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Forord

Fra 1932 til 1980 har Annebergvej 26 i Aalborg dannet de gode rammer for tre generationer af
kvinder, der i lige linje stammer fra købmandsslægten Due, som stammede fra Hobro. Denne
slægt er behandlet i bogen ”Købmandsfamilien Due fra Hobro - Gerda Martens aner”.
Med denne bog ønsker jeg dels at dokumentere det liv, som disse tre kvinder og familierne omkring dem levede, dels mit eget liv med familie, efter at jeg i 1968 blev gift og flyttede hjemmefra.
Samtidig er det mit håb, at bogen på sigt kan give mine børn og børnebørn et godt indblik i, hvordan deres olde- og tipoldeforældre havde levet. Da jeg selv havde den alder, vores børnebørn har i
dag, havde jeg haft mulighed for at spørge ind til både mine bedsteforældres og forældres liv, men
som barn og ung tror jeg, det er helt naturligt, at man ikke har sådan et behov. Først den dag, hvor
man får et ønske om at forstå deres liv, er de væk, og en chance er forpasset.
Som dokumentation har jeg haft stor fornøjelse af de mange fotos, min morfar, Knud Jørgensen,
efterlod. De har været med til at kalde gode minder frem i erindringen og give kød på denne bog.
Desuden efterlod min mor sig mange personlige papirer vedrørende skolegang og uddannelse, så
de har kunnet være med til at skabe et billede af hendes liv.
For mine egne børn håber jeg, at bogen kan bidrage til, at de får udvidet deres kendskab til deres
oldemor Gerda og mormor Elly. Da de to døde i henholdsvis 1980 og 1981, var børnene kun 10 og
7 år gammel, så deres erindring om disse to kvinder er ikke særlig godt.
Med bogen giver jeg samtidig i tekst og fotos mine 2 sønner en mulighed for at huske deres liv
med deres far og mor.
Lindholm 2021
Kirsten Agesen

Min mormor og morfar:
Gerda Martens

og
Knud Martinus Krarup Jørgensen
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Min mormor: Gerda Martens
Min mormor, Gerda Martens, blev født 31. juli 1901 i Havndal
i Udbyneder sogn, døbt 19. august i hjemmet af sognepræsten og
fremstillet 15. september samme år i Udbyneder Kirke.

Faddere:
Moderen
Søsteren Ottilie Martens,
Ungkarl Hans Martens,
Farversvend Rasmus Sørensen,
Faderen - alle i Havndal

Gerdas forældre var farver og dugmager Frants Frederik Christian Martens og Ane Emilie Laurentine Due i Havndal; hun var familiens barn nr. 7 ud af 7.
Faderens familie stammede fra Holsten, hvorfra hans far, Hans Joachim Martens, var udvandret
til Danmark. Her fik han arbejde som væver på Bruunshåb Klædefabrik ved Viborg, og her mødte
ham sin kone, Ane Jensine Vater, der var af tjekkisk afstamning.
Ane Emilies far, Søren Fog Due, var ud af en stor købmandsslægt, der boede i Hobro, mens hendes mor, Marie Kirstine Beck, var født i Klein Jörl i Nordtyskland.

Gerda var som omtalt det yngste barn ud af en flok på 7 børn. De tre ældste børn blev født i Randers, hvor faderen arbejdede på en klæde– og farvefabrik. Han ejede ikke selv fabrikken, så i november 1888 købte han en grund i Havndal, hvor der dels blev bygget en fabrik, dels en beboelse
med tilhørende manufakturhandel.
Her i Havndal blev der født yderligere 4 børn, hvoraf et var dødfødt og en dreng, Christian, døde
6 år gammel.
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Gerdas barndomshjem i Havndal, hvor faderen,
Frants, havde et væveri og farveri. Her står familien
Martens foran Gerdas hjem, som også rummede en
manufakturforretning.

Der findes en del billeder af Gerdas søskende, men dette billede
med storesøsteren Vilhelma er det
eneste af Gerda fra hendes barndom.

Gerda mistede sin far i 1909 og
moderen i 1913. Da boet var opgjort, blev arven efter forældrene
sat i Overformynderiet:

Aar 1913 den 10. Juli afleverede selvskiftede Arvinger i Dødsboet efter Ane Emilie Laurentine
Martens f. Due af Havndal, Udbyneder Sogn, Opgørelse og indbetalte den umyndige Gerda
Martens tilkommende Arv 2108 Kr. 66 Øre, der indsendtes til Overformynderiet; ligeledes indbetalte de Arveafgift 157 Kr. 50 Øre og Skiftegebyr 54 Kr. 16 Øre.
Farbroderen, Carl Christian Martens, der var elektriker i Langå, blev værge for Gerda.
Broderen Hans Joachim Martens førte forretningen videre og tog ansvaret på sig med at opdrage
sine to mindre søstre, Vilhelma og Gerda. Storesøsteren Ottilia var blevet gift et års tid før moderens død, men nu flyttede hun hjem til Havndal med sin adopterede søn, Børge Alexis, mens hendes mand, Hans Godtbergsen, arbejdede i Grønland.

Ottilia boede her også, da Gerda blev konfirmeret i Udbyover kirke 3. oktober 1915.
Det har nok været Gerdas bror, Hans Joachim, der sørgede for, at Gerda kom til Hadsund, hvor
hun gik i skole på Hadsund Realskole. Hertil kom hun med privatbanetoget, "Hadsundpeter".
Denne jernbane var skyld i, at Havndal udviklede sig, da Privatbanerne lod en strækning mellem
Aalborg og Randers bygge i 1883.
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Jernbanen fik som sagt betydning for handel,
men også privat for min mormor, for med toget
fik hun mulighed for at køre i skole til Hadsund,
hvor hun fik en præliminæreksamen i 1919 med
udmærkelse, hvad udklippet til venstre viser.

Gerda ville gerne have uddannet sig til
lærer, men blev i stedet for elev på postkontoret i Gothersgade i København.
Hendes bopæl blev Rømersgade 27, som
hun flyttede til fra Havndal 11. november
1920., men som det ses på papiret fra
Politiets Registerblade, flyttede hun en
del rundt mellem 1920, da hun kom til
København , og 1923, da hun fraflyttede
hovedstaden.
11-11-1920: Fra Havndal til Rømersgade
27, 3. th. hos Friis
11-7-1921: Zinnsgade 7, 2. hos Petersen
5-9-1922: Holbækgade 3, 2. hos Petersen
1-5-1923: Frameldt
5. september 1922 flyttede hun til Holbækgade 3, hvor hun boede, indtil hun
blev gift med min morfar, Knud Martinus Krarup Jørgensen. Mens hun boede
i hovedstaden, har hun fortalt om, hvordan hun aldrig var bange for at gå rundt
i byen tidligt om morgenen - også selv
om hun skulle igennem kvarteret ved
Nyhavn for at komme fra sit værelse til
postkontoret i Gothersgade.
Når morfar og mormor havde fri, travede de lange ture i København og legede
turister.
Her er de med Knuds bror Svend. Billedet
er taget foran Gefionspringvandet.
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Disse to silhuetter stammer fra et
af parrets besøg i Tivoli og er dateret 1920

Selv da Gerda lå for døden, reagerede
hun på barnebarnet Kirstens fortælling om sine år i København, hvor
hun promenerede med sin flotte muffe, som hun var så glad for, at hun
blev fotograferet hos en rigtig fotograf.
Som jeg husker min mormor, Gerda,
var hun smilende, men hun brød sig
ikke om at blive fotograferet, så næsten alle fotos viser en meget alvorlig
kvinde.
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Min morfar
Knud Martinus Krarup Jørgensen
Knud blev født 11. februar 1898 i Sct. Mortens sogn, Randers,
og døbt 6. maj samme år i Sankt Mortens Kirke i Randers.
Faddere:
Jfr. Karen Petersen,
Kleinsmed August Møller og Hustru,
Oversergant P. Chr. Olsen,
Kontorist Jens Krarup, alle af Randers.

Barnedåben blev foretaget af Pastor Thomsen.

Knuds forældre hed Inger Johanne Knudsen og Hans Peter Jørgensen.
Inger Johanne var født i Dåstrup sogn i Roskilde amt, hvor familien havde en gård. Hendes far var i en årrække folketingsmedlem for Vestre. Hans Peter var militærmand ved dragonerne. Parret fik efter Hans Peters militærtjeneste en købmandshandel i Årslev på Djurs, men flyttede i deres sidste leveår til
villa "Vesta" i Hornbæk sogn nær Randers.

Sine første leveår tilbragte Knud iflg. folketællingen 1901
på Missionsvej i Randers, hvor faderen var tilknyttet kasernen, men i 1904 flyttede familien til Aarslev på Djursland, hvor moderen drev en købmandsforretning. Her
boede familien stadig ved Knuds konfirmation i Aarslev
kirke 14. april 1912.
I 1918 var familien flyttet til Dronningborg ved Randers.
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På billedet ses fra venstre:
Knuds bror Svend Aage, hans far, Hans Peter Jørgensen, Knud,
Hans mor, Inger Johanne og søsteren Mary Ingeborg Beate.

Knud og broderen Svend
stående til venstre

Knud Jørgensen blev uddannet til kommis i brugsen i Havndal, hvor han mødte min mormor,
Gerda Martens. Ifølge Politiets Registerblade flyttede han direkte fra Havndal til København,
hvor han fik arbejde hos FDB.
Gerda, der jo tidligt var blevet forældreløs, opholdt sig meget hos søsteren Ottilia i Gerlev ved Slagelse. Herfra tog hun til København, hvor hun fik arbejde på postkontoret i Gothersgade, og her i
København traf de to hinanden igen.—eller også havde de aftalt at mødes, for de kom begge til at
bo i Rømersgade. Bl.a. gik de ture i byen, mens Gerda bar sin nye muffedise, som hun aldrig glemte.

Allerede som ung var Knud meget optaget
af at fotografere. Denne interesse holdt
sig gennem hele livet, og uden de mange
fotoalbum, som barnebarnet Kirsten arvede, ville denne bog ikke have været mulig.
Han fotograferede egne børn og børnebørn, natur og byen Aalborgs udvikling.

Dette er et af de sjældne billeder af både
Knud og Gerda. Knud var som oftest at
finde bag kameraet. Her er de fotograferet foran Gefionspringvandet
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Knud blev efter 1. verdenskrig ramt af "Den spanske Syge", men slap godt fra den frygtede influenza.
I København arbejdede han hos FDB og boede imens til leje 4 forskellige steder, inden han og
Gerda blev gift og flyttede i egen lejlighed i Eigilsgade 14 på Islands Brygge i København.
I politiets registerblade findes Knud med 5 forskellige adresser i København:

27-8-1920: Fra Havndal til Ravnsborggade 21, 4.
hos Enkefru Jensen
2-5-1921: Nørre Farimagsgade 43, 4. hos Svendsen
4-8-1921: Nansensgade 30, 1. hos Sørensen
8-11-1921: Rømersgade 34, 2. hos Floridan

16-7-1923: Egilsgade 14, 2. i egen Lejlighed
Mens parret boede i København, fik de lysningsattest fra Markuskirken i København den 30. juli
1923, mens vielsen fandt sted i Gjerlev Kirke ved
Slagelse 5. august samme år. Gerda havde jo mistet
begge forældre, så brylluppet blev holdt hos søsteren Ottilia og dennes mand, Hans Godtbergsen, i
Gjerlev.
Forlovere:
Husejer Hans Godtbergsen, Gjerlev og
Fabrikant Hans Martens, Havndal.

Vielsen blev foretaget af sognepræst Knud Girup

Straks efter brylluppet flyttede
parret ind i Eigilsgade 14, 2. sal i
København. Min mormors arv var
blevet brugt til at etablere en købmandshandel, som de imidlertid
måtte lukke, vist nok, fordi min
morfar var for glad for snapsen i
butikken og derfor var skyld i, at
de måtte sælge og flytte til Aalborg.
Siden da rørte han aldrig spiritus,
men min mormor lod ham aldrig
glemme, at han havde formøblet
hendes arv.
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Parret flyttede til
Aalborg for at starte
på et nyt liv. Knud
havde jo fra begyndelsen i København
arbejdet hos FDB, og
nu blev han ansat
som lagerforvalter
hos FDB i Jyllandsgade, hvor han havde kontor i kælderen.
Knud og Gerda boede først i lejlighed i Thyge Brahesvej 37 på 1. sal allerede ved folketællingen 5. nov.
1925, så deres liv i København havde været kort. Da
min mor kom til verden 1. juli 1927, var de flyttet til
Rosenlundsgade 14 på 2. sal, men allerede ved FT
1930 havde familien endnu engang flyttet bopæl,
denne gang til Anders Borks Vej 7. Herfra har parret
ganske givet travet rundt i området og fandt en villa
på Annebergvej 26, hvor de blev boende indtil 1980.

Som barn var det et eldorado at få lov til at besøge
morfar i kælderen her på FDB. Her havde han ansvaret for jernvarerne i isenkramafdelingen.
Her kom vi børn, når vi skulle vejes, og her kunne vi
lege i de lange mørke gange i kælderen.

Når det blev jul, var jeg med oppe i bygningen, hvor der var udstilling af porcelæn fra Bing og Grøndal. Morfars og
mormors fine stel var Empire, som blev
brugt til jul og fødselsdage, og det var
købt her.
Meget senere i livet, da vi selv skulle
have porcelæn til pænt brug, begyndte
vi at finde netop dette stel brugt, og
hver gang, vi siden har haft dækket
bord med Empire, har jeg tænkt på
morfar og mormor.

10

Knud og Gerda fik to børn:

Elly Jørgensen

Bent Jørgensen:

* 1. juli 1927 i Rosenlundsgade 14, 2. sal,
døbt 31. juli i Vor Frue Kirke i Aalborg.

* 14. marts 1933 på Annebergvej 26, døbt i Vor
Frelser Kirke i Aalborg 30. april 1933. Han døde
21. juli 2014 og ligger i de ukendtes grav.

Faddere:
Particulier Hans Peter Jørgensen og
Hustru, Fladbrovej, Randers,
Forældrene

Faddere:
Toldklarerer Niels Christian Schmit og hustru Olga,
kontorist Svend Åge Jørgensen,
Forældrene, alle af Aalborg.

Bent var gift to gange.
Her er han med sin første
kone Tove Brun.

Elly og Bent

Han blev gift igen 21.
november 1964 på
Aarhus Rådhus med
Edel Gunhild Hove.

