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En bagersøns opvækst og liv i Troldhede
Af Godtfred Storm. Redaktion John Søndergaard Nielsen

Troldhede Lokalarkivs formand, Godtfred Storm besøgte i januar 2020 Henning
Dueholm Jensen, som havde indvilget i at fortælle om sin tid i Troldhede.

Ruth og Henning Jensen i hjemmet på Mølgårdsvej i Troldhede

Henning Dueholm Jensen
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Født i Tim og opvokset i Troldhede.
Henning fortalte at han blev født i 1932 i Tim. Hans forældre, Clara Dueholm Jensen
og Mads Peder Jensen havde på det tidspunkt et bageri i Egtved. Men allerede da
Henning var ca. 1 år gammel flyttede de til Troldhede, da hans far på grund af et
brækket kraveben var nødsaget til at sælge forretningen i Egtved.
Der var ni børn i familien, men familien havde den store sorg at miste de tre først
fødte. Nanny var derefter den ældste og derefter kom Henning, Kai, Tage, Vagn og
til sidst Ejlif.
Henning fortalte også at hans far og mor havde bygget 1.sal på forretningen under
2. verdenskrig. Det var et stort stykke arbejde, da der jo ikke fandtes mange
hjælpemidler dengang. Alle byggematerialer var blevet båret op med håndkraft.
Rugbrød til omkringliggende sogne.
Bagermester Mads Peder Jensen var kendt vidt omkring for sine fantastiske rugbrød
og han havde ansat Peter Vestertoft til at køre varetur - udelukkende med rugbrød!
Turen gik fra Troldhede til Assing Mølleby videre til Assing Kirkeby, derefter bager
Hindkjær i Kibæk, købmand Ejby i Fjelstervang og købmand Pedersen i Egeris inden
sidste stop på turen hos købmand Knudsen i Sønderup. Det skal dog lige nævnes, at
vareturen foregik med hestevogn, så det var snart en hel dagsrejse.

Bager Jensen´s foran butikken i 1925 i Troldhede, samme år som de blev gift
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Bager Jensen´s foran butikken efter ombygningen

Clara i bagerbutikken
Skolegang
Det var også under 2. verdenskrig at Henning gik i skole, Skoleinspektøren hed Gade
og senere blev Ø. Lier Hansen skoleinspektør. Da Henning begyndte i skolen, havde
de gamle Frøken Christensen som lærerinde. Klasserne var dengang slået sammen
En bagersøns opvækst og liv i Troldhede.
3

så der gik 2 klasser sammen, og som han sagde det var ikke så sært at man ikke
lærte ret meget. Han fortalte at skolen på et tidspunkt blev invaderet af tyske
flygtninge. Det var især kvinder og børn som virkelig var i nød og i dårlig forfatning.
Skolen blev på grund af flygtningetilstrømningen flyttet til fritidshjemmet, som lå på
Gåsdalsvej.
Fritidsaktiviteterne
Da Henning var dreng, var der ikke meget for de unge mennesker at tage sig til i
fritiden. Foruden gymnastik i skolen var der dog mulighed for at spille både
badminton og fodbold, og efter fodboldtræningen kunne man gå på afholdshotellet
og købe en sodavand.
Det var til stor fornøjelse for drengen i Troldhede, da Jens Lykke Jensen fra Borris
tog initiativ til at starte en spejderkorps som begyndte i december 1944. I dette
avisudklip fra 1944 kan man læse om oprettelsen af en spejdertrop.

Mange af egnens drenge meldte sig som spejder og der blev hurtigt etableret 3
patruljer som kom til at hedde henholdsvis: ”Ulvene”, ”Ørnene” og ”Moskitoerne”.
Jens Lykke Jensen påtog sig opgaven som tropsfører og Svend Frandsen blev
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tropsassistent. Spejderne havde ingen klubhus, så patruljerne mødtes på skift
hjemme hos spejderne privat og drog derfra ud på de forskellige spejderopgaver,
som foregik ude i det fri.
Henning fortalte, at på en af spejdernes ture var de i Bjørslev Plantage og da de gik
nede ved en stor dal længere nede end Ulvedalen, kunne de pludselig høre en
mærkelig lyd. Det viste sig, at det var Niels Jønsson som fløjtede i et græsstrå. Han
gav sig til kende for spejderne, og alle spejderne blev inviteret med hjem til Signe og
Niels Jønsson, som dengang boede et lille hus i Bjørslev. Spejderne blev budt på
saftevand og kage, og hyggede sig i det gæstfrie hjem, inden turen atter gik hjemad

