorteringslager, salg af fejl
varer, om svingninger i fejlprocenten. 46.00 Om indførelse 
af nye modeller, skæring af nye modeller, prøvepiger mon
terede, direktør GT godkendte. 48.30 Teknisk afdeling igang 
igen i begyndelsen af 30*erne. 49.15 Samarbejdet omkring 
udviklingen af varer. 51.20 Ansættelse af nye mestre og 
undermestre. 52.45 Tur for funktionærer, funktionærfor- 
eningen Holger Danske klubben, begrundelse for navnet.
55.40 Samarbejdsudvalg.

99/ EMANUEL FEIGH.
Født 1909 i Lellinge.
Faderen: skovarbejder, gummiarbejder.
Moderen: gummiarbej der.

Hovedemner: Arbejdslivet på Codan, fodbold. Yderår: 1914-1980.
Omtalte inst.: Codan, D.s.U., DUI, Køge Firmafodbold.

Båndinterview 54 + 55 min., udskrevet delvist, 17 sider.
Benyttelse år 2005.
Andet materiale: Fotografier.

/01 INDHOLD båndinterview: Side 1) Faderen tidligere skovarbej
der, episode hvor faderen som formand på dækafdelingen skulle 
angive, at dæk var fra Theilgård trods udenlandsk navn.
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2j Faderen passede opløsningsafdelingen, beskrivelse af 
arbejdsgangen, forskellige metoder af dækmontering og 
vulkanisering af dæk, samling af cykelslanger. 3) Moderen 
skaffede sønnen ind, skulle være 14 år, svenske mestre, 
hjalp til ved fabrikationen af varmeledninger til DSB, 
til slangeafdelingen til virksomheden lukkede, ud at tjene, 
budtjeneste i Køge, genantaget på Codan. 4) Om pensione
ring, om at komme på fabrik. 5) Tog arbejde 1917 på gård 
for at få føden, mest håndarbejde på Codan, forskellige 
profiler ved slangesprøjtemaskinen, udvikling af forskel
lige metoder for dæk og slanger. 6) Glad for arbejdet, 
man "skulle bide sig fast", forskel på lønsatser. 7) Ar
bejdet på slangeafdelingen, presning. 9) Presseafdelingen 
udskilt fra slangeafdelingen, nye maskiner, støv på slange
afdelingen, "det var den gode løn", der holdt EF på afde
lingen, om beskyttelse mod støv.
Båndtid 35.20 Samtale om overenskomster. 36.55 Airbagslan
ger for montering af dæk, tillidsmandsvalg ved afd. på mere 
end 1Q-12 arbejdere. 39.05 EF valgt da han var en af de 
ældste. 39.50 Lønaftalerne faste i mange år. 41.40 Dårlige 
råvarer under krigen. 43.00 I 40’erne større løn, men tempo
et sat op. 45.35 Fællesakkord i ca. 1925 på slangeafdelingen. 
46.35 Afskedigelser - tillidsmændene kunne hævde anciennitet, 
men det var ledelsen, som ledede og fordelte arbejdet.
49.55 Albert Theilgård foreslog, at arbejderne overtog fa
brikken, overvejelser om rimeligheden i dette.

/02 INDHOLD bånd interview: Side 1) "De oparbejdede goder er 
gradvist taget fra arbejderne". 2) Ved voldgift ville spise
pauserne have været bibeholdt. 3) Lagerarbejdet var mere selv
stændigt, afvekslende og rent, ældre medarbejdere var uund
værlige, blev flyttet til anden del af laveret, da produk
tionen omstilledes, mistede dermed interessen for arbejdet.
5) Man får dobbelt belønning, når man går op i arbejdet, 
glad for at blive flyttet fra siangeafdelingen. 6) "Man blev 
bare placeret et sted, og så blev, man der". 7) "Man kan ikke 
være enig med en arbejdsleder", om at kunne lave mere. 8) 
Ny usolidarisk mentalitet, eksempel: fremmedarbejdernes 
knokleri, men det samme fandtes også tidligere.
Båndtid 37.10 Arbejdsløshedsunderstørrelsen er for høj.
39.20 Om Gummiarbejdernes Fællesklub, slået sammen med ar- 
bejdsmændene, kvinderne startede sent fagforening. 41.05 
Med I DUI i 1919. 42.30 Med i D.s.U., Socialdemokratiet.
47.30 Formand og kasserer i Køge Firmafodbold, turneringer 
på Codan. 51.00 Udnævnelse af undermestre. 55.00 Amerikansk 
lotteri til fordel for sommerudflugterne.

100/ BOY HØYER FILSKOV, lagerarbejder f, 1924. faderen: forpagter 
Hovedemner: familiehistorie, levnedsløb. Yderår 1784-1980. 
Skreven erindring 200 s. Benyttelse 2005.