Parret, der boede Kådhøjvej 13 i
Hjortshøj, adopterede to drenge, René og Dan.
De havde et sommerhus ved Ebeltoft,
og her tilbragte Gerda og Knud mange timer i den smukke natur.
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Da Knud og Gerdas søn Bent
blev født, var parret allerede
flyttet fra Anders Borks Vej 7 til
villaen på Annebergvej, som de
havde købt af Alfred Valdemar
Glistup Andersen og Caroline
Kirstine Andersen.

Knud, Gerda med Elly
og sønnen Bent i barnevogn.

Huset på Annebergvej kom til
at spille en hovedrolle i 3 generationers liv. Huset var misligholdt og stank af kattetis, da
Gerda og Knud købte det, men
de fik hurtigt sat skik på både
hus og have. Knud kunne ikke
holde til at se en plæne med
ukrudt, han gik altid med en
lommekniv, og var der en mælkebøtte i haven, bukkede han
sig straks og fjernede den. Denne misfornøjelse med mælkebøtter gav han videre til barnebarnet Kirsten.

Det var et dejligt hus med skiffertag og med forhave, baghave og en gård, hvor der kunne leges
og vasketøjet kunne tørres. Bag ved gården - desværre mod nord, lå den egentlige have, hvor der
foruden græsplæne var stor køkkenhave med
frugt og grøntsager.
Her i haven var der sommeræbler, mange slags
gemmeæbler og store pærer, der kunne veje op til
400 gram, og som var farlige, hvis man stod under træet, når pærerne faldt til jorden. Desuden
havde Knud et drivhus ved siden af en enorm
række af rabarber, som blev brugt til saft og rødgrød, som var en fast del af menuen i alle de år,
de boede i huset. Frugten administrerede morfar
og mormor, så det betød desværre to ting. Den
ene var, at vi altid fik halvdårlige frugter, der
skulle skrælles med kniv for at fjerne rådne pletter - den anden var, at vi børn "gik på mol" efter
de fine gråstenæbler, som vi aldrig selv måtte
plukke.
Her plukkes hindbær.
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Haven lå nord for huset med en gård imellem,
hvor der blev spillet bold, drukket kaffe og leget.
Haven var et sted, hvor børn og børnebørn sjældent kom, medmindre Gerda eller Knud var med.
Haven blev sjældent brugt til afslapning. Her sidder Gerda dog og nyder solen ved de rødmalede
havemøbler i gården.

Her er parret også fanget i et øjeblik, hvor
de har tid til at nyde sommersolen.

Her var Gerda i sving med at male vinduer på huset. Da hun var ung, var hun altid i sving. Både
hun og Knud var meget omhyggelige med at holde ikke bare huset, men også haven.

Hele sommeren blev livet levet i haven.
Derfor blev der også skrabet kartofler i
det fri, når vejret var til det.

Den lange væg, der ses til venstre, var et yndet
sted at spille bold op ad. Her kunne børnebørnene af og til jonglere med 3-4 bolde op ad væggen,
mens de skulle lave forskellige "øvelser" med boldene.
Bag stigen var vinduerne ind til vaskekælderen.
Et vindue til venstre for døren hørte i mange år til
husets eneste toilet.

Blomstrende Klematis ud
mod gaden
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Foruden haven var Knud som omtalt meget
interesseret i at fotografere. Derfor fik han
installeret mørkekammer i et lille rum uden
vinduer, der lå under fortrappen. Her tilbragte han mange aftener med selv at fremkalde og lave egne billeder, som hele familien blev forsynet med, så at jeg i dag kan dokumentere deres egen, børn og børnebørns
tilværelse.

var en kakkelovn på 1. sal og 2 i stuen. Disse
kakkelovne skulle pudses med kakkelovnssværte et par gange om året, og det var et forhadt og snavset arbejde. Kul og koks blev
slæbt i sække af arbejdsmænd, der var ansat
ved brændselsfirmaet. Disse mennesker kom
slæbende med sækkene på nakken og tømte
dem i husets to kulkældre, som var nogle
mørke rum uden vinduer, hvor koksene blev
anbragt bag en afskærmning. Herfra skulle
brændslet så bæres op ad trapperne til etagerne over, og den modsatte vej skulle asken
bæres ud. Disse kulkældre kunne Knud og
Gerdas børnebørn ikke lide!!

Knud og Gerda delte som omtalt deres store
interesse for haven. Her var der intet, der gik
til spilde, al frugt blev brugt som syltet eller
henkogt, og vores to familier, der boede i huset, havde hver sit viktualieskab, hvor årets
høst blev gemt. Denne iver efter at gemme
havde måske sit udspring i den varemangel,
som parret havde oplevet under krigen, men
selv da de igen kunne købe alt, valgte de at
bruge egne produkter til f.eks. desserter. I
årenes løb blev der spist mange portioner
henkogte pærer med råcreme, æblegrød og
æblekager foruden forskellige slags triflier.
Bl.a. var jordbærtriflien uovertruffen!

Her er deres have fra et tidspunkt i 1950’erne.
Derefter blev der opkøbt et stykke jord og bygget en forholdsvis høj mur bag i haven, fordi
der blev lavet et værksted. Selvfølgelig beskyttede muren mod larm, men den tog også lys,
selv om den lå mod nord.

I mange år havde Gerda og Knud en dejlig
hund, Peter, som jeg også havde stor fornøjelse af, da jeg var lille.
Peter var slem til at løbe væk, når der var
hunhunde i løbetid i nærheden, og Knud
måtte tit på farten for at finde ham og få ham
slæbt hjem i en temmelig miserabel tilstand.
Han var en utrolig sød og børnevenlig hund,
som nåede at blive gammel og tage sig af 2
generationer.

Billedet må være fra foråret, for når sommeren
kom, bugnede haven af frugt.
Som husejer var der nok at lave for en mand
som Knud. Huset blev fra deres overtagelse af
det før 1934 opvarmet med koks og kul alene.
De eneste varmekilder, der var på de to etager,
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Min morfar og mormor fik aldrig bil. Mormor benyttede bussen, morfar cyklen. Skulle
de på familiebesøg på Sjælland, tog de toget.
Knud havde altid lyst til at være på farten.
Som ung cyklede han rundt i Danmark med
sønnen Bent og da han blev pensioneret, fik
han af familien en knallert, der gav ham
mange oplevelser. Bl.a. tog han til Holland,
hvor han kørte gennem Tyskland på motorvejen og nød alle de rare mennesker, der vinkede til ham!
Morfar og mormor gik begge op i deres have, men på det punkt, hvor de havde det største interessefællesskab var med hensyn til religion. Gerda var opdraget i et missionsk miljø, hvordan min
morfar havde været opdraget religiøst, ved jeg ikke.
19. februar 1963 meldte ægteparret sig ud af Folkekirken, men allerede mange år før var de trådt
ind i Pinsekirken Elim i Aalborg, der fra begyndelsen lå i saneringsmodne bygninger i Nørregade
13 i Aalborg, hvor senere Anva og Magasin blev bygget.
Der skulle efter nedrivningen af de gamle bygninger bygges ny kirke på Samsøgade. Knud deltog
aktivt både med økonomi og arbejdskraft. Desuden betalte han og Gerda tiende til ”Elim”.

Netop lånet til ”Elim” kom til at spille en rolle, da min morfar var død. Han havde som sagt lagt
meget direkte arbejde i kirken, men han virkede også som en form for besøgsven hos de gamle
mennesker i menigheden. Da han selv kom på plejehjem, kom der ingen fra menigheden på besøg,
hvis man lige ser bort fra et besøg, som vi ikke vidste noget om, før efter hans død. Det viste sig, at
kassereren for kirken havde opsøgt morfar, der på dette tidspunkt i 1981 var blevet umyndiggjort,
og datteren Elly havde overtaget hans økonomi. Efter Knuds død fik familien tilsendt et dokument, hvor Knuds rystende skrift stod som bevis på, at han havde eftergivet Elimkirken det lån,
han havde ydet flere år tidligere. Her trådte sønnen, Bent, i karakter og kontaktede kassereren, der
var hans gamle søndagsskolelærer. Bent truede med at kontakte aviserne for at fortælle om denne
udnyttelse af en umyndiggjort person. Denne trussel betød, at lånet straks blev indfriet.

Som barn så jeg aldrig min morfar og mormor give udtryk for varme følelser for hinanden. Dette billede til højre holder jeg meget
af, for med Knuds arm om Gerdas talje får
man trods alt en fornemmelse af samhørighed. Billedet er fra 1940’erne.
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Sølvbryllup 5. august 1948
I 1948 kunne Gerda og Knud holde sølvbryllup.
Sølvbrudeparret foran deres hus på Annebergvej med datteren Elly
og svigersønnen Hans Helge Rasmussen på højre hånd. Sønnen
Bent står til venstre.

Sølvbryllupsgæsterne fotograferet i haven på Annebergvej
26.

Sølvbrudeparret sidder i midten med sønnen, Bent og søsteren Ottilie og hendes mand, Hans
Godtbergsen, på venstre side. På højre sidde sidder datteren, Elly, med sin mand, Hans Helge
Rasmussen. Yderst til højre sidder Gerdas bror, Hans Joachim Martens.
På forreste række sidder parrets nevøer og niecer.
Bagest fra venstre: Lilly, enke efter Knuds bror Svend, og hendes nye mand, Frode, Gerdas
søster Helma med manden Kristian. De sidste er parrets venner fra "Elim".
Gerda og Knud i 1950'erne
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Knuds 60 års fødselsdag 11. februar 1958.

Fra haven på Annebergvej, hvor der
var dobbelt fødselsdag. Gerda blev
60 år og barnebarnet Lisbeth fejrede
sin 10 års fødselsdag 31. juli 1961.

Bagest fra venstre:
Barnebarnet Steen, nevøen Børge Godtbergsen, sønnen Bent, barnebarnet Kirsten, svogeren Kristian - kaldet Kristensen og svigersønnen Hans.

Forreste række:
Søsteren Ottilie, fødselsdagsbarnet Gerda, søsteren Vilhelma med et barnebarn på skødet, datteren Elly og den
anden fødselar - barnebarnet Lisbeth,
der næsten blev glemt pga. mormors
runde fødselsdag.

Gerda havde altid travlt med enten husarbejde
eller med et broderi. Da vi tre børn var små, gik vi
op til mormor og lærte at strikke eller sy. Hvert år
til jul var vi børn på første sal for i al hemmelighed at producere julegaver
Selv broderede hun i mange år mellemværk til
dynebetræk og pudevår, og også store arbejder
som duge fabrikerede hun til gaver og til eget
brug. Alle børn og børnebørn har i tidens løb fået
smukke, broderede duge, som vi næsten ikke
nænner at bruge, fordi vi vil passe på dem.
Her hjælper hun børnebørnene Lisbeth og Steen
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5. august 1973 kunne Knud og Gerda fejre deres guldbryllup. Festen blev holdt på Ølandskroen - og jeg og
min familie kunne desværre ikke være med. Vi var lige
taget til Grønland for at arbejde som lærere i Nuuk.
I 1974 besøgte Knud barnebarnet Kirsten på Grønland. Da var han 76 år gammel, og min mormor
og mor var bekymrede for, om han kunne klare det. Han fik en fantastisk tur med fly og helikopter den ene vej og kystskib og fly den anden vej. Det blev hans livs store oplevelse, men han var
træt, da han var hjemme igen, for vi havde også haft ham med på ture ud i naturen.

Her er morfar på tur i fjeldet uden for Nuuk med Kirsten og Henning. Vi kørte så langt som muligt med taxa, vandrede i området med udsigt til det særprægede bjerg Sermitsiaq og gik tilbage.
Når de selv holdt fest, lavede Gerda forloren
skildpadde fra bunden. Denne ret er siden
blevet brugt til Hennings fester.
En gang brændte ægteparret inde med retten.
En snestorm gjorde det umuligt for gæster at
komme frem - og der var ikke noget, der hed
fryser. En anden gang kom der for meget cayennepeber i, så kødet måtte skylles - og alligevel var det uspiseligt.
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Det sidste fælles foto af Gerda og Knud.

Min mor Elly, der havde boet hele sit voksenliv på Annebergvej, var blevet skilt i 1969 og gift et
par år efter. Hun valgte nu at få et liv med sin nye mand i Ulsted, og denne beslutning blev hård
at klare for min morfar og mormor. De skulle nu have nye lejere i lejligheden i stuen, og dette gav
dem desværre mange bekymringer og ærgrelser. Da de samtidig blev nødt til at få hjemmehjælp
for at klare hverdagen, tog de i 1979 den store beslutning at sælge deres dejlige villa. De var nu så
skrøbelige, at de valgte at komme i en beskyttet bolig på Liselund i Vodskov, men inden da skulle
de lige en tur forbi Geriatrisk Afdeling i Aalborg for at blive "peppet op". Her blev Gerda imidlertid pludselig syg og mistede bevidstheden, og familien sad på skift hos hende.
En af de gange, jeg sad hos hende, genfortalte jeg hendes liv. Jeg fortalte bl.a. om hendes år i København og livet med mand, børn og børnebørn. Da jeg blev afløst af familien, sagde jeg "godnat
mormor" - og her skete der det, som jeg aldrig har glemt. Selv om hun havde været bevidstløs et
par dage uden kontakt, sagde hun klart og tydeligt: "godnat Kirsten". Denne oplevelse viser, at
man skal være forsigtig med, hvad man snakker om ved et dødsleje. Jeg har ALDRIG glemt den
oplevelse.
Gerda døde 27. januar 1980 og blev begravet fra Elimkirken i Aalborg 31. januar. Hun fik sit sidste hvilested på Ulsted Kirkegård, fordi min mor boede i denne landsby.
Datteren Elly nænnede ikke at skulle flytte sin far i beskyttet bolig, så i stedet for fik han en stor
stue i huset i Ulsted. Han var imidlertid ved at ændre personlighed, han kunne finde på at give sig
til at tisse midt på gulvet, så jeg engang, da jeg var på besøg, blev nødt til at finde en skål, han
kunne tisse i, mens vi fortsatte vores samtale i køkkenet.
I januar 1981 blev Knud indlagt på Dronninglund sygehus med styrtblødninger fra halsen. Senere
viste det sig, at dette var tegn på skrumpelever, som man enten får af overdreven alkohol eller ved
at spise mad, der indeholdt mug.