I denne håndskrevne oversigt fremgår det hvilke drenge som var med i patruljerne.
Der kan bl.a. nævnes: Kai Jensen (Kai bager), Henning Jensen (Henning bager) Hans
L. Jensen (Hans Lysgaard) Kristian L. Jensen (Kristian Lysgaard) og Kristian Jacobsen
(Kristian rutebil).
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I gang med bagerfaget.
Da Henning gik ud af skolen, hjalp han sin far i bageriet indtil han som 17-årig kom til
Skolegades bageri i Herning, hvor han blev udlært bager. Læretiden som bager var
dengang 4 år, men tiden han havde haft hos sin far blev trukket fra læretiden. Som
udlært bager arbejdede han igen som bager hjemme i Troldhede og der var nok at
se til, da en del af jobbet var at holde ovnene varme. Der blev fyret op ved hjælp af
tørv og kul, og kunne man få fat i stenkul, var det ekstra godt at fyre med. Henning
fortalte at det tit var ham der passede ovnen om eftermiddagen. En dag syntes han
at han godt kunne give ovnene et par skovlfulde stenkul ekstra, så han ikke skulle
fyre så tit. Men der blev ovnen alligevel så varm at Henning blev nervøs for om
ovnen kunne holde til varmen. Normalt blev der fyret op så ovnen havde en
temperatur på ca. 270 gr. ved sengetid. Så havde ovnen en passende temperatur,
når de skulle begynde at bage tidligt om morgenen.
Dengang var det også brugt at man fik juleanden stegt hos bageren. Og det var ikke
unormalt at stege en halv snes ænder for folk til juleaften. Når bageren var færdig
med at bage brød, blev ovnen og bageriet gjort rent så, der var klar til at blive stegt
ænder. Og der bredte sig hurtigt en liflig duft af juleand i hele bageriet.

Bagermesteren ved æltekarret.
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Bager Jensen i bageriet

Vagn og Henning i gang med sukkerkringler

Soldatertiden.
I 1953 kom Henning ind som soldat. Han aftjente sin værnepligt ved Den Kongelige
Marines Radiostation i Århus. Soldatertiden varede i 1½ år for Henning, idet han
som Korporal var med i vagtkompagniet. Herefter gik turen igen til Troldhede, hvor
han igen arbejdede i Troldhede bageri.
Sportsglad familie.
I fritiden har han altid været interesseret i sport, idet han både har spillet
badminton, gået til gymnastik og spillet fodbold. Fodbold var dog familien Jensens
foretrukne idrætsgren. Her spillede Henning på 1. holdet sammen med tre af sine
brødre: Kai, Tage og Vagn. Brødrene var kendt for deres store talent for fodbold.
Især Tage og Kai var meget dygtige fodboldspillere. Og beskeden som han er
konstaterede Henning nøgternt: ”A var den ringst”.
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Fra v. Tage, Vagn, Mads Peder, Clara, Henning og Kai.
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Bagerst fra v.: Niels Eigild Christensen, Vagn Jensen, Kai Jensen, Leo Kold, Tage
Jensen. I midten: Henning Jensen, Gunnar (købmand), Ove Gårdsvig. Forrest: Johan
(lille Johan), Erik Stensballe, Henrik Horn.
Også tid til kærligheden.
Bageren holdt normalt fri om mandagen. Henning havde derfor bestemt sig for at
han søndag den 13. marts 1955 ville til gymnastikopvisning i Skjernegnens
Hovedkreds, hvor der blev afsluttet med fest og dans. Han havde fået lov at låne sin
fars bil til Skjern og her mødte han Ruth Birgit Nørgård. Hun kom fra Vester Barde
og var i lære som apotekerassistent. De blev kærester og Henning og Ruth blev gift i
1957, og flyttede på deres bryllupsdag ind i huset på Dalgasgade nr. 32. Huset havde
de købt af gårdejer Jens Pedersen, som i øvrigt var en bror til Signe Fjord. Jens
Pedersen boede på loftet hos Henning og Ruth indtil plejehjemmet var bygget
færdigt, så han kunne flytte derover. Huset var slet ikke lavet i stand på loftet, som
stod med rå vægge og der var kun et stort rum. Her lavede Jens sin mad på en
primus. Henning fortalte at de en dag havde købt torsk til aftensmad. Hovedet
havde de skåret af, så det havde Jens kogt og spist.
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Henning og Ruth som nyforlovede