/01 INDHOLD skreven erindr.: Side 1) Slægtshistorie, 4)Hans Peter 
Hansen 1852-1933, 5) Køb af navnet Filskov, faderen i tjeneste, 
8) Godsforvalter på Stålvængegård, Kallehave, spansk syge, 10) 
Barndom, 25) 30’ernes krise, faderens sygdom, konkurs og arbejds 
løshed, Høvdingegård, Li.Salby, 391 Læreplads, besættelsen, 53) 
Private breve, 55) Højskole, familiefester, hjælp på gården, 70) 
ferieture, 88) Tilbageblik, tanker og oplevelser. 115) Min ung
domstid, soldatertid, etablering som selvstændig (gartneri)
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INDEX

Nøgle:
69/S.15 skal læses: på bånd nr. 1 fra meddeler 
nr. 69 findes oplysning om emnet på s. 15 i 
udskriften.
12-2/5.40 skal læses: på bånd nr. 2 fra medde
ler nr. 12 findes oplysning om emnet 5 min 
40 sex. inde på båndet.
f. betyder omtale af et emne; ff. betyder ud
førlig omtale. Hvor intet er angivet, er emnet 
nævnt.

afholdsforeninger: l/s.24 f., 3/s. 15 f., 4-2/S.25 f. 
afhold og politik, 10/s.5 f. Daggry IOGT, 30/ 
ff. IOGT, 34/S.19

Akademisk Skyttekorps 98/ 
alderdom: ll/s.31, 13-6/s.ll, 21/S.28, 28-3/s.l7, 

36/S.94 f., 48/S.3, 59/s.3, 62/s.5, 89/4.05 f.
Alka 69/S.15
Alskovgård 33/S.7, 33-2/S.4
Arbejderbladet 66/S.14, s. la
Arbejdernes Brevdueforening 46-2/s.l ff.
Arbejdernes Fællesbageri, Køge 5/s.57, 62-2/s.l7
Arbejdernes Idrætsklub, Køge 35/S.21
Arbejdernes Radioklub, Køge 62-2/S.16 
arbejdsforhold 2/ slagteri, 4/s.2 f. arbejdstilfreds

stillelse, 9/S.5-8, s. 12-16 tidsstudier, rationali
sering Codan, 11/0.35 f. Køge Slagteri, 15/s.9 
f. Codan, 17/S.24 Junckers, 34/s.5 f. Køge 
Slagteri og Pektinfabrikken, 5O/S.4 f. Codan, 
54/4.15 ff. Codan, 64/6.50 ff. Codan, 66/ 
15.40 Codan, tempo, 71/s.l f. malerfaget, 
74/4.00 ff. Codan, 76/25.45 ff. Codan, 81/ 
10.05 ff. Codan, 92-2/S.7 f. taktvurdering, kam
meratskab, 97/13.00 f. spiseforhold Codan, 
99-2/s.8 fremmedarbejderes knokleri

Arbejdsformidlingen 70/s. 2
arbejdsløshed l/s.6 sæsonarbejdsløshed for mure

re, 3/s. 2 f. understøttelse, beskæftigelsesarbej
de u. krigen, 4-2/2.55, 6/s.l9, s.37 uden un
derstøttelse, 7/30.50, 10/s.2 f. arbejdsløses dag
skole, 16/S.3 nødhjælpsarbejde, 17/s.l4, 27/s.7, 
28/S.3, 30/18.10 arbejdslejr, 34/s.lO, 46/s.l, 
53/s.l f., 55/s.l, 62/S.2, 62-2/S.12, 64/s.4 be
skæftigelsesarbejde, 66/s.3, 70/s.2, 71/14.35, 
77/S.20, 96-2/5.30

Arbejdsmændenes fagforening — se SID 
Arbejdsmændenes ungdomsforening 3 5/s. 24 
arbejdstid 5/s.49 f., 9/s.20 f., 12-2/5.40 f. 
arbejdstilsyn, hygiejne på arbejdet m.v. 8/S.16 f., 