Dødsårsagen for min morfar var
den sidste. Knud og Gerda havde
aldrig smidt muggen grød eller
syltetøj ud, og nu betalte han prisen for at have været sparsommelig og ikke smidt fordærvet mad
ud - hvad der i øvrigt var almindeligt hele hans liv.
Knud døde 29. januar 1981 og
blev begravet fra Ulsted kirke den
31. januar. Han blev gravlagt ved
siden af min mormor på Ulsted
kirkegård.
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Min mor og far:
Elly Jørgensen

og
Hans Helge Rasmussen
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Min mor: Elly Jørgensen
Min mor, Elly Jørgensen, blev født i Rosenlundsgade 14, 2. sal
i Aalborg den 1. juli 1927 og blev døbt i Vor Frue kirke i Aalborg
den 31. juli samme år - på sin mors fødselsdag.
Faddere:
Partikulier Hans Peter Jørgensen og hustru, Fladbrovej, Randers,
Forældrene.

Den lille familie flyttede fra lejligheden i Aalborgs midtby og
boede ved folketællingen 5. november 1930 i lejlighed i en villa på Anders Borks Vej 7 i Aalborg.
Billedet til venstre stammer sikkert fra et besøg i Kildeparken.

Til venstre: Gerda, Knud og Elly på
ferie hos moster Ottilie ved Stillinge
Strand.
Herunder: Elly med sin mor og lillebror Bent.
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På Anders Borchsvej boede de imidlertid kort
tid, for allerede i 1933, da Ellys bror Bent blev
født, boede familien i en smuk villa på Annebergvej 26, som de var blevet ejere af. Her voksede Elly op og kom til at gå i skole på Ryesgades skole, der ligger nær ved Limfjorden.
Elly blev konfirmeret i Vor Frelser kirke 12. oktober 1941 af pastor Oscar Poulsen.

Elly var tæt forbundet med sin farmor, Inger
Jørgensen, født Knudsen, der boede i villa Vesta i Hornbæk ved Randers. Her tilbragte hun
mange ferier.

Elly og hendes farmor

Elly klarede sig godt i skolen, både hvad angik opførsel og kundskaber. Dette viser de efterladte
papirer fra hendes mellemskoleeksamen, hvor der findes et mellemskolebevis med tilhørende vidnesbyrd.
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Udtalelse fra klasselærer Ingrid Ulnits 31. marts 1943

Skolens vidnesbyrd
Elly Jørgensen er en velbegavet ung Pige, hun
har været flittig og hun har udvist særdeles god
Opførsel gennem Skoletiden.

Frøken Elly Jørgensen har været min Elev
gennem alle Mellemskolens Klasser. Udfra
dette mit Kendskab til hende kan jeg udtale,
at hun er en til det yderste samvittighedsfuld
ung Pige, der med et høfligt og venligt Væsen
forbinder en god Forstand. Det er derfor med
Glæde, jeg medgiver hende min bedste Anbefaling.

Elly forlod folkeskolen efter det, der i dag
svarer til en niende klasses afgangseksamen med et fint gennemsnit og gode udtalelser om sin person. Dette gjorde det let
for hende at finde et arbejde.
Resten af 1943 blev hun ansat i
"Symaskinehuset" i Skipper Clementsgade
3 i Aalborg, hvor anbefalingen til højre
stammer fra.
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Elly stoppede ganske givet, fordi hun fik arbejde et nyt sted med større udfordringer, nemlig hos
boghandler L. C. Lauridsen på Østerå i Aalborg. Om det direkte var en læreplads, vides ikke, men
eftersom hun i resten af sit liv arbejdede på kontor, må hun have fået oplæring på kontoret hos
boghandleren.
Fru Elly Rasmussen har været ansat
her fra 1-12-43 til 1-12-1945 og derefter den halve dag til 1-12-1946, til hvilken tid hun forlod os efter eget ønske.
Fru Rasmussen har været beskæftiget
med korrespondance, kasseopgørelse
og bogholderiet. Hun har udført de
forskellige arbejder på tilfredsstillende måde og har altid vist sig pålidelig.

Fru Rasmussen er i besiddelse af et
behageligt væsen, og jeg kan kun anbefale hende på det bedste.
L. C. Lauridsen.

Anbefalingen fra L. C. Lauridsen
fortæller to ting. Elly var blevet gift
og gik på halv tid efter sit ægteskab,
og hun stoppede helt med at arbejde, da hun var højgravid i december 1946.
Der var nemlig kommet en mand,
Hans, ind i hendes liv.
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Min far: Hans Helge Rasmussen
Min far, Hans Helge Rasmussen, blev født i Nørregade 11 i Nørresundby 26. august 1927. Hans forældre, Johanne Marie født Pedersen og Rasmus Viggo Johannes Rasmussen, var ikke medlem af
Folkekirken, men tilhørte Frimissionen, og derfor var min far ifølge
kirkebogen ikke døbt, men navngivet af sin far den 14. juli 1923..

Min far voksede op i Nørresundby på Bakkelygade 44, som Rasmus og
Marie købte før 1925.

Da Hans var lille, var den toetages villa fyldt med mennesker. På førstesalen skulle der sove en familie, der bestod af 5 børn foruden hans bedstefar, Hans Christoffer Rasmussen, der var flyttet fra Toksværd på
Sjælland, da hans kone Ane Boline, døde som ret ung.
Min farfar arbejdede, da
han var helt ung, som kusk
på den nu fjernede herregård Rødslet, hvor Aalborg
Lufthavn ligger i dag. Senere fik han arbejde på cementfabrikken, der dengang i 1950'erne lå der,
hvor vi i dag bor på Julius
Posselts Vej i Lindholm.
Det er egentlig en sjov tanke.
Min fars søskende:
Fra venstre: Poul Erik, Knud, min far Hans og Ruth. Lillesøsteren Grethe blev født i 1935.

Rasmus Viggo Johannes
Rasmussen
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Her sidder Viggo med den
kasket, han altid bar

Der renses ål ved bredden af Ryå

Familien havde en fritidsinteresse, som hele familien deltog i. Min farfar havde en klinkbygget
træbåd, og i den sejlede familien tit til Haldager, der ligger ved Ryås udløb. Det var egentlig et
trist sted uden læ, men fremmedartet for os børn. Båden blev også brugt til fiskeri på Limfjorden,
og når min familie var på besøg, fik vi tit ål, som min sjællandske farfar udtalte "ool". Dengang i
1950'erne var der et rigt fiskeliv i fjorden, og ål, som jo i dag er sjælden og meget dyr, blev dengang serveret i rigelige mængder, så at vi kunne lægge de afsuttede åleben på kanten af tallerkenen, hvor de helst skulle nå to gange rundt. Alkohol fandtes ikke i familien, så der blev altid serveret sodavand.

En af de ting, min far har fortalt om, er de løjer eller måske set med nutidens øjne - hærværk, der
fandt sted i forbindelse med nytårsaften.
Dengang havde nogle huse stadig ikke wc med
træk og slip, men et udendørs lokum med en
spand, hvis indhold familiefaderen gravede ned i
sin have. Et år havde en flok drenge udset sig naboens lokumsspand, som de frejdigt halede op i
familiens flagstang. Den stakkels nabo måtte nu
vente på, at indholdet var blevet stivfrossent, inden han hejste det delikate indhold ned igen.
Hans gik i skole på Skansevejens skole, der lå for
enden af Bakkelygade, hvor familien boede. Her
levede han et godt barneliv med andre børn.
Skansevejen skole lå for foden af Bakkelygade, og
når der var godt med sne på Bakkelygade - og der
blev ikke saltet på vejene dengang i 1930’erne kælkede Hans og hans søskende til skole. Det var
en temmelig hasarderet måde at komme til skole,
for gaden endte i en meget trafikeret vej. Heldigvis slap Hans gennem barndommens narrestreger uden at komme rigtig galt af sted.
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Her er Hans som skoledreng med rygsæk
på vej til skolerejse.

Hans var godt begavet og fik realeksamen på Skansevejens Skole. Han ville gerne have uddannet
sig til ingeniør, men det var der ikke råd til dengang i 1940'erne. I stedet for kom han i lære hos
en smed i Nørresundby, hvor han også arbejdede, dengang tyskerne besatte Danmark. Et af hans
arbejder var at sko heste for tyskerne, hvad han ikke brød sig om.
Hans var ligesom resten af hans familie medlemmer af Frimissionen og kom til møder i Bethania
i Urbansgade i Aalborg. At hans religiøse tilgang til livet var anderledes end min mors, der var
opvokset i Pinsemissionen, gav store gnidninger familierne imellem. Især da Elly og Hans efter
deres vielse besluttede sig for at slutte sig til Pinsemissionen begge to.
Denne problematik fik en tragisk betydning for ægteparret. På et tidspunkt valgte de at træde ud
af Pinsekirken, og der skete det samme for dem, som sker for medlemmer af Jehovas Vidner, der
vælger at træde ud af menigheden. For begge frikirker gælder det, at hele det sociale liv findes inden for kirkerne, og træder man ud, bliver man alene, og vennerne forsvinder. Det skete også for
mine forældre.

Dette er et af de få billeder, jeg har af mine forældre, hvor de ser lykkelige og forelskede ud.
Her er de ved Ryå, hvor de ganske givet har været med min farfars båd.

Mine forældre var meget unge, da de blev gift. Det skyldtes den tids seksualopfattelse. Man måtte
ikke bo sammen uden at være gift, så da der meget pludseligt blev en toværelses lejlighed ledig på
1. sal i min mormor og morfars villa på Annebergvej, blev de gift på Aalborg Rådhus den 22. december 1945, da min mor var 18 år og min far 23 år.

Lysningsattest fra den 3. november 1945
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Vielsesattesten fra Aalborg Giftefoged den 22. december 1945

Min far var på tidspunktet for vielsen i Thisted, hvor han gjorde tjeneste i Civilforsvaret. Her beskæftigede han sig med bl.a. brandslukning. Mange år efter blev han ved med at blive indkaldt til
tjeneste i Thisted, hvor der var efteruddannelse.
På den tid, de blev gift, arbejdede min mor stadigvæk hos boghandler L. C. Lauritsen. Hun arbejdede imidlertid kun på halv tid og stoppede helt, da hun fik mig - det første barn.
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Elly og Hans fik i deres ægteskab 3 børn:

Kirsten Rasmussen
født 5. februar 1947 på
Aalborg Kommunehospital.

Lisbeth Rasmussen
født 31. jule 1951.
Lisbeth fik HF-eksamen på Nørresundby Gymnasium og uddannede
sig til lærer på Aalborg Seminarium.
Hun arbejdede først på Gistrup skole
og senere på Jyllinge skole.
Lisbeth har været gift med Jan Ladevig, med hvem hun har datteren Malene.

Steen Krarup Rasmussen
født 8. januar 1953.
Steen kom efter 7. klasse på realafdelingen på Aalborg Katedralskole, hvor
han fik studentereksamen i 1971.

Han uddannede sig til tandlæge på
Aarhus Tandlægehøjskole. Han har
haft klinik i Gjellerupparken og Brabrand.
Steen er gift med Karen Grove

Her sidder der, ligesom i en gammel børnesang, "Tre søde småbørn". Billedet er sikkert
fra 1954, hvor familien har fået et fint, rødt
møblement i uopskåret mekka. Møblerne
stod i den stue, der sædvanligvis var lukket
af, fordi den som de øvrige rum skulle bruge
en kakkelovn som opvarmning. Stuen blev
brugt til jul og til større begivenheder, og
det var først, da jeg var 14 år, at jeg fik eget
værelse ved at soveværelset blev delt op i to
dele og den "fine" stue blev soveværelse til
mine forældre, samtidig med, at den også
fungerede som spisestue.
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Tidligere sov vi alle 5 i samme rum, vi børn i køjer i tre etager, og da vi kun havde toilet i kælderen, brugte vi om natten en potte til at tisse i. Den stod om morgenen og lugtede slemt, så det var
virkelig en luksus at få et badeværelse til lejligheden.
Midt i 50'erne byttede mine forældre lejlighed med min morfar og mormor, så at børnefamilien
kunne få en treværelses lejlighed uden toilet. Min far var i mellemtiden begyndt at arbejde som
maskinarbejder på Hovedværkstedet i lufthavnen, hvor han lavede reservedele og værktøj til de
jagerfly, der fik service her, og han var så fingersnild, at han fik lagt centralvarme ind på Annebergvej 26 til et oliefyr, så slæberiet med koks til en kakkelovn kunne undgås. Samtidig blev et spisekammer indrettet til et badeværelse med bruser, hvilket dengang var en vild luksus.
Familien samlet i det lejede sommerhus i
Koldkær. På grunden var der et stråtækket hus, hvor lokummet befandt sig. Stedet vrimlede med små frøer, som det var
vanskeligt at undgå at træde ihjel.

Midt i halvtredserne havde mine forældre i
et par år lejet et sommerhus i Koldkær lidt
nord for Hals. Her havde vi så gode oplevelser, at mine forældre valgte at få deres
eget sommerhus.
De købte en dobbeltgrund i Torndrup
Strand, der ligger 5 kilometer nord for
Hals, og her fik de med hjælp fra min mors
bror, Bent, bygget et lille hus med et værelse med tre køjer, et lille køkken og en stue.
Toilettet var et gammeldags "das", som ses
på billedet i venstre side. Der var trangt i
huset, hvor vi kom gennem mange år i hele
skoleferien. De første mange år kunne vi se
milevidt mod nord mod fiskerbyen Hou,
men efterhånden plantede Hedeselskabet
området til, og da der derefter blev udstykket grunde til sommerhuse, blev området i
løbet af nogle år lidt tæt.

Sommerhuset "Lyngbo" set fra syd. Udhuset til
venstre med vinduet, rummede vores lokum. Billedet er fra før 1958, hvor huset bliver udvidet.

På det nederste billede ses tilbygningen med to
køjerum og et toilet.

Hurtigt fik huset en sidebygning med to køjerum, et til mine forældre og et til os børn.
Desuden fik vi et toilet, så vi kunne slippe
for den stank, som en varm sommerdag
bragte med sig fra lokummet.
Det gamle køjerum blev efterhånden morfar og mormors værelse, for de kom tit, og
da min mor var begyndt at arbejde halvdags på kontoret på en rugbrødsfabrik,
hyggede de sig med os børn. Senere fik jeg
ansvaret for at se efter mine søskende, når
vores forældre var på arbejde.
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Sommerhuset var ramme om nogle
trygge år for os børn. Sæsonen startede tidligt, og da vi på et tidspunkt
fik bygget endnu mere til huset med
en murstensvæg til etablering af en
brændeovn, forlængede det sæsonen. Vi kunne altid få varmen, hvis
vi startede med at trave en tur, inden brændeovnen havde opvarmet
huset.

Bordets glæder i sommerhuset. Dengang kunne man
nyde en god frokost uden snaps eller øl, der var kun
sodavand på bordet.