Flyttede til nyt hus på Mølgårdsvej.
I 1974 flyttede Ruth og Henning om på Mølgårdsvej nr. 8, i et helt nyt hus de havde
bygget. Pladsen i huset på Dalgasgade var blevet for trang til familien som
efterhånden var blevet til 5 personer. Ruth og Henning havde fået tre piger: Karin,
Dorthe og Inge, og tiden var nu inde til at få noget mere plads. Ruth og Henning
solgte huset på Dalgasgade til Dagny Christensen, som var enke efter Frederik
Christensen (grus Frederik).
Fra brød til mink.
Henning fortæller også at bageriet aldrig sådan rigtigt har interesseret ham. Og da
Ruths søsters mand i 1962 kom og spurgte, om han ville med til at købe en
minkfarm, sagde han ja til at prøve noget nyt. De købte et stykke jord af Christian
Vejen og begyndte at bygge em minkfarm. I 1964 købte de en hel farm på Fyn med
200 mink og mink eventyret var i gang.

En bagersøns opvækst og liv i Troldhede.
10

Arbejdet med mink fortsatte til 2001. I de 37år Henning har arbejdet med opdræt af
mink, har han erhvervet sig mange præmier for de flotte skind han producerede,
hvilket også har resulteret i bestyrelsesposter i bl.a. Hvide Sande minkfodercentral.
Tid til andre gøremål og interesser.
Efter 37 spændende år med mink valgte Henning at stoppe med at arbejde. Henning
har også siddet i bestyrelsen for Troldhede Fjernvarme i en del år, med i bestyrelsen
var der også Åge Nielsen (lærer) og Gunnar Sørensen (buschauffør). Det var dengang
Leif Gaardsvig var varmemester.
En af Hennings store fritidsinteresser var også jagt. Og da Henning blev spurgt om
han gik meget på jagt, trak han noget på det og sagde: ”nåååh”. Men Ruth kunne
med et JA bekræfte, at han gik meget på jagt. Henning fortæller at interessen for
jagt startede da han mødte Ruth, idet hendes bror og de andre svogre var ivrige
jægere. Og da Henning altid har været glad for naturen, blev han også en ivrig jæger.
Han fik også en hund og var meget dygtig til at dressere hunde. Den første hund han
havde næsten var umuligt at styre, fortæller han. Men den anden hund han fik var
meget lydig og Henning gik derfor til markprøve med ”Hot” som hunden hed. Men
det var især på jagt den var dygtig. Den blev ved med at søge indtil et stykke
nedskudt vildt var afleveret til ham.
Henning gik også en del på jagt med de lokale jægere bl.a. Åge Gårdsvig, Haahr
Svendsen (æ skoma’r) og Johan Storm. Det foregik tit ude på ”Åges hede” som vi
sagde.
Da Henning stoppede med at gå på jagt, skulle fritiden jo bruges på noget andet. Og
da Henning jo altid har været bidt af sport, kastede han sig over billardspillet. Han
blev medlem af billardklubben da den startede og har næsten været medlem siden.
Også her viste Henning sig som en sand mester, idet han gennem mange år spillede
som 1. mand på Troldhede Billardklubs førstehold.
Afslutning.
Det var rigtig hyggeligt at møde Henning og Ruth i deres hjem. Og vi fik en fantastisk
god snak om deres tid hidtil i Troldhede. Fra Troldhede Lokalarkiv skal der lyde en
stor tak for jeres bidrag til lokalhistorien!
På bestyrelsens vegne
Godtfred Storm
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