16-3/S.7, 20-2/10.30, 27/s.ll, 35/S.12 f., 
5O/S.7, 54/S.3 f., 64/s.l f., 69/s. 5 f., 71/s.l 
ff., 77/s.2 f., 87/f., B9/ff. sikkerhedstjeneste, 
96-2/s. 15-16

barndomshjemmet, socialisation i: 2/, 3/s.l f., 
6/S.1-4, s.37-38, 8/s.26 leveregler, 12/s.lf. ar
bejde hjemme, 13-3/s.l f., 13-5/s. 1 ff., 13-6/ 
4 f., 14/s.l-3 barndom på landet, 16/s.l, 16- 
2/s.lf., 17/S.3-7, 20/s.2-4 opdragelse af bedste
forældrene, 22/16.55 f. missionsk opdragelse, 
27/s.l, 29/0.00 f., 31/, 32/1.15-4.35 om mad 
og markarbejde, 33/1, 36/s.l f. moderens be
tydning, 41/S.2, 47/, 47-2/S.20 f., 48/s.l, 54- 
3/s. 2 f„ 54-2/s.l, 72/29.15 f., 91/

besættelsen 4-2/s.3 beskæftigelsesarbejde, 13-6/ 
11, 21/S.21, 3O/S.3 f., 18.10, 31/s.8, 53/s. 17 
f., 79/45.30, 81-4/S.7, 85/b.2 39.50

Bjæverskov 12/s.l
Bjørnholm, Lellinge (gård) 100/s. 53 ff.
boligforhold 2/ hjemmets indretning og møble

ring, 4-2/19 f. om at bo i eget hus, 8/s.lO 
om at bo i eget hus, 13-3/S.4, 13-6/S.2, s. 11, 
14-2/s.lO f„ 28-3/S.4, 31/41.00, 39/s. 1 f., 
43/14, s. 20, 50/S.25, 53/S.12, 59/s.3, 95/10. 
20 .

Brochmands skole 9/s.2 f., 13-3/s.2, s.8, 16/s.2, 
41/S.2

Brøndbyvester 3 3/s. 5
B & W 8/s.2, 17/S.15, 39/S.42
børnearbejde: 3/s.l sanke aks, s.4 i tjeneste, s.5 

byplads, 5/s. 5 i tjeneste, 9/s.l f. byplads, 12/ 
s. 2 f. i tjeneste, byplads, 16/s.2 mælkedreng, 
avisbud, 25/s.l i tjeneste, 20/s.4 f., 27/s.l 
mælkedreng, arbejdsdreng fabrik, 28/ i tjene
ste, 29/s.l, 31/s.l f. i tjeneste, arbejdsdreng 
fabrik, 32/4.35 f. i tjeneste, 33/, 3 5/s. 1 f. 
arbejdsdreng fabrik, 39/s.5 byplads, 41-3/S.4 
bypige, 45/s.22 f. bypladser, 56/ tjenestedreng 
64/S.22 drengestrejke, 72/ mælkedreng, by
dreng, 73/ i tjeneste, 77/s.2O arbejdsdreng fa
brik, 79/0.00 i tjeneste, 85/, 88/, 95/ arbejds
dreng fabrik

børnepasning: 12-2/4.40, 22/38.50 ff, 28-2/9.20 
f., 37-2/f., 38-2/f.

Christiansen, Ove (fa.) 39/
Codan 6/ff., 8/ff., 9/ff., 12/ff., 16/ff., 19, 20/ff., 

23/ff., 27/f., 28/f., 31/f., 34/f., 35/ff., 39/S.43 
39-2/ff., 41/ff., 43/S.7, s. 22, 46-2/s.37, 50/ff. 
53/ff., 54/ff., 55/ff., 57/ff., 58/ff., 59/ff., 61/ 
ff., 62/ff., 63/ff., 64/ff., 66/ff., 68/ff., 69/ff., 
74/ff., 75/ff., 76/ff., 77/ff., 80/ff., 81/ff.,85/ 
ff., 86/ff., 87/ff., 88/ff., 89/ff., 92/ff., 93/ff., 
94/ff., 95/ff., 96/ff., 97/ff., 98/ff., 99/ff.

Codan værft 13/f., 17/s.9, 62/s.2, 64/s.2, 72-2/ 
s.7

Colstrup 16/S.4, 16-3/s.3 ff., 58-2/s.l ff., 62-2/ 
s.2

Cuba-Plast 30/59.35
DDPA 72-3/ff., 72-2/S.9 ff.
DKP 20-2/39.20 f., 35/S.27, 53/S.18, 58-2/S.26,



fritid: 3/s. 15 f. kolonihave, 4/s.l2 f. fodbold, 
4-2/S.24 idræt/politik, 5/s.38, s. 5 2 fester, 7 ff. 
Køge arbejderforbund, juletræ, badminton, sejl
sport, dilletant, ferier, 8/s.5 f. biler og motor
cykler, 9/s.8 f. musik, ll/s.24 kortklub, 11-2/ 
gymnastik, 12/S.20 dans, 15/s.l f. gøgl, værts
huse, jagt, udstopning, 16-2/S.2, s,.6 , 21/s.31 
25/S.19 kortspil, 27/s.29 kolonihave, 35/s.21 
fodbold, 36/S.32, s.34, s.68, s.81, 39/s.9 f.,s. 
25 fodbold, 41-2/f., 43/ kolonihave, 46/ff. 
brevduer og kortspil, 50/s. 19-23 fester, 54-3/ 
s. 10 f., 54-2/S.4 f. fester, 56-2/s.26 f. jagt, ha
ve, 59-2/ff, 63/10.35 f. revy og juletræ, 71/ 
26.55 f. frimærker og have, 72/s.6a, 73-2/S.3 f., 
74/33.20f. fester og revy, 79/38.45 jagt, 80-3/ 
95/s.ll cykelløb