Når vi kom tidligt på foråret, hvor
kulden sad fast i huset, fyrede min
far godt op i brændeovnen, mens vi
andre beholdt vores overtøj på. Derefter gik vi en lang tur ned til stranden, hvor vi altid var på jagt efter
rav. I årene efter en stor oprensning
af Hals Barre, kom der store mængder af rav, og vi gik næsten altid foroverbøjet i håb om at finde "nordens
guld". Det vi fandt, lavede min far til
smukke ravkæder, og alle - mor,
mormor, Lisbeth og jeg - fik hver sin
kæde. Den "guldfeber" er jeg aldrig
blevet helbredt for.

En yndet aktivitet i sommerhuset
var badning. Selve stranden var ikke
særlig god, fordi vi skulle over et
område med mudder, men selv om
vi børn ikke var glade for fornemmelsen af mudder mellem tæerne,
overvandt vi afskyen og badede gerne, men aldrig alene, selv om det
ikke var en farlig kyst.
Det farligste, vi kom ud for, var angreb fra hættemåger, når vi skulle
passere et sted på stranden, hvor
mågerne havde deres reder i sandet.
De dykkede efter os og skreg, så vi
børn blev bange, men vi lærte, at vi
skulle vifte med vores håndklæder
over hovederne, så kunne vi komme
helskindet ud i vandet.
32

Familiens økonomi blev bedre og bedre, og da jeg
fik en penneveninde i den norske by Drammen, fik
vi for første gang mulighed for at komme på en
udenlandsrejse. Vi blev hentet af min pennevenindes far og kørt til Hemsedalen, hvor vi boede på en
hytte i forbindelse med en sætergård, der lå for foden af fjeldet Skogshorn. Her kom der af og til en
bager og slagter og ellers skulle vi gå ned ad bjerget til Hemsedal for at købe ind, en anstrengende
tur, hvor vi heldigvis kunne tage bussen tilbage.
Andre fornødenheder kunne vi købe på sætergården, hvor det blandt andet var muligt at købe rømme, ganske sikkert det samme som creme fraiche,
Ligesom i vores sommerhus var der ikke træk og
slip. Toilettet var i et rum ved siden af kostalden,
der stod på stolper, og hvad vi kom af med, landede i bunker under stalden til frit udsyn for os alle.
Denne ferie gav familien blod på tanden, så mine
forældre, der ellers aldrig havde ønsket at leje
sommerhuset ud, tog en beslutning om at leje ud
14 dage om sommeren, så at der kunne blive råd til
en ferie i enten Norge eller Sverige.

I 1961 fik vi bil!! På min 14 års fødselsdag fik familien en Opel Rekord, og denne bil gav os flere muligheder for at
komme længere omkring. I årene mellem 1961 og 1966 var vi hvert år på vandrehjemsferie. Vi boede på gamle, norske gårde, der med et fadebur var indrettet til soverum, og overalt fik vi mulighed for at snakke med andre nationaliteter. Bl. a. mødte vi to gange en engelsk cykelrytter, der kom lige så hurtigt
over Jotunheimen, som vi gjorde i bil.
En anden gang boede vi på fælles sovesal med et par piger, der havde brækket
armene, efter at deres bus var trillet ned
ad en skrænt fra de smalle bjergveje.
I Sverige var det især Siljansøen i Dalarne der trak i familien. Stedet har et dejligt klima, og her fandt vi mange gode
vandrehjem og fantastiske naturoplevelser.

Herunder er far og mor ved at pakke ud og få
familien installeret i en hytte i forbindelse
med et vandrehjem.
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Den sidste gang, jeg var med på sommerferie, var i 1966 efter min studentereksamen. Min far havde tidligere lovet mig, at vi skulle til Tyskland for at se noget andet, men jeg tror, at han var nervøs
for at køre på de tyske motorveje - og så var han også vild med at fiske - så turen skulle igen gå til
Sverige.
Denne gang var jeg modvillig, for jeg havde lige afsluttet min studentereksamen og var blevet kæreste med Henning, så jeg var temmelig nervøs for, at han troede, jeg ikke ønskede at være kæreste
længere, når jeg tog på ferie - men heldigvis skrev han til mig, breve, som min mor afleverede med
bemærkningen: "Her er et brev, der brænder i tasken".
De næste tre år gik jeg på Aalborg Seminarium, og i løbet
af det sidste år - i 1968 - blev Henning og jeg gift. Min
flytning hjemmefra betød desværre, at gamle uoverensstemmelser mellem mine forældre, som vi som børn aldrig havde kendt til, eksploderede med en rigtig trist og
voldsom skilsmisse. Årsagen lå i gamle problemer og en
sygelig jalousi fra min fars side, så skilsmissen blev en
realitet, selv om ingen af mine forældre ønskede skilsmisse på grund af ønsket om en ny partner.
Skilsmissen betød, at mange af de principper, mine forældre havde levet med og opdraget os børn
efter, blev forkastet. Min far begyndte at gå ud for at danse og fandt også en kvinde. Han blev
imidlertid først gift, da han erfarede, at min mor også havde giftet sig. Dette bryllup med sygeplejersken Ellen fandt sted over hals og hoved og holdt kun til 1974.
Min far kom aldrig over, at min mor havde valgt at blive skilt. Han kastede sig ud i endnu et nyt
ægteskab med Ruth, som han nåede at holde sølvbryllup med, hvad han ikke nåede med min mor,
Elly, men selv om parret fik flere år sammen end Hans og Elly, virkede ægteskabet ikke særlig lykkeligt.
Ægteskabet med Ruth virkede som sagt ikke lykkeligt og harmonisk, de delte en bolig, men fælles interesser havde de ikke. Ruth var meget distanceret i forhold til os børn og vores børn,
hvad der gjorde Henning og mig kede af det, for
hun havde været i vores børns liv al den tid, de
kunne huske tilbage.

Min far tog tilflugt til religionen. Via kirkebogen har jeg fundet ud af, at han i 1977 blev medlem af
folkekirken, dernæst gik han ud af Folkekirken i 1985. Han var et søgende menneske og som pensionist, hvor han havde taget en HF-eksamen i fransk, læste han biblen på dette sprog.
Parret var på små ferier sammen i Frankrig, men den største oplevelse fik Hans, da han rejste
Jorden rundt med besøg i USA, på Hawaii og i Thailand, en rejse, han tog alene på.
Nogle år før sin død faldt han pludseligt om på badeværelsesgulvet i lejligheden på Thulevej i Aalborg. Han havde en udposning på hovedpulsåren lige efter hjertet. Han overlevede, kom godt
igennem operationen og holdt sig godt i gang ved at bruge trapperne.
Den 26. februar 2004 sad han i sin lænestol og læste biblen, og da Ruth kom ind i stuen, sad han
og var død. Det var en nådig død at få.
Han blev begravet på Aalborg Almenkirkegård, hvor også Ruth kom til at ligge, da hun døde i
2005.
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Ellys liv efter skilsmissen
Efter skilsmissen blev Elly boende på Annebergvej, mens Hans beholdt sommerhuset. Det viste sig,
at Elly ikke havde vidst noget om økonomien i familien, og nu viste det sig, at hun ikke kunne eksistere for den løn, hun fik for at arbejde halvtids hos PFA. Hun fik derfor endnu et halvdagsarbejde,
denne gang hos en reguleringstandlæge, der hed Holsko.
For at få overblik over sin økonomi, begyndte hun at gå på aftenskole, hvor hun fik lært noget om
juraen i forbindelse med en skilsmisse. Dette betød, at hun fik styr på både sin egen økonomi og
økonomien hos Edmund Karten Nielsen, som hun mødte efter skilsmissen. Edmund havde forfærdeligt rod i pengesager, men da Elly og Edmund valgte at gifte sig 30. oktober 1970, fik Elly styr på
økonomien.
Elly havde 12½ lykkelige år med Edmund, der bar hende
på hænder og som tog del i Ellys børns liv.

Parret havde i nogle år haft et dejligt sommerhus ved Suldrup lige ned til en lille dal med engblommer og vild natur.
Det hus solgte de i 1976, da de havde købt hus i Ulsted. Min
mor havde altid boet hos sine forældre og nu valgte hun at
købe hus med Edmund, der her fik mulighed for at dyrke
alt det i sin have, som der ikke var mulighed for på Annebergvej.
Desværre blev det ikke mange år, parret fik sammen. I 1977
fik Elly konstateret leukæmi. Hun kom ud og ind af hospitalet, fordi selv små infektioner blev livsfarlige for hende.
Oktober 1981 fik hun en betændelse efter pga. en rosentorn
og hendes leukæmi blussede op. Hun blev igen behandlet
med kemoterapi, men desværre hjalp behandlingen ikke,
og Elly døde den 28. oktober og blev den 31. oktober begravet på Ulsted Kirkegård, hvor også Edmund ligger begravet.
Ellys sygdom satte sit præg på hendes liv. Hun levede 5 år med sin kræftsygdom, og til sidst skulle der som sagt kun en torn i fingeren eller en blist på tungen til at give høj feber og risiko for
blodtryksfald med øjeblikkelig hospitalsindlæggelse til følge.
Alligevel beklagede hun sig aldrig og selv om hun ikke havde mange kræfter og syntes, hun ikke
kunne være en ordentlig mormor for sine børnebørn, har børnebørnene Jesper og Mikkel stadig
gode minder om hende.

At min mor aldrig havde fortrudt sit ægteskab med Edmund, vidner hendes sidste ord om:
"Jeg vil være villig til at gå 25 år igennem igen med jeres far, hvis jeg kunne få 12 år mere med
Edmund". Dette er vel den største kærlighedserklæring, man kan give et andet menneske.

Elly var aldrig præget af sin
sygdom. Her er hun ved vores
kobberbryllup 14. juni 1981 –
4 måneder før sin død. Hun
så brandgodt ud!!
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Kirsten Rasmussen
og
Henning Agesen
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Kirsten Rasmussen

De første år
Jeg, Kirsten Rasmussen, blev født på kommunehospitalet i Aalborg den 5. februar 1947. Mine forældre, Elly og
Hans, var temmelig unge, da de blev gift, men de valgte at
gifte sig, fordi de fik mulighed for at få en lejlighed i mine
morforældres villa på Annebergvej 26 i Aalborg. Jeg blev
ikke døbt, men navngivet, fordi mine forældre var medlem
af Pinsekirken.

Elly med sin førstefødte

Jeg kom til verden 14 måneder efter ægteskabets indgåelse. Meget hurtigt fik jeg lært at gå, men
jeg faldt ustandseligt, og det viste sig, at jeg var født med begge hofter af led. Heldigvis kunne man
gøre noget ved det her i slutningen af 1940’erne. Jeg blev sammen med min mor indlagt på Kommunehospitalet i Aarhus, og her kom begge mine hofter i gips.
Hjemme igen var det ikke let at have et lille barn med gips omkring hofterne, når barnet stadig ikke var renligt, så min mor havde store problemer med at holde mig ren. Jeg kunne heller ikke ligge
i en almindelig barnevogn, så der blev anskaffet en tvillingevogn til middagssøvnen. Her var jeg
ude for, at vinteren var streng, og en dag rutsjede der sne ned fra taget og begravede barnevognen,
men jeg havde ikke taget skade.
Gipsen fik den højre hofte på plads, mens den venstre stadig skred, så endnu engang måtte jeg til
Aarhus, og foråret 1950 blev jeg opereret af professor Tobiasen, der senere blev kendt for at operere balletdansere.
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Denne gang holdt hoften, og da jeg havde rekreeret mig, fik mine forældre mulighed for at
låne et sommerhus på den svenske skærgårdsø
Brännö ud for Göteborg. Fra den tur kan jeg,
der på det tidspunkt var blevet 3 år, huske to
ting. Den ene var den forskrækkelse, jeg fik, da
færgen ”Sessan” tudede ved indsejlingen til
havnen. Den anden var mødet med bananer,
som man jo ikke havde haft mulighed for at få
i Danmark lige efter 2. verdenskrig.
Kirsten med sin far, Has Helge Rasmussen, på rekreationsferie i den svenske skærgård

Til højre står min far med
mig på Brännö.

Familien blev i 1951 forøget med en søster, Lisbeth, og en
bror, Steen, der blev født 1½ år efter Lisbeth. De to var meget tæt knyttede til hinanden, de var nærmest at betragte
som pseudotvillinger klædt i samme strikkede trøjer. Jeg,
derimod, var nærmest enebarn i familien, og det er først
som voksne, at vi har fået rigtig fornøjelse af hinanden.

En stolt storesøster, der poserer med lillesøster
Lisbeth i den fine stue

Kirsten i haven på Annebergvej i ca. 1952
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Kirsten med morfar og hunden Peter
Lisbeth og Steen i deres stjernetrøjer

Selv om jeg ikke legede så meget med mine små søskende, kedede jeg mig ikke. Jeg havde utrolig meget glæde af min morfar og mormors hund, der hed
Peter. Han vogtede over mig i mine første leveår, og
ham var jeg tæt knyttet til. Familien var tit træt af
ham, for som hanhund strejfede han om, hvis han
kunne se sit snit til at stikke af, hvis havelågen stod
åben. Når min morfar havde været på eftersøgning
efter ham og fik ham bragt hjem, var han ikke særlig populær, for han var møgbeskidt.

Kirsten og morfar i gården

Kirsten hjælper med at male

En smilende mormor
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Annebergvej 26
Huset, vi boede i, var fra ca. 1900. Mine forældre overtog fra deres ægteskabs start 22. december
1945 en 2½ værelses lejlighed på første sal, mens min morfar og mormor boede i stueetagen. Da
Steen blev født, byttede familierne lejlighed.
Stuelejligheden havde et køkken, et stort soveværelse, som hele familien delte, og 2 store stuer
adskilt af en glasdør. Desuden var der et smalt spisekammer. Køleskab fik vi først sidst i halvtredserne, men inden da havde vi et isskab, som var et tykt skab med metalvægge, der kunne holde på
den kulde, der kom fra isblokke, vi kunne købe fra en vogn, der kom rundt i gaderne.

I den fine stue var der møbler af uopskåren mekka. Stuen blev før installationen
af oliefyr kun brugt til jul og ved særlige
lejligheder som fødselsdage og andre
store familiebegivenheder. Bag mor ses
døren ind til vores soveværelse, hvor vi
de første mange år sov alle sammen. Senere kom stuen til at fungere som kombineret spisestue og soveværelse for far
og mor, mens vi børn delte det store soveværelse.