forhold til andre klasser/lag l/s.32 til akademi
ker, 4/s.ll f. rang blandt banearbejdere, 6/s. 
26 f., s.3 5, s.37 til fabriksejer, 8/s.l6 f. til 
fabriksejer, 13-3/S.5 f., til borgerbøm, 17/S.16 
f. til fabriksejer, 20/S.18 til de unge, 21/s.3, 
s. 10, s.23 tU kunder, 37/s.3 f., 42/s.2, 54-3/ 
s. 3

Fællesorganisationen 62/s.3, 62-2/s. 5, s. 15
GI. Hastrup 31/
GI. Køgegård 16/s.l
GI. Lellingegård 14-2/s,4 ff.
GI. Ry 62-2/s.l
Gelatinefabrikken 23/
graviditet, fødsel, barnepleje 13-5/S.5, 28-2/6.40 

ff. graviditet og prævention, 34/s.l Kgl. fød
selsstiftelse

Greif (vognmand) 7/26.20
Gunnerup huse 29/11.45 
handelsskole 13-2/s.8, 41/s.2, 97/s.4 
Hansens, Viggo (maskinværksted) 17/s.l6 
Havdrup 3/s. 2 f.
Hedehusenes Teglværk 35/s. 15
Hegnetslund Lervarefabrik 13-2/s.7 f.
Hellesen 30/58.10, 39/s.44
Helsingør Værft 8/s.2
Herfølge 13-3/s.l, 29/14.45, 54-2/, 54-3/, 56/s.8 
Himmelbjerggård 62-2/S.3
Hindsgavl 79/10.55
Hoffmann & sønner 53/s.l
Hylleholm kost- og realskole 6/s. 5 f.
Højelse 4/ medlem af sogneråd, 33/, 94/ medlem 

af sogneråd
Høvdingegård, LI. Salby lOO/s.25

i håndværkerens proletarisering 32/0.00 f., 33/, 
| 76/23.00
’ Impregneringsanstalten — se Colstrup

62/S.2, 62-2/s.O, 66/s.6a f„ 77/S.16, 92-2/s.7 
DSB 4/ff. banearbejder, 5/ff. portør, 29/22.45 f. 
D.s.U., Køge 1/f. start 1929, 3/s. 13 f. medlem, 

10/s.l f., 16-2/S.5, 17/S.18, 23/, 62-2/s.4 ff., 
99-2/42.30

D.s.U. Vordingborg 71/9.05
D.s.U. Ølsemagle 96/s.8
Dansk galoche- og gummifabrik — se Codan
DUI 3/S.16, 9/s.9, 10/s.l f., 13-5/S.3, 16-2/s.3,s.

5, 23/, 70/s.l, 99-2/41.05
Emmerichs maskinfabrik 39/s.4O
England 3O/S.3
ernæring 4/s.9 frokost ved arbejdet, 12-2/9.25, 

14-2/madplan, 15/s.8 bænkvælling, 16/s.5 spa- 
remad, 16-2/S.4, 31/s.5, 36/S.26, 41/s.4, 41-3/ 
s. 11, 72-2/S.16, 85/S.4

faglig aktivitet/organisering 3/s. 11 f. maskinsæt
terklub, 4/s.l tillidsposter, 6/s.21 holdning til, 

7/30.35 julegave fra fagforeningen, 8/s.27 f., 
9/s.7 f. musikere, 11/s. 7 f. tidlige organisering, 
12/S.19 f., 12-3/s.l f. tillidskvinde, 13-5/s.lO 
ej medlemskab af fagf., 17/S.18, 19/, 21/S.19 f. 
tillidsposter, frisør, 23/, 25/S.21 arbejdsnedlæg
gelse slagteri, 29/34.35, 32/10.35 tvunget i 
fagforening, 34/S.23 f. FO og DASF, 35/S.24 
f., 39/S.40, 39-2/s.23 f., 41/S.5 f. tillidskvinde, 
fagforening, 43/s.5 53 år i DASF, 5O/S.19 in
gen interesse, 5 3/s. 14 f. kedelpasserne, strej
ke, lønforhandlinger, overenskomster, 54/S.13, 
55/b.2 0.00 f., 58-2/S.22, 62/s.2 f. tillidsmand, 
62-2/ff., 63/s.l, 66/39.25 ff., om at være DK 
P’er og faglig aktiv, 77/s.4 f., 79/37.30 f. i 
bestyrelse DASF, 87/s.l, 88/9.50 f. i kontrol
udvalg SID, 92-2/6.00, 93-2/7.14 f., 96/s.7 f. 
tillidsmand, 99/37.45 f. tillidsmandsvalg