Her er den stue, der blev brugt til dagligt. Her var både en opholdsafdeling og
et spisebord, som Henning og jeg i øvrigt fik, da far selv lavede et helt nyt spisestuemøblement med bord og reoler i
egefiner.
Bordet foran os børn var sofabordet
med kakler i.
Her i sofaen læste far tit bøger for os,
mens mor sad og lyttede, mens hun
strikkede.
Til venstre for sofagruppen stod skænken med et
fransk ur, der slog med
en smuk, sprød klang.
Uret fik jeg senere, og
selv om urværket var gået
i stykker, fik vi det til at
virke med et batteridrevet urværk.
Til højre ses spisebordet med os tre børn,
der spiller.
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Der var ikke toilet og badeværelse i de to lejligheder i huset, men et lille rum i kælderen var indrettet med træk og slip-toilet. Hvis vi skulle tisse om natten, hev vi en emaljeret natpotte frem og
tissede i den – og hvor kunne den komme til at lugte i løbet af natten. Om morgenen blev potten
tømt i WC-et i kælderen. Det klarede mine forældre heldigvis. Når vi tre børn skulle i bad, foregik
det i en zinkbalje på køkkengulvet, Steen fik lov at komme i baljen først, derefter fulgte Lisbeth,
og når jeg skulle i vandet, var det gråt og ulækkert af sæberester.
Hygiejnen kunne ikke være af den standard, vi kender i dag. Vi skiftede ikke undertøj ret tit, og
det kunne lugtes, især når det var lagt til vask. Snavsetøjet blev smidt ind i et højt skab i køkkenet,
som vi sad ved siden af, når vi spiste vores morgenmad. Den forfærdelige lugt har jeg aldrig
glemt. Det samme gælder en anden genstand, der stod i snavsetøjsskabet, hvor lugten af den sure,
våde moppe, der blev brugt til at vaske gulv med, kunne anes, når vi sad ved klapbordet og spiste
morgenmad Der var ikke mange muligheder for at tørre sådan et husligt hjælpemiddel.
Hårvask foregik liggende på ryggen på køkkenbordet, med hovedet ud over vasken. Håret blev
skyllet igennem med vand fra en kande, vasket og skyllet godt igennem – sidste gang med eddike
for at tage sæberester.
Alt vand måtte koges i kedel til brug for madlavning, vask af mennesker og tøj, så det var en fantastisk ting at få centralvarme, dengang min far i slutningen af 1950'erne installerede et oliefyr i
kælderen og førte rør op til begge lejligheder. Det betød, at vi i stuen fik mulighed for at indrette
det gamle spisekammer til badeværelse med bruser. Det var godt nok et smalt rum, men hvor var
det en forbedring!! Mormor og morfar på 1. sal havde ikke lyst til at få et rigtigt badeværelse.

Inden varmekilden blev oliefyret i kælderen, havde begge lejligheder været udstyret med høje,
sorte kakkelovne. Det var store, sorte monstrummer, som min mor skulle pudse med ovnsværte
et par gange om året, og det arbejde hadede hun, kan jeg huske. På samme måde hadede vi børn
at blive sendt i kælderen efter brændsel, vi var bange for de mørke rum, men der hjalp ingen kære
mor. Brændslet var koks og briketter, som blev leveret af et firma, hvis ansatte slæbte sækkene
ind i huset og ned i kulkælderen. Til at beskytte sig, var de udstyret med slag over skulderen. Eftersom al brændsel skulle slæbes op ad trappen, lukkede mine forældre den ene stue af, så den
kun blev brugt ved særlige lejligheder, f.eks. jul. Her skulle der fyres godt et par dage, inden varmen havde fat i rummet.

Fritidsbeskæftigelser
Som børn havde vi intet fjernsyn, men vi kedede os ikke.
Der var altid gode brætspil, vi kunne beskæftige os med,
bl.a. Ludo og senere Matador. Som små blev der læst mange bøger højt for os, det var vores far, der stod for det,
mens min mor sad og lyttede med, mens hun havde gang i
strikketøjet. Far læste om "Robinson Crusoe", og alle Jules
Vernes bøger nød vi og gøs over, når vi fulgte "Kaptajn
Grants børn".
Sammenlignet med i dag, hvor børn er optaget af spil på
computeren, holdt vi os til bøgernes verden, som bare var
skøn for os børn, fordi vi kunne skabe vores egen fantasiverden ud fra ord. Jeg læste mange drengebøger, som jeg
havde arvet efter min morbror Bent, bl.a. elskede jeg Tarzanbøgerne og indianerbøger, mens jeg ikke gik så højt op i
de pigebøger, der var fremme sidst i 1950'erne, hvor Pukbøgerne var vældigt populære.
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Som helt lille passede jeg mig selv meget af tiden og legede alene. Dengang var der ingen børnehave, og min mor gik jo ikke på arbejde, så hun kunne holde øje med mig, mens hun arbejdede i
lejligheden. Min yndlingsbeskæftigelse om vinteren var at lege i sneen. Jeg lavede
”slagterforretning” i haven, hvor varerne bestod af udskårne sneblokke i forskellige størrelser, der
skulle forstille at være flæskestege. Mængden af sne var virkelig stor, også selv om det blev betragtet med barneøjne. Jeg husker i hvert fald, at jeg et år fik en hjernerystelse, fordi jeg faldt ned
fra en af høje snevolde, der var samlet ude på gaden.
Mange af mine kammerater var spejdere, og det ville jeg også gerne være, men mine forældre var
nervøse for, at min opererede hofte ikke kunne klare det. Det er jeg sikker på, jeg kunne have klaret, for i idrætstimerne om efteråret tog jeg flere idrætsmærker og klarede det flot. I stedet for
lærte jeg at spille klaver. Min mormor havde et klaver, jeg kunne øve mig på, undervisningen foregik hos en spillelærerinde fra Dalgasgade.
En anden fritidsinteresse, der krævede lidt fysiske udfoldelser, var skøjteløb. Et år til jul fil jeg
skøjter, der kunne spændes på læderstøvler, hvor de ikke sad særlig godt fast. Min første tur på
skøjter foregik 1. juledag, og min morbror Bent tog mig med ud på en bundfrossen lergrav for at
øve lidt med mig. Det blev en time, vi aldrig har glemt. Hans sko var glatte med lædersåler, og da
han tog mig under armene for at hjælpe mig i gang, kunne han næsten ikke holde balancen. Det
hjalp heller ikke på succesen, at mine fødder med skøjterne befandt sig en halv meter længere
fremme på isen, så vi må have set morsomme ud. Senere blev jeg god til at løbe på skøjter, og
mødtes med mine skolekammerater på det område i Aalborg, hvor Kunstmuseet ligger i dag. Da
jeg var barn, blev det flade område overrislet med vand, når der var frost – og ja – dengang var
der koldere og hårdere vintre. Vi lavede ottetaller og hurtigløb, frøs fingre og tæer forfærdeligt og
prøvede at få varmen med vafler og saftevand fra opstillede boder. Det var hundekoldt, men trods
alt uforglemmeligt.
En anden fysisk fritidsinteresse var volleyball, som jeg begyndte at spille de sidste år, jeg gik i folkeskolen.
Jeg har altid været glad for at synge. På skolen havde vi et sangkor for underskolen, der blev ledet
af frk. Ebert, og i overbygningen var det Konrad Bjerre Christiansen, der var korleder. Disse to
fantastiske lærere fik arrangeret koncerter i kirker, og vi lærte endda at synge på fransk. Vi måtte
selv skrive teksterne ned med lydskrift, og det gjorde, at vi sang et temmelig godt fransk!!!
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Min mormor havde altid lavet håndarbejder, og det fik
vi børn også lært. Hun lavede selv mellemværk til sengetøj eller broderede smukke duge, som familien fik til
jul. Hendes interesse for håndarbejde smittede af på
mig, og som stor pige lavede jeg mange små klokkestrenge, dækkeservietter og navneklude.

Som pige var det nok også specielt, at jeg havde et fritidsjob. Der boede en mælkemand skråt over
for Annebergvej 26, og hos ham fik jeg mulighed for at tjene lidt penge om lørdagen. Jeg kørte
med ham ud og afleverede mælkeflasker og brød i nabolaget. De huse, vi skulle aflevere varerne i,
lå på en af de mest mondæne gader i Aalborg – Klostermarken – hvor byens førende familier boede. Det betød, at jeg som mælkemandens hjælper ikke måtte aflevere varer ved fordøren, men
skulle finde frem til bagdøren, hvor der var tjenende ånder, der modtog mælkeflaskerne. Når
mælketuren var færdig, var min største fornøjelse at tømme den store brødkurv for alle de birkes,
der var faldet af.
Hos mælkemanden havde jeg endnu et arbejde. Jeg var sommetider babysitter for deres børn, og
det var et job, jeg altid så frem til, fordi der fulgte slik med fra forretningen.

At tegne tøj til påklædningsdukker var
en anden yndet beskæftigelse. Piger i
1950'erne købte fine dukker i pap med
smart tøj til, men det sjoveste var bare
selv at kreere tøj med inspiration fra
ugebladenes modesider. Jeg tegnede
meget tøj og lagde det ind i foldede
kladdehæfter, der blev brugt som en
slags klædeskab.

Hvis jeg var sammen med skolekammerater
i skolegården, spillede vi ofte med hønseringe. Man kunne spille ved at man lagde to
hønseringe et stykke fra hinanden, og skiftedes til at give sin hønsering et skub, så den
kørte hen over skolegårdens fliser. Det
gjaldt så om at ramme den andens hønsering, hvis det lykkedes, vandt man begge
hønseringe. Hønseringene kunne sættes
sammen og bruges som smykker.
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Min morfar var som omtalt en ivrig amatørfotograf
med eget rum i kælderen til fremkaldelse af sine billeder. Her fik jeg lov til at være med til hele processen, da jeg blev ældre.
Da jeg blev 14 år, fik jeg fotoapparat af mormor og
morfar. Jeg brugte det flittigt og havde stor fornøjelse
af at fremkalde egne billeder. Her kan det ses, at der
var en stor blitz med til apparatet.
Jeg var den i klassen, der havde længst til skole og
som ikke havde skolekammerater i nærheden. Derfor
blev jeg nødt til at beskæftige mig selv eller lege med
mine mindre søskende. Sammen legede vi tagfat,
hvor vi skulle fange hinanden.

Når vi var i sommerhuset, spillede vi ”Spark til bøtte”, hvor reglerne er følgende: En gammel bøtte placeres centralt i det område, der skal leges i. Området
skal byde på mange gode muligheder for at gemme
sig.
Deltageren, der kommer "i bøtten" (fangeren), stiller sig ved bøtten og tæller til 100. De andre deltagere gemmer sig i nærheden, men ikke længere væk end at de kan se bøtten. Når "fangeren" er
færdig med at tælle, skal "fangeren" forsøge at finde de andre deltagere. Får "fangeren" øje på en
deltager, som gemmer sig, skal han løbe hen til dåsen og sige eks. "Ulla i dåsen - Ulla er bag pæretræet." hvis det er rigtigt, så skal Ulla komme frem fra sit skjul og udgår af legen.
Hvis Ulla kan se, at det er hende, vogteren er på vej hen for at råbe: "Ulla i dåsen" til, så må hun
gerne forsøge at løbe om kap med vogteren hen til dåsen, men hun har det handicap, at hun skal
sige hele sætningen. "fri for alle" inden vogteren rører dåsen, ellers er hun selv taget.
Samtidig med at "fangeren" forsøger at finde folk, så skal deltagerne prøve at løbe hen til bøtten
og sparke den væk, imens de råber "Alle ude af bøtten" - hvis det lykkedes, er alle befriet, og
"fangeren" må tælle på ny. Hvis "Fangeren" til gengæld finder dem alle, så er det den, der blev
fundet først, der skal være "i bøtten".
En anden god beskæftigelse i gården på Annebergvej, var boldspil op ad muren. Der fandtes en
dejlig, høj væg med kun et lille vindue, og her kunne jeg spille med op til fire tennisbolde ad gangen, hvor der skulle spilles med overhånd, underhånd, bag ryggen og under benene. Det var
svært, men gav en fin balance. Her er reglerne for spillet:
1. Kast bolden med underhåndskast. Grib den.
2. Kast bolden med overhåndskast. Grib den.
3. Kast bolden og kryds armene i et “kuskeslag” (håndfladerne på skuldrene), inden du griber
den igen.
1. Kast bolden og klap i hænderne foran maven og bag ryggen, inden du griber den igen.
2. Kast bolden op i luften og slå den ind mod muren med højre håndflade. Grib den.
3. Kast bolden op i luften, og slå den ind mod muren med bagsiden af højre hånd. Grib den.
4. Kast bolden under højre ben. Grib den.
5. Kast bolden under venstre ben. Grib den.
6. Kast bolden bag om ryggen. Grib den.
10.Vend ryggen til muren, kast bolden over hovedet, vend dig i en fart og grib bolden.

45

Mormor lærte mig at flette peddigrør og et
par år var hjemmelavede kurve årets julegave.
Fletarbejdet blev oftest lavet, når vi var i
sommerhuset og mormor var med for at
passe os, mens far og mor var på arbejde.

Fletteriet gik over i at flette med plastiksnore til at pynte bøjler med. Også de blev
populære julegaver.

Storvask
Storvask foregik ca. en gang om måneden, hvor min mor og mormor var fælles om en vaskekone, der hed fru Olsen. Inden hun
kom, fyrede min morfar natten igennem op i en gruekedel i kælderen, så der var kogende vand til rådighed næste morgen. Denne ældre kvinde fik altid sin formiddagskaffe med vores familie, og hun
havde et stående udtryk, som vi børn ikke har glemt. Hun sukkede
altid: ” Ak ja, det er ikke sådan med det” - og samtidig roterede
hendes undermundsgebis rundt i munden på hende.