Fakse Ladeplads 6/f.
”Fakse Ladeplads” (hotel) 43/s.l
Faksinge sygehus l/s.18 TB patient
familie: l/s.2 f. slægtshistorie, 3/s. 1 f. barndoms

hjem, 4/S.15 f. om ægtefælle, 5/s.l-5, s.38, 
6/s. 17-18 bryllup, 8/s.22 fælles arbejdsplads, 

17/S.7, 12-2/ff., 13-3/S.6, 13-5/S.7, 13-6/S.3, 
17/s.l f., 21/S.3O, 22/s.l ff. kønsforskelle, 25/ 
s. 18 fornuftsægteskab, 28-3/S.9 f.ægteskaber, 
28-2/S.25, 30/44.10 f., 33/ om børn, 35/S.27, 
36/s.l især om moderen, 38/s.2 f., 43/ om 
hustruers udearbejde, 50/ s. 24 ff. hustru drev 
ismejeri, 53/0.00 hustruer på arbejde, 6O/s.3, 
72-2/S.17, 93/ff. familieliv

flygtningelejr 30/28.10 ff., 79/30.30 f.
folkedans l/s.36
folkelige bevægelser l/s.25 f. afholdsbevægelsen, 

3/s. 10 gymnastik, afholdsbevægelsen, 4/s.l3 f. 
idræt, 7/s.l, 10/s.5 f. arholdsbevægelsen, 30/ 
s.l f. afholdsbevægelsen, 34/s. 19-23
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Jernbanehotellet 72/s.6, 72-2/s.6, s. 19
Jernbanerestauranten 6/s.l8
Junckers savværk 17/S.17 f., 32/9.15, 88/0.00 ff.
”Kana” (smørforretning) 13-2/s.l, 13-4/s.lO ff. 
”Kino” 79/23.30 ff.
Klovgård 66/s.l
Kr. Skensved 3/s. 2 f.
Krøjerup skole 20/s.2
Kuske- og lagerarbejdernes fagforening 10/s.l
KVK 4/, 23/, 34/, 55/b.2 8.40, 74/1.50, 70/s.2
kriminalitet 2/ opdragelsesanstalt, 15/s.lO, 39-2/ 

s.22 fabriksrapseri, 47-2/s.2O, 64/s.l, 62-2/ 
s.21

kvindearbejde 12 gummiarbejder, 13-2/s.l eks
peditrice, 13-3/S.2 fransk vask og strygning, 
13-4/S.5 ff børnepasning, 13-6/s.8 rengøring, 
13-4/s.lO ff., 13-6/S.8, 14-2/S.4 f. husholdnings
elev, s.5 stuepige, s.8 sypige, 16/s.l malkekone, 
28 div. fabriksarbejde, husmoderafløser, 36/s. 
45 tobaksarbejde, 38/s.l rengøringsassistent, 
41-3/ kontor, gummiarbejder, 46-2/ rengøring, 
49 fransk vask og strygning, 50 ekspeditrice, 
54 i tjeneste, gummiarbejder, 60 ekspeditri
ce, 62 tjener, gummiarbejder, tjenestepige, 73 
husbestyrerinde, kokkepige, 75 i tjeneste, gum
miarbejder, 78 smørrebrødsjomfru, 92 gummi
arbejder

kvinder, enlige 3/s.l moderen enlig, 13-3/s.l f. 
moderen enlig, 36/, 54-2/s.l, 54-2/s., 54/s.2 
60/s.l, 63/

kulturelle aktiviteter l/s.36 folkedans, 2/ff. ar
bejderdigter, 6/s.22 f. musik, 7/s.5 f. dilletant, 
9/s.7 f. musik, 12-2/34.45 ff. musik og musi
ker, 13-3/s.2 omrejsende teater, 13-6/s. 1 læse 
bøger, 17/s.4 musik, 36/s.71, s.95, 51/ maler, 
grafiker

Kvindeligt arbejderforbund 55/b.2 0.00 f., 62/ 
s.41

København 36 ff., 54/ff. Ryesgade
Køge Arbejderforbund 7/ff., 62/s.3
Køge bio l/s.21
Køge boldklub 35/S.21, 39/s.35
Køge Borgerforening 7/s.7
Køge bryggeri 7/24.00 f., 10/s.l f., 28-3/s.l f., 

28/s.l, 49/s.l, 53/S.12
Køge by orkester 12-2/43.30

i Køge børneasyl 13-4/s.l ff., 84/
I Køge Gymnastikforening 3/s.l0 f.