Ca. sådan så vores gruekedel ud

De tre kvinder hjalp hinanden gennem en hel dag. De første mange år tog vaskekonen det grove
slid med at bruge et vaskebræt, som hun gned tøjet op og ned ad. Senere fik familien økonomisk
mulighed for at leje både en vaskemaskine og en vridemaskine til at presse vandet ud af. Tøjet
blev til sidst skyllet i blånelse, som var et middel, der gjorde tøjet kridhvidt. Til sidst blev tøjet
hængt op ude i gården, hvorefter det blev lagt sammen og sendt til rulning. Det gjaldt både sengetøj, undertøj og viskestykker. Da jeg blev stor nok, var det mit arbejde at aflevere og hente rulletøjet. Fornemmelsen af det glatte, rullede stof mod huden, har jeg altid nydt, og derfor har vi også
beholdt Hennings mor, Anna Agesens, gamle rulle, så vores tøj stadig bliver rullet og er lækkert.
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Madvarer
Vores mad var helt anderledes end den, nutidens børn kender. Om morgenen fik vi tit
”mælkesopper”, som var varm mælk med rugbrødsterninger. Frokosten bestod af rugbrødsmad
med pålæg, og her blev jeg ofte sendt til slagteren i Dannebrogsgade for at købe for 25 øre leverpostej. Som pynt var der hjemmesyltede asier, rødbeder eller agurker. Ellers blev der benyttet rester fra aftensmaden, bl. frikadeller eller bøf skåret i skiver. Aftensmaden bestod altid af to retter
mad. Mænd arbejdede hårdt fysisk på dette tidspunkt, så tit var der en grød, f. eks. bygvandgrød
med æblemos, sagosuppe med svesker, sødsuppe med hjemmesyltede blommer eller risengrød
som forret til at ”lægge en bund”. Til hovedret fik vi varieret mad, men mest farsmad. Det kunne
være boller i karry med ris, boller i selleri, frikadeller, stuvet hvidkål, altid kartofler, bøf med brune løg og sovs. Af og til var der ingen mælkegrød til forret, i stedet for kunne der være en efterret,
der om sommeren og ud på efteråret som oftest var en frugtgrød eller mælk med tvebakker.
Søndagsmiddagen kunne være en flæskesteg eller kylling. Søndag eftermiddag var der tit hjemmebagt kage til kaffen, og skulle vi rigtigt flotte os, kunne der vanke kræmmerhus med flødeskum, der blev hentet hos ”slikmutter” i Dannebrogsgade. Her benyttede jeg mig af muligheden
for at smage flødeskum på forhånd, for jeg stak fingeren ind i beholderen og fik hentet lidt flødeskum ud!
Havens produkter blev udnyttet til fulde. I min mormor og morfars have voksede der mange stikkelsbærbuske, og bærrene blev brugt til en lækker marmelade. Når vi selv ville spise bærrene,
blev vi nødt til at bide hul i bærret og suge indholdet ud, for skindet var fyldt med cementstøv, der
stammede fra en af de tre cementfabrikker, der lå rundt omkring Aalborg.
I bunden af haven var der rabarber, der dels blev brugt til rødgrød, dels blev benyttet til saft. Rabarberne var ikke de små, lækre vinrabarber, vi kender i dag, de var store og svulmende, og jeg
stjal mig engang imellem til at tage en og gnave af, selv om vi børn ikke måtte spise rå rabarber på
grund af oxalsyren. Følelsen af syren mod tænderne var en frydefuld oplevelse, selv om jeg godt
vidste, at det var forbudt. For at neutralisere syren i frugtgrøden kom der et middel i, der hed
nonxalsyre, der ændrede grødens farve fra klar rød til en blegfimset lyserød.
Alligevel smagte grøden godt – også selv om den sommetider blev jævnet med alt for meget kartoffelmel, så at vi sagde, at man kunne gå på den med træsko. Der blev altid lavet en stor portion,
som stod i kælderen for at holde sig kold, men alligevel kom der tit mug på. Dette gjaldt også for
den hjemmelavede syltetøj, men den mug blev bare fjernet, og så spiste man det, der så godt ud,
uden at være klar over, at de usynlige tråde fra mugsvampen stadig kunne være i maden.
På et tidspunkt arbejdede min morfar i FDB's returgodsafdeling, og han medbragte mange sære
ting, som hovedafdelingen fik retur fra brugserne rundt i Nordjylland. Af de gode oplevelser var
et orgie af bananer. En sending havde været opbevaret for varmt undervejs fra producenten, og
skallen var derfor oversået med brune pletter, der ikke så særlig lækre ud, men til gengæld var
indholdet godt. Vi fråsede i bananer et stykke tid, men kunne ikke spise os igennem mængden,
der hurtigt blev fordærvet.
En anden madvare, der var halvt fordærvet, når min morfar
kom hjem med den, var krydderboller. Siden min barndom
har jeg ikke kunnet spise krydderboller, for dem, vi fik dengang, havde mugpletter, men tiderne var sådan, at alt skulle
bruges, så de grønne mugpletter blev bare skåret væk, og så
spiste vi resten. Der var altid en ubehagelig smag ved bollerne, men de skulle altså spises!!
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I haven stod mange æbletræer, som gav godt med æbler lige fra august til efter jul. Æblerne måtte
vi ikke selv plukke, det var min mormor, der delte dem ud, og hendes opfattelse var, at vi først
skulle spise de æbler, der havde pletter. Det betød, at vi hele vinteren igennem altid fik halvdårlig
frugt i stedet for at vende om og spise æblerne fra den gode ende først, for så ville man jo altid have fået de bedste. Af æblerne lavede min mormor tit en lækker dessert med en flødefromage. Det
var en fantastisk dessert – bortset fra dengang, hun i stedet for sukker kom til at komme salt i.
Haven gemte også på et hindbærbed, hvis frugter blev benyttet til saft eller
marmelade. Desuden var haven fyldt med frugttræer, bl.a. var der et pæretræ med kæmpestore frugter, som nærmest blev knust, hvis de faldt ned,
derfor skulle de plukkes, spises eller henkoges til syltede pærer, som blev
brugt til søndagsmiddagen sammen med råcreme. Både min mormor og
mor stod for syltning og henkogning, og glassene blev opbevaret i to skabe
i kælderen, der fungerede som forrådsskabe.
Som barn kunne jeg ikke rigtig sætte pris på de hjemmelavede produkter.
Franskbrødet var nemlig også hjemmelavet – så jeg nød at komme hos
kammerater, hvor der blev serveret købt brød, saft eller marmelade.
I køkkenet foregik en grovsortering af madrester. Brændbart kom i den almindelige skraldespand,
og madrester blev samlet i en beholder, der hver uge blev afhentet af et selskab, der hed LAB
(Landsforeningen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse) Det var opstået under krigen for at samle
mad til bøndernes grise, og denne indsamling fortsatte op gennem 1950’erne.

Religionens betydning i familien
Religionen betød meget i mit hjem. Min far, Hans, var vokset op i et frimissionshjem, mens min
mors forældre var medlem af pinsekirken ”Elim”, der holdt til i Nørregade 13, der hvor Medborgerhuset ligger, efter at den indre by blev renoveret i 1950’erne og 60’erne. Her kom mine forældre
også, og det betød, at vi børn gik i søndagsskole her. Det var ikke en rigtig kirke, men en baggårdsbygning, hvor kirkerummet befandt sig på 1. sal. Nedenunder var der det mest ulækre toilet, jeg
nogensinde er løbet ind i, og selv i dag kan jeg fornemme stanken derfra.
I denne kirke kom som sagt mine forældre, og det betød, at vi fra vores farmors og farfars side blev
ugleset, fordi min far havde forkastet den religiøse opvækst, han var opdraget med. Når jeg ser tilbage på den tid, kan jeg se, at mine forældre stod i samme situation som medlemmer af Jehovas
Vidner. Da de i slutningen af 1950’erne gik ud af pinsekirken, havde de ingen venner tilbage, og de
fik aldrig senere et godt, socialt liv.

Vi børn havde også som små vores sociale liv i søndagsskolen, men hjertet var nok ikke altid med, selv
om vi sang i kor og havde gode venner. I hvert fald
snød vi med de penge, vi om søndagen fik med til at
lægge i en indsamlingsbøsse med en negerdreng,
der nikkede, når pengene blev lagt i. De fleste af de
penge blev brugt på slik, når vi selv skulle gå den
lange vej fra Annebergvej til Nørregade! Selvfølgelig var der også lyspunkter ved besøg i ”Elim” - til
jul var der stor juletræsfest, hvor vi fik godteposer.

48

Her er vi alle tre i Elim,
hvor vi sang. Især holdt vi
af "Kristi Stridsmand",
som også var vores morfars yndlingssalme.
Senere i livet har vi til
festlige lejligheder i familien brugt den melodi til
at lave vores egen tekst og den har ikke været religiøs!!

Som børn blev vi også taget med til møder og oplevede det specielle ved pinsemissionen med højlydt lovsang og tungetale, der virkede skræmmende på os børn. Egentlig havde vi et had/
kærlighedsforhold til sammenkomsterne, for det var jo også der, vi mødte vores venner. Vores
baggrund gjorde også, at der blev bedt bordbøn, inden vi måtte starte med at spise, og inden vi
lagde os til at sove, skulle vi bede aftenbøn, som jeg stadig kan, ligesom man trykker på en startknap:
Nu lukker sig mit øje,
Gud Fader i det Høje,
i varetægt mig tag.
Fra Synd og sorg og farer,
din engel mig bevarer,
som ledet har min fod i dag.
Mine forældres ægteskab blev aldrig lykkeligt, og jeg tror, deres familiers forskellige religiøse baggrunde var skyld i det. Min farmor og farfar havde aldrig rigtig accepteret deres søns valg af partner, og det kunne vi børn godt fornemme. Der var stor forskel på den måde, vi børn fra Annebergvej og fætrene fra Lindholm blev behandlet. Vi følte os aldrig rigtig velkommen på Bakkelygade.

Religionen var sikkert også årsag til, at jeg ikke måtte deltage i arrangementer på skolen om aftenen. Selv skolefester var jeg udelukket fra, og først i – vist nok – 6. klasse, hvor der skulle vises en
film baseret på Johannes V. Jensens novelle, ”De nåede Færgen”, fik jeg lov til at komme med. Oplevelsen var bare ikke morsom, ikke kun fordi filmen endte med et trafikdrab, men også fordi min
far stod parat til at hente mig efter filmen. Mit navn blev råbt op, og så måtte jeg løbe spidsrod
blandt de andre elever – følte jeg. Jeg blev hentet, fordi jeg af religiøse grunde ikke måtte være
med til skoleballet.
Selv om deres religiøse baggrund var forskellige, var mine forældre religiøse og skrappe, og som
det lille barn, jeg var, kunne jeg godt forstå, at der var nogle ting, man ikke måtte. En særlig erindring knytter sig til et besøg hos vores lille købmand Christensen, hvor jeg skulle hente sukker. Jeg
har sikkert ikke passet godt nok på posen, i hvert fald gik der hul på den, og sådan en hullet pose
turde jeg ikke komme hjem med. I stedet for løj jeg og sagde, at den havde været hullet fra begyndelsen. Denne løgn afstedkom noget, som jeg stadig opfatter som et overgreb på et barn. Jeg blev
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af min far tvunget til at lægge mig på knæ og bede Gud om forladelse! Jeg ved fra min morbror
Bent, at både min mor og far var hårde – især mod mig.
Også min søster Lisbeth mindes en hård opdragelse. Hvis vi ikke opførte os ordentligt efter vores
forældres mening, fik vi en endefuld og blev lukket ind i pulterrummet på første sal, hvor der ikke
var vinduer. Sådan et ophold kunne hurtigt få os til at bede om forladelse for det, vi havde gjort.
Min opvækst var på mange måder anderledes end mine skolekammeraters. En afgørende betydning for mit senere forhold til religion var, at jeg ikke skulle konfirmeres som kammeraterne, fordi
jeg ikke var barnedøbt. Dette fik den betydning for mig, at når kammeraterne i 7. klasse gik til
konfirmationsforberedelse, blev jeg af skolen tvunget til at sidde de timer i en 6. klasse, hvad jeg
fandt dybt ydmygende. Den oplevelse bevirkede, at jeg var bestemt på, at fik jeg selv børn, skulle
de døbes. De kunne så selv bestemme, om de ville konfirmeres eller ej.
Jeg blev imidlertid ikke snydt for en fest.
Min 14 års fødselsdag blev fejret med et fint
arrangement hjemme, hvor den nærmeste
familie kom, og her fik jeg bl.a. et fotografiapparat af min fotointeresserede morfar.
Gæster til min 14 års fødselsdag fra venstre og rundt om bordet:
Min mor, mig selv, min mormor Gerda, min far,
farfar, farmor, farbror Knud, faster Ruth, onkel
Hardy, min tante Tove gift med Bent og sidst
faster Grethe.

Gæster ved min fødselsdag fra skole og
søndagsskole:
Forrest fra venstre:
Lillian, Ria og Jytte Nielsen
Bagest: Jane, Lene, mig selv og Anne Brincker

Skolegang: Ryesgades skole 1.-7. kl.
Min skolegang foregik på Ryesgades skole, hvor jeg med skolestart 1. april 1954 kom i 1. D med
Karen Rosager Hansen som klasselærer. Hende havde jeg de første 7 år til rigtig mange fag, og
hende var jeg meget glad for, selv om hun undervejs blev meget humørsvingende pga. en skilsmisse. Karen Daugbjerg, som hun kom til at hedde, var en visionær lærer, hun var en af de første i
landet, der indførte formskrift. Selv om hun måske var forud for sin tid, skulle vi tiltale hende
med De. Du var der ingen skolebørn, der kunne finde på at tiltale deres lærere med.
Jeg var ikke særlig glad for at gå i skole. Jeg havde fletninger indtil midt i 7. klasse og blev drillet
en del, men klarede mig alligevel godt i skolen. Det kan man se på de karakterbøger, jeg har gemt
siden da.
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Jeg fik heller aldrig eftersidninger – en straf for manglende lektier eller uforskammet opførsel over for lærerne. De
elever, der skulle have denne straf, blev samlet om eftermiddagen efter skoletids ophør, og en lærer skulle så
overvåge eleverne. En sådan straf kunne børn nok klare,
værre var, at nogle forseelser blev straffet med spanskrør,
et afstraffelsesmiddel, der bestod af en smidig bambuspind, der gav synderne et slag bagi eller over fingrene.
Skolebygningerne var helt specielle. De bestod af 4 store
gulkalkede pavilloner, hvor der mellem to pavilloner var
dels drenge- dels pigetoiletter. Her var frikvarterernes
store opgave for drengene at hive pigerne ud, og gårdvagterne havde deres hyr med at holde drengene væk.
Det var ingen sag for drengene at hive pigerne med
udenfor. Der var ikke låse på toiletterne, så pigerne skulle altid have en veninde til at holde vagt ved døren, når
de ulækre toiletter skulle bruges.
Gårdvagterne skulle desuden styre at få alle skolens elever til
at stille op på række, så at vi i roligt tempo kunne
”marchere” ind i klasseværelset. Også her kunne der vanke
en på siden af hovedet, hvis man ikke holdt rækken. En af de
mest sadistiske lærere var Leo ”Loppe” Larsen, der ses på
billedet, men også Odgård var forfærdelig over for børnene.
Det samme gjaldt, hvis der var nogen, der kom for sent. Porten blev lukket, når klokken ringede ind til time, og ve den
arme stakkel, der kom for sent. Der blev altså uddelt tæsk i
tiden efter at revselse af børn var blevet forbudt og afstraffelsen blev effektueret med stor flid – også når der var nogle,
der i frikvarteret listede over gaden til fru Nielsen, der havde
en lille butik, hvorfra hun solgte kager fra bager Holle i Algade. Her var der tit så stort et pres på hendes disk, at disken
var ved at vælte!! Det eneste tidspunkt, det var tilladt at forlade skolen, var i spisefrikvarteret.
En meget stor del af eleverne boede tæt på skolen, og da mødrene for de flestes vedkommende ikke havde udearbejde, blev
der lavet varm mad til middag, så alle de elever, der havde
mulighed for det, løb hjem for at spise varm mad midt på dagen. Den eneste dag, hvor alle kunne komme hjem til frokost,
var lørdag, for de første år i min skoletid gik vi i skole om lørdagen.
Vandposten midt i skolegården blev selvfølgelig brugt til at
drikke af, men blev også benyttet til at sprøjte på kammeraterne. Om vinteren var vandposten omdrejningspunkt for en ondsindet spøg for mindre elever, der
blev narret til at slikke på frosset jern, så det var lige før tungen blev hængende på vandhanen.
Her i skolegården gik veninder også arm i arm, når de havde nået en vis alder. Indtil da havde meget leg været tagfat—altså megen løben frem og tilbage i skolegården, hvor vi kunne risikere et par
på hovedet, hvis vi kom for tæt på de sadistiske gårdvagter.
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Ryesgades skole havde noget særligt, nemlig store skolehaver, hvor drenge på et bestemt klassetrin skulle dyrke jorden, Det var ret specielt dengang. I haverne stod kæmpestore træer, og et år
blev de hjemsøgt en hel uge af horder af stære, der overklattede alting. Skolegården var et ælte af
fuglelort en hel uge, og hændelsen kom endda i avisen!
Jeg var den i klassen, der boede længst væk. Derfor kunne jeg ikke nå at løbe hjem, så jeg havde
madpakke med. Der var 20-30 elever i samme situation, så vi skulle spise sammen i et par klasseværelser, hvor der sad en lærer og overvågede os, og en af de bedste ting på madpakken var den
russisk salat. At jeg boede så langt væk fra skolen betød også, at jeg ikke havde legekammerater i
nærheden. Jeg måtte heller ikke tage tilbage til skoleområdet, så jeg var ret ensom som barn. Den
eneste faste legekammerat hed Lene Lykke Jensen, hun boede over for Annebergvej 26 i et lejlighedskompleks, og hende havde jeg et meget tæt forhold til gennem min skolegang fra 1. til 7. klasse.

For pigerne i skolen var poesibøger meget vigtige. Her kunne både skolekammerater og lærere
skrive små vers , og det gjaldt om at få så mange som muligt til at skrive i bøgerne.
Der fandtes også en bog, som hed "Skolekammerater". Her skulle der på 2 sider afsløres, hvilket
yndlingsfag man havde, hvilken yndlingsfarve, film og dyr man havde. Også her gjaldt det om, at
både drenge og piger svarede - lærerne ville ikke!
Når der var fødselsdag, blev alle pigerne
ikke inviteret, der var ikke plads i de små
lejligheder, så man måtte vælge sine gæster
med omhu. Jeg inviterede både skolekammerater og nogle af de piger, jeg kendte fra
Elim. Dette gjorde jeg indtil jeg var 13 år.
Traktementet var som regel varm chokolade med flødeskum, hjemmelavede boller og
lagkage. Af og til var der også sodavand på
bordet. Der var altid en af gæsterne, der
væltede enten den varme chokolade eller
den gule sodavand, og det var ikke populært.
Venstre side: Lisbeth, Lene, Kirsten, Ria.
Højre side: Steen, Lilian, Jane og Jytte
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Et levn fra krigen var måske den opsparing, vi foretog i skolen med sparemærker, vi købte af vores lærer. Vi havde nogle år sparekassebøger fra vistnok ”Bikuben”, hvor man kunne sætte sparemærker ind, en slags klistermærker, svarende til det afleverede beløb i småmønt.
En gang om året var der skoleudflugt for hele skolen på en gang. Turen gik til Tolne Skov i nærheden af Frederikshavn. Hele klassen gik i optog med faner gennem byen til banegården, hvor DSB
gav gratis rejse frem og tilbage. Der blev sunget og larmet i toget, og når vi var fremme, vandrede
vi igen i sluttet trop fra stationen til en pavillon, der lå inde i skoven. Her blev der arrangeret lege
og man hyggede sig. Det vigtigste var madpakken og den flaske medbragte sodavand, som vi ikke
var forvænnet med hjemmefra. Netop min røde sodavand var et år skyld i, at jeg mistede min
madpakke og måtte tigge lidt mad hos skolekammeraterne. Undervejs havde flasken med sodavand bumpet op og hed i rygsækken, så da vi klassevis skulle sætte os og spise madpakker og åbnede sodavand, bruste min sodavand ud over det hele, jeg tabte maden i en myretue og var helt
ulykkelig.

Min folkeskoleklasse fra syvende klasse. Denne flok gik sammen syv år, inden den blev delt op
efter en ny folkeskolelov, der delte eleverne i realafdeling, 8. almen og 8. teknisk. Af denne flok
kom de 9 i realafdelingen.
Bagest fra venstre: Bent Knudsen, Per Thomsen, Niels Rimmen, Finn, Søren Stieper, Jørn Pedersen,
Karsten
Midterste række fra venstre: Erik, Ejner, Bent Neergaard, Preben Reinholt Andersen, Jan Hartmann, Jens Ulrik, Ria, Kirsten, fru Karen Daugbjerg
Forreste række fra venstre: Ingelise Jørgensen, Vibeke, Jane Christensen, Lise Larsen, Randi, Ingelise Madsen, Birthe Riis
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Karakterbøger 1. - 7. klasse
Karaktererne i skolen i 1950'erne blev allerede givet fra første klasse, og ikke bare karakterer i det
faglige, men også i opførsel. Dengang havde børn i skolen ingen diagnoser, men der var kontant
afregning, hvis børn ikke opførte sig ordentligt.
Dengang hjalp det ikke at gå hjem og beklage sig til forældrene, hvis der var blevet uddelt lussinger. Forældrene satte ikke spørgsmålstegn ved lærernes faglighed og korporlige afstraffelse af deres børn, i stedet for kunne et barn dengang risikere at få endnu en lussing hjemme, så skolens
elever beklagede sig sjældent hjemme, og forældrene klagede ikke over lærernes hårdhændede
metoder.
Kontakten mellem skole og hjem bestod næsten kun af den karakterbog, som vi fik med hjem tre
gange om året. Kun en gang årligt var der et kæmpestort arrangement, hvor forældrene kunne
komme på skolen og tale med lærerne, men da forældrene ikke havde fået et bestemt tidspunkt
hos de forskellige lærere, blev denne kontakt med skolen kaotisk og utilfredsstillende med lange
køer for at få en samtale med en lærer.
Indtil 6. klasse var karaktererne den gamle skala med den bedste karakter ug sluttende med slet.
Derefter blev karaktererne udtrykt ved hjælp af et afkrydsningssystem.

Karakterbog
fra 1. klasse,
hvor der var
bedømmelse
for både faglighed og opførsel.

Som det kan ses af karakterbøgerne, havde vi mange boglige fag. De fag, der var kreative, var
kønsopdelt, så at pigerne fra 2. klasse havde håndarbejde, mens drengene havde sløjd. I 6. og 7.
klasse havde vi husgerning, hvor undervisningen stadig bar præg af den mad, der blev lavet under krigen og lige efter.
Naturhistorie og geografi blev vi undervist i fra 3. klasse, engelsk fra 5. klasse og tysk og fysik fra
7. klasse. De mange år med bl.a. geografi gav os et stort kendskab til navnestoffet, som blev terpet ind i os - men det sidder også fast den dag i dag, så vi er klar over, hvor i verden vi er, når en
hovedstad bliver nævnt i fjernsynet.
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Karakterbog fra 6.
klasse.

Da jeg kom i syvende klasse, blev der indført et nyt karaktersystem fra 1. - 7. klasse. Det virkede mildere end
den gamle karakterskala, fordi det var et afkrydsningssystem, hvor både standpunkter og arbejdsindsats blev
bedømt.
For begge systemer gjaldt det, at karakterbogen skulle
skrives under af forældrene, og i nogle hjem vankede
der øretæver, hvis karakterbogen ikke var god nok.
Jeg var heldig og klarede mig godt i skolen, og det betød, at jeg med mine pæne karakterer kunne gå op til 1.
sal til mormor og morfar og få karakterpenge. Hver karakter udgjorde et bestemt beløb, så der var virkelig
grund til at strenge sig an og få gode karakterer.
Jeg tilhørte den første årgang, der skulle gå i skole efter
en ny folkeskolelov. Tidligere blev eleverne delt allerede efter 4. klasse, hvor de efter deres evner kunne komme i enten mellemskolen for bogligst stærke børn eller
den frie mellem, hvor der blev arbejdet mere praktisk.
Mellemskolen, der blev afsluttet efter 9 skoleår, kunne
suppleres med et år, så at skolegangen endte med en
realeksamen, der på dette tidspunkt gav muligheder for
alle uddannelser undtagen de akademiske.
Med den nye lov skulle eleverne følges ad til og med 7. klasse, hvorefter de blev delt i den boglige
real og den praktiske 8. -10- kl. Vi var på Ryesgades skole 4 klasser, og der blev kun oprettet en
realklasse, så det var lidt af et nåleøje at blive indstillet til den gren. Jeg havde haft fine karakterer, og startede i 1. real i august 1961. Det blev den bedste skoletid for mig, hvor jeg udviklede mig
og fik nye venner med venskaber, der har varet hele livet.
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Starten på julen
I mit hjem var juleforberedelserne især præget af to ting – småkagebagning og partering af en
halv gris, som mine forældre købte på landet.
Når bagning af julesmåkager nærmede sig, var det altid et projekt, hvor hele huset var involveret.
Min mormor stod for at lave brunkagedej, korenderkager og dej til finske brød, mens min mor
havde vaniljekranse og jødekager som sit ansvarsområde.
Der kunne simpelthen ikke blive jul, før vi havde bagt brunkager, som stammede fra en opskrift,
som min mormor havde. Den var gammel, og allerede i 1950'erne tror jeg, det var usædvanligt, at
opskriften lød på SMØR – endelig ikke margarine. ½ kg smør skulle smelte med 1/4 kg sirup og
½ kg sukker, og lige inden det kogte, skulle det tages fra komfuret og blandes med 3 tsk potaske
udrørt i en spsk. varmt vand, nelliker, hakkede mandler og for 25 øre kanel, inden der skulle sigtes 1 kg mel i blandingen og dejen efter afkøling skulle rulles i pølser og hvile til næste dag.

Alle de andre småkager, vi fik til jul, har jeg ikke nogle særlige minder om, men for alle i familien
kunne der ikke blive jul uden mormors brunkager, selv om smagen ikke kan blive fuldstændig
ens, for hvor meget er ”for 25 øre kanel” i dag?
Den opskrift har fulgt mig siden, og hele familien forventer, at jeg forsyner dem med kagerne, for
ingen opskrifter kommer op på siden af den. Selv vores børnebørn i København efterspørger småkagerne. For et par år siden spurgte mit ældste barnebarn, hvem det nu var, jeg havde opskriften
fra, og jeg sagde, at det var fra hans tipoldemor, sagde han: ”Lige et øjeblik” - og så styrtede han
ind på værelset for at kikke på den slægtstavle, jeg har lavet, for at finde ud af, hvilken af de mange tipoldemødre, det drejede sig om.
Alle småkagerne blev rullet, skåret eller kørt gennem kødhakkemaskinen i vaskekælderen, hvor
der var køligt, så dejen var til at arbejde med. Derefter var der en bestandig trafik op ad trapperne
til vores køkken, hvor kagerne blev bagt, afkølet og puttet i dåse. I dag synes jeg, småkagerne
smager mig bedst før jul, men da jeg var barn, smagte vi dem først juleaften, og derefter var der
småkageorgie, til kagerne var spist op efter nytårsaften.

Da vi kom ind i tresserne, fik vi en fryser i kælderen, og det betød, at vi kunne få en halv gris frosset ned til jul. Mine forældre hjalp hinanden med at partere dyret, og alt blev brugt. Der blev lavet
sylte af hovedet, medisterpølse og hjemmelavet leverpostej. Til leverpostej hørte også krydderfedt, som min far lavede af al det afpudsede fedt. Det gjorde han i flere år, indtil han engang var
uforsigtig efter afkogning af fedtet. Han havde stillet det til afkøling, men kom – heldigvis selv –
til at skubbe det ned fra komfuret, hvor det stod i en skål. Fedtet endte nede over hans helt nye
sko, der stod i køkkenet, for vi havde ikke en entré. Sådanne sko blev ikke smidt væk, og siden gik
skoene under betegnelsen ”fars fedtelædersko”.
For mine søskende og mig var det en svir at have vores morfar og mormor så tæt på. I begyndelsen af december sørgede de for at have silkepapir, glanspapir og karton liggende, og når vi kedede
os, smuttede vi bare op ad trappen og gik i gang med at lave flettede hjerter eller kreerede røde og
hvide roser af silkepapir, som blev foldet over en strikkepind.
Silkepapiret blev skubbet sammen, så det krøllede lidt, og derefter kunne det formes til roser og
hænges på juletræet med et stykke ståltråd. Også stjerner blev vi dygtige til at lave, og hvis de
skulle være rigtig fine, fik de et drys guldpulver. Vores julepynt endte på juletræet, så hvis der var
gamle julehjerter, der var blevet lidt krøllede, blev de uden diskussion smidt væk, for der var nok
nye at tage af.
Som stor pige var jeg som omtalt tidligere begyndt at gå til klaver hos en spillelærerinde, der boede i Dalgasgade. Hun kom en gang om ugen og underviste mig på min mormors klaver, og jule56

sange var altid en fast bestanddel af repertoiret, men jeg blev aldrig så dygtig, at jeg kunne akkompagnere til salmerne juleaften.
I løbet af julemåneden var der en fast tradition for, at min morfar tog os tre børn med på
juleudstilling inde i byen med efterfølgende
besøg på Konditori Holle i Algade. Det var en
tur, vi hvert år så frem til med forventning,
for dengang var vi aldrig ude at spise med vores forældre.
December måned må have været meget koldere, da jeg var barn. Jeg synes altid, jeg frøs
mine tæer, når vi skulle på tur med morfar,
men jeg er i dag klar over, at fodtøjet dengang
var af en dårligere kvalitet. Eftermiddagen
startede med at opsøge alle de butikker, som
havde nikkende nisser eller tog, der kørte
rundt i udstillingsvinduerne. Mens fingrene i
vanterne frøs mere og mere, og vores brune
dragter sled hul på lårene, så vi fik åbne sår,
travede vi gaderne tynde og nød varmen, når
vi nåede indenfor hos Holle. Her vankede der
altid varm chokolade, boller og lagkage, et
traktement, der var overdådigt set med barneøjne.