Køge kommunale badeanstalt 85/s.4
Køge mandskor 6/s.23 f.
Køge metalvarefabrik 3D/50.10

Køge slagteri 2/f., 11/ff., 25/ff., 28/f., 34/s.5 f., 
62-2/s. 11 ff., 72-2/S.8

Køge stadion 43/S.16
Køge Terrainsportsforening 98/
Køge Vandværk 31/
Køge Værft 13/, 17/s.9, 62-2/s.2, 62/s.2, 72-2/ 

s.7
LAB (omsyningscentral) 28/s.l6, 92-2/s.l
Landsbyen (restaurant og dansested) 54/ff.
lege 4/s.lO kortspil, 4-2/s.29 f., 12/s.7 f., 13-3/

s.5 f., 21/S.29 kortspil, 25/30.30 kortspil, 34/ 
s. 20 kortspil, 37/ kortspil, 39/S.12, 72/S.4 f.

Lellinge 14-2/s.3, 32/4.00 f.
LI. Salby 14-2/s.l
Lolland 77/S.20
læretid l/s.5 f. murer, 3/s.5 f. typograf, 6/s.7 f. 

typograf, 8/s.l4 smed, 14/s.4 husholdningselev, 
17/s.9 smed, 15/maler, 21/s.l f. frisør, 30/s. 
14 ff. smed, 39/S.18 ff. smed, 64/s.2 smed, 
71/2.45 maler, 76/1.20 maler, 94/1.10 tømrer, 
97/f. kontor

løn 6/S.27 forhandling 6-2/s.2, 8/s.l7, 9/s.l6 f., 
12/S.15 f, 13-5/s.lO, 21/S.6, 27/S.15, 35/s.3, 
39-2/S.3, 5O/S.5, 55/s.5 f., 61/, 63/s.lO, 64/s. 
5, 66/S.3, 77/s.l, 88/, 92/s.l

mandearbejde 1/s.l f.f. murer, -lærling, svend, 
naver, 2/ff slagteriarbejder, 3/ff typograf, 

4/ff banearbejder, ved landbrug, 5/ff. portør, 
lotterikollektør, 6/ff. landsbyslagter, typograf, 
gummiarbejder, oppasser, 7/ f. chauffør, bryg
geriarbejder, 8/ff. gummiarbejder (smed), 9/ff. 
ekspedient, gummiarbejder, 11/ff. slagteriarbej
der, 13-3/s.7 f. pottemager, 15/s.4 f. maler, 
elværksbestyrer, sømand, 16/s.l havnearbejder, 
arbejdsmand, gummiarbejder, 17/s.3 skrædder, 
smed, 20/ff gummiarbejder, 21/ff. frisør, 22/ff. 
slagteriarbejder, 23/ff. smed, arbejdsmand, 25/ 
ff. slagteriarbejder, handlende, 27/ff. gummiar
bejder, 29/f. i tjeneste, banearbejder, 30/smed, 
maskinmester, 31/ landarbejder, vandværksar
bejder, chauffør, mælkekusk, 32 tømrer, mu
rerarbejdsmand, 33/ tømrer, chauffør, smed, 
34/ mølleriarbejder, slagteriarbejder, gummiar
bejder, fabriksarbejder, 35/ gummiarbejder, 
jord- & beton, 36/ skrædder, fisker, cykel- 
staldpasser, 37/ amtsvejmand, 42/ daglejer,43/ 
staldkarl, opsynsmand, muerarbejdsmand, 50/ 
gummiarbejder, chauffør, 51/ barber, 53/kedel- 
passer, udlejer af vaskemaskiner, 54/murerar- 
bejdsmand, 57/ laboratorieforstander, 58/ gum
miarbejder, fabriksarbejder, 62/ gummiarbejder, 
murerarbejdsmand, slagter, 63/19 skomager, 
66/ gummiarbejder, kontorbestyrer, 67/tømrer- 
mester, 68/gummiarbejder, arbejdsleder, 69/
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gummiarbejder, 70/arbejdsmand, arbejdsformid- 
ler, 71/ maler, 72/brugskarl, hotelkarl, kusk,/ 
chauffør, 74/ kusk, i tjeneste, gummiarbejder, 
76/maler kunstmaler, hattemager, vejer & må
ler, 79/ landvæsenselev, skærveslåning, brønd
graver, roearbejder, fabriksarbejder, arbejds
mand, filmoperatør, 80/gummiarbejder, 81/be- 
styrer i landbrug, gummiarbejder, 85/gummi- 
arbejder, mester, 86/ gummiarbejder, mester, 
87/gummiarbejder, 89/gummiarbejder, mester, 
90/tømrer, 94/tømrer, marketender, 95/sømand, 
brandmand, 96/gummiarbejder, 97/lagerchef, 
98/ingeniør, 99/skovarbejder, gummiarbejder, 
100/gartner, landmand, forpagter

maskinsætterklub 3/s. 11
militærtjeneste 2/, 5/ff., 6/S.14 f., 33-2/S.3, 39/ 

s.38
modstandsbevægelsen 4/S.17 f. holdning til, 10/ 

s.9 f„ 16-2/S.7, 20-2/25.10 ff., 23/, 30/25.50 
ff., 53/S.17, 54/S.23, 62/s.4, 62-2/s.53 ff., 64/ 
s. 16 ff., 66/8a f.f., 77/S.18, 85/b.2 39.50, 88/ 
25.00, 89/0.00 ff., 96-2/33.00, 98/ff.

Monberg & Thorsen 79/33.00
musiker 9/f.
Møllers, Poul maskinfabrik 30/57.45
Nakskov skibsværft 8/s.l
navertid 1/ff murer på valsen i Tyskland, Schwe- 

itz, Jylland, 8/s.2 f. smed, 20/på valsen, 23/ 
på valsen

nazisme 10/s.4 f., 16/s.4, 20-2/33.00, 62-2/48.15 
ff.

Nyborg Kystsanatorium 39/s.4
Ny Lellingegård 14-2/S.8 f.
Odense stålskibsværft 8/s.2
Orlas maskinfabrik 30/54.00
Pektinfabrikken 4/s.l4, 34/S.8
C.F.Petersen (fa.) 13/, 43/5 f.
Polen (Stettin) 36/s.2
politik/politisk arbejde l/s.24-29, 30 D.s.U., So

cialdemokratiet, byrådsarbejde, 3/s. 13 f. D.S.U., 
4-2/S.17 Socialdemokratiet, sognerådsmedlem, 
5/s.7 venstremøde s. 13, storlockouten 1899, 
7/31.30, 8/s.25 Socialdemokratiet, 10/s.lff. 
DUI, D.S.U., Socialdemokratiet, modstandsbev., 
12/S.23, 12-2/S.15 f., 16/s.4 f. D.s.U., KU, Na 
zister, 17/S.18 D.s.U. Socialdemokratiet, 20/s. 
3 DKP og modstandskampen, 22/S.3O, 25/s. 
19, 27/S.15, s.18 f., 29/33.10 ff. Socialdemo
kratiet, 30/s.4, 34/S.24 Soc., 35/DKP, 37/s.ll 
aldrig medlem, 38/s.9, 42/s.9 f., 43/s.27 Soc., 
SF, VS, DKP, 46/S.19 f., 53/S.18 Soc. DKP, 
54/S.21 f., 56-2/S.26, 58/S.15 Soc. og DKP, 
62-2/S.4 folketingskandidat f. DKP, 62/s.2, 
63/S.21, 64/S.16, 66/s.4a DKP, 71/9.30 f., 77/ 
48.25 f. Soc. og DKP, 88/23.00, 92-2/S.4, 93- 
2/10.10

Prøvestenen 72-2/s.ll
religion 2/tanker om,, 22/s.9, 37/s. 18, 47-2/S.5 f.
Revolutionære fag opposition 62-2/S.9
Rødby havns værft 17/s.ll f.
De samvirkende fagforeninger — se Fællesorgani

sationen
Schweitz 1/s. 12 f.
Schønning & Arve 85/s.2
seksualitet 12-2/23.30 f., 13-3/S.8 f., 27-1/S.23 

prævention, 28-2/S.28 ff. i ægteskabet, 54-3/ 
s. 11, 93/25.45 ff.

SF 62/s. 5
SID 4/ fmd. i Lellinge-Højelse, 10/, 34/S.23 f., 43/, 

62/S.2, 62-2/S.2, 66/ff., 70/s.2, 79/37.30 f., 
87/, 88/9.50 f.

Silkeborg 21/s. 1
Skejby, smedemester 64/s.2
Skensved 4/S.13 f.
skolen, socialisation i 1/s. 1 afstraffelse, 3/s. 1 

ff. danskundervisning, 5/s.8, 6/s.5 f., afstraf
felse, 9/s.2 f., 12/s.lO, 13-5/s.l f., 14-2/S.3, 
20/s.2, 27/S.2, 29-2/10.30, 31/s.8 f., 33/s.l, 
39/S.5, 41/S.2, 45/S.16 f., 48/s.2, 54-3/S.3, 
56/S.5, 73-2/S.2

Slagteriarbejderforbundet 62-2/S.6
Socialdemokraten 62-2/S.3
Socialdemokratiet l/s.25 f., 4/S.15 f., 5/s.l3, s. 

57, 7/31.30, 8/S.25, 10/s.l f., 11/, 13/, 17/s. 
29, 18/S.19, 21/S.18, 29/33.10 ff., 34/S.24,, 
43/, 53/38.30, 54/S.22, 58/, 64/S.17, 65/s.l, 
66/s.4a, 77/S.16, 88/23.00, 94/47.40 ff., 96/s. 
8, 99-2/42.30

socialvæsen, understøttelse, hjælp 1/s. 18 TB, 2/ 
på opdragelsesanstalt, 10/s.6, hjælpearbejde i 
afholdsforening, 12-2/61.40, 13/asyl for børn, 
28-3/S.9 f. støtte v. seperation, 36/S.15 f., 39/ 
s.10, s.20, s.22, 54/S.9, 65/s.l, 66/s.lOa, 92/ 
19.30

spiritus l/s.25 f. afholdsbev., 7/27.25, 13-5/S.8 
15/S.3 værtshuse, 16/s.3, 20/s.2, 27/s.3, 28/s. 
5 drikkeri på bryggeri, 30/ ff. afholdsmand, 
34/S.8 f., s.19, 36/S.5 ff., 39/S.36, 41-3/S.19, 
54/S.25 drikkeri på arbejdsplads, 88/s.2, 89-2/ 
61.10

St. Merløse 21/s.6
Storstrømsbroen 21/s.6
strejke 11/10.10 f. arbejdsnedl. slagteriet, 12/s.21 

kvindestrejke Codan, 17/s. 10 lockout, 25/27.50 
f. arbejdsnedl. slagteriet, 35/S.14, 45/s.l0 fest 
i strejketider, 50/S.22 overvejelser, 53/s.2O, 
62/S.2, 62-2/S.8, 64/S.22, 69/s.6, 75-2/S.2, 
79/36.40, 92-2/6.30

Strøby kirke 15/
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Strøby 33/s.7, 33-2/S.4
Stålvængegård, Kallehave lOO/s.8
Svellefabrikken, — se Colstrup 
sygdom og død l/s.18 f. TB-patient på Faksin- 

ge, 7/s.2 hjælp fra Arbejderforbundet, ll/28.50ff. 
erhvervssygdomme for slagteriarbejdere, 12-3/S.9 f. 
arbejdssygdomme, 13-3/s. 1, f., 13-5/s.7, 17/s. 6, 
21/S.16 frisørerhvervssygdomme, 25/s.ll, s. 17 f., 
27/s.ll arbejdsmiljø og sygdomme, 29/4.30 
35/s.8, s. 11 ff., s. 18 talkum og erhvervssyg
domme, 36/S.43, s.55, s.72-80, s.102 TB og 
øjensygdomme, 39/s.4, s.6, s.22, s.24, 41/s.4, 
41-3/s.ll, 46-2/S.29 gigt, 47-2/s.9 ff., 5O/s.7, 
s.20 deling af arbejde ved sygdom, 64/24.00 
lunger og talkum, 66/s.9 f., 69/29.10 f. støj 
og støvskader, 71/s.l f. farer i malerfaget, 79/ 
5.25, 91/S.97, 92/, 93-2/0.55 ff.

syndikalister 62-2/s. 8 f.
Sædder 29/3.00

Træindustriarbejdemes fagforening 79/37.30
Trævarefabriken 9/s.l, 27/s.6, 69/s.6, 79/16.40 

ff., 95/S.8
Tyskland l/s.8 f., naverrejse, 4-2/s.4 tysklands

arbejde u. krigen, 3O/s.3, 36/40.7, 39/S.28
tøj 10/ tøjhjælp, 13-3/s.l, s.5
Tøxens skole 13-3/S.5, 15/, 41/s.5
udvandring 36/f
Valløby 56/s.l
Varpelev 25/
Vasebækgård 16/s.l, 29/21.00
Vedskølle skole 29/11.45
Vitsgøl kloster 30/18.10
Vordingborg 71/8.00 f.
Ølby 1/s.l, 3/s.l f., 29/, 3 3/s.l f.
Ørums maskinfabrik 3O/S.14, 39/S.41

Sønderjylland 78 ff.
Teaterbygningen 63/S.21
teknologisk udvikling 3/s.l3 f. sættemaskine, 

6/s.32 f., ll/s.16 transportbånd slagteri, 21/ 
s. 34 f. om EDB, 25/s.2, 37/s.lO, 58/ 
(se også Codan)

Tesbølle 29/13.20

Østsjællands Avis 6/ ff. typograf, 16/s.2
Østsjællands Folkeblad 3/s. 5 lærling, svend, 6/s. 

12
Ågerup 33/s.5
Ålborg 30/21.30
Årup 33-2/S.4