Som nævnt frøs vi – også selv om vi havde
varmt skitøj. Min far var i mange år eneforsørger, og pengene var små, så en sød og mild
ældre dame, Meta, syede bukser og jakker til
os alle tre af gamle, brune forhæng. Vi var fine, men stoffet var nok ikke egnet til at bære
direkte på kroppen. Jeg mindes i hvert fald
væskende sår på indersiden af lårene, fordi
stoffet var for groft, så der blev syet bløde
lommetørklæder ind ved lårene. Det viste sig,
at stoffet stammede fra forhæng mellem de to
stuer i lejligheden. Det skulle sørge for at holde på varmen under krigsvintrene 1940-1945,
som var ekstrem kolde.
Billedet er taget på Tolbod Plads ved Nytorv i
Aalborg .
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Vejen hjem skulle altid gå ad Reberbanegade, hvor et stop hos pølsemanden ved Viadukten var en
tradition, som vi ikke gav afkald på. Aldrig har en hotdog smagt bedre!
Denne tur med morfar fortsatte hele vejen op gennem min barndom og ungdom. Jeg har fotos, der viser, hvordan en
blaseret gymnasieelev sidder og ser ud,
som om hun keder sig. Selv da jeg havde
mødt min mand, tog vi på Holle – og
han var naturligvis også med, og nu var
jeg blevet så moden, at jeg nød den dejlige tradition!! Nu havde traktementet
ændret sig fra lagkage til pålægssnitter.
Tænk, når jeg har set på fotos fra de sidste år, hvor min morfar inviterede på
Holle, kunne jeg kravle i et musehul af
skam over, at jeg nærmest opfattede juleudstillingsturen som en sur pligt.

Juleaften
Vores jul blev altid holdt på Annebergvej, hvor vi hvert år fik besøg af min morbror Bent og hans
første kone Tove og senere Edel.
Når vi stod op den 24. om morgenen, var det et helt andet morgenbord, der ventede os, end en
sædvanlig helligdag. Nu kom der leverpostej og hjemmelavet rullepølse på bordet til det hjemmebagte sigtebrød. Det var et stort måltid, men til gengæld fik vi ikke meget til frokost for at beholde
appetitten til julemiddagen.
Min mor skulle som husmor have styr på maden og marcipanen, som blev lavet lillejuleaften.
Hun lavede marcipansnitter og fyldte dadler med marcipan som erstatning for stenen, og vi børn
fik også et materiale til at lave juleslik med. Det var bare ikke rigtig marcipan, men en form for
erstatning med en forfærdelig masse flormelis og mandelessens. Jeg tror ikke, jeg kunne spise det
i dag.
Også risen til ris a la mande blev kogt lillejuleaften, og her benyttede min mor sig af en høkasse til
at koge risengrøden færdig. Lige så snart grøden havde kogt 5-10 minutter, blev den pakket i en
kasse med aviser og gamle tæpper, og her kunne grøden koge færdig, uden at den brændte på.
,

Julen 1957 med tre børn, der er nysgerrige efter at
se det pyntede juletræ
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I halvtredserne havde butikkerne åbent juleaftensdag om formiddagen. Min fars opgave var at skaffe juletræet, men han var en
mand, der ikke planlagde i god tid, så det
endte altid med, at han først tog ind til byen juleaftensdag for at købe træet. Det
gjaldt i øvrigt også den eneste julegave, han
selv skulle købe, nemlig gaven til min mor.
Det blev set med mine øjne i dag til panikkøb med mærkelige ting, som min mor
havde vanskeligt ved at finde en grimasse
til, når den blev pakket ud.

Når maden var nydt, kendte utålmodigheden hos os børn ingen grænser. Vi måtte
pænt vente i spisestuen, mens min mor og
mormor fik klaret opvasken, og min far bag
den lukkede dør fik tændt lysene på juletræet, der altid var en rødgran. Om eftermiddagen havde min mor fyldt skåle med appelsiner, nødder og den hjemmelavede marcipan, og når far åbnede døren til juletræet,
der altid gik helt op til loftet – ca. 3 meter –
var vi altid overvældede af lyshavet og startede straks med at lede efter vore egne tilskud af julepynt på træet.
Der blev danset/gået rundt om juletræet og
sunget alle de kendte julesange. Dengang
var der ikke noget med at korte af på lange
salmer, så vi blev tørstige undervejs. Det
betød, at vi satte os og fik endnu en sodavand, hvad vi jo slet ikke var vant til.

Julen 1957

Her blev der budt godter rundt og så tog vi
næste julesalme modsat vej, mens vi børn
blev mere og mere utålmodige efter at få
startet gaveudpakningen. Efter sange i massevis – i hvert fald set fra vi børns side - var
det tid til den afsluttende sang, som stadig
er en del af familiens juletraditioner. Det
drejede sig om sangen: ”Store Tutter, hvor
de strutter”. Dengang jeg var i fyrrerne, efterlyste jeg i avisen hjælp til at opklare, hvor
sangen kom fra, for selvfølgelig havde jeg
ikke haft interesse for at få de oplysninger,
da min mormor levede. Det viste sig, at det
var en Lumbymelodi, og den glædes vi over
hvert år, selv om melodien er blevet lidt forvansket efter års brug/misbrug.

Den gave, jeg husker som den mest fantastiske, var en stofdukke med porcelænshoved,
som kunne skiftes, hvis det gik i stykker –
og det gjorde det jo. Jeg mindes, hvordan
jeg engang skulle stå med hænderne for øjnene, mens min far og mormor hjalp hinanden med at skifte porcelænshovedet. Min
mormor havde syet tøj til den, og den dukke
er i dag det eneste legetøj, jeg har gemt fra
min barndom. Nu ligger den som den eneste gemte genstand fra min barndom på en
hylde med sin fine røde heldragt med navnet Inger fint broderet på brystet.

Her sidder vi i 1955 på trappen foran huset. Jeg knuger min dukke Inger
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Min mors gave til min far i 1962, en parkacoat, vakte stor
jubel

Aftenen sluttede næsten altid med en mave, der var fyldt
ud over alle grænser, men det var noget, der hørte med
til at holde jul på Annebergvej.
1. juledag tog vi ingen steder, vi legede med det nye legetøj, vi havde fået, gik en god tur og endte med at spise
hønsekødsuppe, og tarteletter på 1. sal hos mormor og
morfar - det var en fast tradition.

Min barndoms nytårsaften
I 1950'erne var der ikke så mange festligheder forbundet med årets sidste dag.
Ligesom der var tradition for, at juleaften skulle foregå i stueetagen på Annebergvej, lige så sikkert var det, at nytårsaften skulle foregå hos min morfar og mormor på 1. sal.
Allerede midt eftermiddag gik vi tre børn med morfar ud i haven for at forberede os på de nytårsløjer, som andre børn måtte få lov til at lave. Hvert år var der to ting, der absolut skulle forberedes for ikke at vågne op til problemer nytårsmorgen. Flagsnoren skulle løsnes og føres op til 1.
sal, hvor den blev bundet fast, og havelågen blev anbragt bag lås og slå i cykelskuret. Hvis ikke
disse to forholdsregler blev overholdt, ville lågen uvægerligt være hængt op i flagstangen i løbet af
aftenen.

Vi børn fik ikke selv lov til at komme ud denne aften. Jeg tror, min far havde sin egen barndom i
tankerne, når vi børn fik forbud mod at lave nytårsløjer. Han havde selv været med til at hejse
naboens halvfyldte lokumsspand op i dennes flagstang, så de stakkels mennesker ikke vovede at
hejse spanden ned, før indholdet var frosset og uden risiko kunne hejses ned.
Aftenens menu var lige som julemenuen givet på forhånd. Vi fik serveret himmerlandsk grønlangkål med hamburgerryg og brunede kartofler. Det var en ret, som min senere mand omtalte
som ”persillesovs”. Han var vant til den vendsysselske grønlangkål med masser af smør og havde
ikke meget tilovers for en grønkålsret med grønkål i opbagning, men jeg holdt meget af denne
ret. Til dessert var der citronfromage. En del af oplevelsen var serveringen, som skete på det
smukke B&G Empirestel, som morfar havde købt gennem sin arbejdsplads FDB i Jyllandsgade.
Det var altid overvældende med kød og brunede kartofler på de store fade. Da min mand og jeg
senere i livet skulle have et pænt spisestel, var vi enige om, at vi ville prøve at finde stellet brugt,
og vi har brugt mindst 30 år på at finde alle mulige smukke ting, som man ikke kan finde til moderne stel. For mig er min morfar og mormor altid med i det skjulte, når jeg dækker op med det
smukke stel.
Efter opvasken spillede børn og voksne tallotteri med pakker – også en tilbagevendende tradition. Det var altid mormor, der havde købt ind til lotteriet.
Når klokken nærmede sig 24, stillede vi os ud i køkkenet, der havde skråvinduer. Herfra havde vi
en fin udsigt ud over byen med midnatsfyrværkeriet, for vi fyrede aldrig fyrværkeri af selv. Når vi
havde nydt fyrværkeriet, sagde vi godnat, gik nedenunder og krøb til køjs.
60

Sommeroplevelser i ”Lyngbo” ved Hals
Mine forældre havde tidligt lejet sommerhus i området mellem Hou og Hals, og da den økonomiske mulighed bød sig i 1955, købte de en stor grund 5 kilometer nord for Hals ved Torndrup Strand.
Min morbror, Bent Jørgensen, var uddannet snedker,
så han hjalp med at bygge huset, der var et lille
længehus af sortmalet træ med paptag. Huset bestod
af et lukket køkken, et køjerum med tre køjer over
hinanden og en stue.
Toilet med træk og slip fandtes ikke, i stedet for havde vi et gammeldags lokum – eller das - med
en spand, der skulle tømmes. Lokummet holdt til i et lille skur. Lugten fra dette lokum kan jeg
nemt genkalde mig, for stanken var slem på varme sommerdage. Indholdet fra spanden blev gravet ned forskellige steder på lynggrunden af min far. Vi tre børn lå i en lille hulvej og holdt os for
næsen, mens tømningen foregik.
Allerede i påsken 1958 blev huset udvidet med
toilet og to ekstra køjerum.
Sommerhuset var virkelig i småtingsafdelingen,
men vi tre børn følte os meget privilegerede, at
vi have et sted at holde sommerferie. Med 5
mennesker og af og til min morfar og mormor,
var der virkelig trangt, men det oplevede vi
børn ikke.

Jeg har køkkentjansen

Hygge omkring spisebordet under petroleumslampen

Vi børn nød somrene, som i min barneoptik altid var varme og solrige. Huset lå ca. 100 meter fra
havet, men Kattegat var på dette sted ikke særlig lækkert. For at komme ud på rimelig dybt
vand, blev vi nødt til at vade igennem en mudret indsø, hvor det sorte mudder kravlede op mellem tæerne og hvor vores tur gennem vandet udløste nogle gasser, der blev frigjort fra den mudrede bund.
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Når vi endelig havde overskredet denne forhindring, ventede der i redebygningstiden for
fugle et mareridt for os børn. Nu var vi endelig kommet ud på en lækker hvid strand med
masser af konkylier og sneglehuse, og så kunne vi ikke engang nyde oplevelsen, men måtte
spurte gennem området, fordi vi blev angrebet af terner, der dykkede mod os i forsvaret
af deres unger. Jeg prøvede en gang at blive
hakket i hovedet, så når jeg skulle gennem
sandet, havde jeg altid et håndklæde med til
at vifte med for at forskrække ternerne.

Her nyder vi vandet. Drengen forrest i vandet er
min fætter Roland

Når alle vores trængsler var overstået, ventede der en meget fin
strand, der var utrolig badevenlig, da vi var små, fordi vandet
var temmelig lavvandet, men som ældre var vi trætte af at skulle vade halvvejs til Sverige for at komme under.
Stranden indbød ikke kun til badning, den blev også til en slags
skattejagt for os alle – selv gæster. I 1950'erne blev sejlrenden i
Hals Barre udvidet, og i den forbindelse blev der blotlagt en
masse rav, som skyllede ind på stranden. Alle gik foroverbøjede
for at lede efter havets guld, og vi fandt virkelig meget. Alle
kvinderne i familien fik halskæder, som min far selv lavede, og
det blik for rav, som jeg fik den gang, har jeg aldrig mistet. Nu
er min store sorg, at jeg pga. min stivopererede ryg ikke selv
kan samle ravet op.

Vi børn kedede os aldrig i sommerhuset,
da vi var mindre. På grunden fandtes en
hulvej, der med mine barneøjne var dyb,
men som jeg som voksen nærmest ikke
har kunnet få øje på. Her indrettede jeg
og mine søskende en ”bondegård” bestående af smågrene og forskellige kogler,
der blev forsynet med ben, så vi fik dyr til
vores bondegård. Her blev der tilbragt
mange timer, og denne beskæftigelse var
sjovere, end når vi skulle hjælpe med til
at plukke ribs, solbær og stikkelsbær.
Dette var en pligt, som vi blev nødt til at
påtage os, for ofte var vi tre børn alene
hjemme. Vi legede også gemmeleg, sparke til bøtten og kastede bolde over taget,
en leg, der hed Antonius.
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For at få råd til sommerhuset, var min mor
begyndt at arbejde som sekretær på en rugbrødsfabrik i Helgolandsgade i Aalborg, så
hele sommeren satte hun sig om morgenen
bag min far på den lille NSU-motorcykel,
som bragte dem på arbejde i henholdsvis
Aalborg og Nørresundby, hvor min far arbejdede på flyvestationen.

I tiden, inden vi fik bil, kørte min mor
dertil med mine to søskende i rutebil,
mens jeg måtte køre med på min fars
motorcykel. Dette skyldtes sikkert også, at jeg let blev køresyg i rutebilen,
hvor passagererne pulsede lystigt på
piber og cigarer, og jeg har præsteret
at overbrække alt. Det, at jeg forbandt
opkastning med tobaksrygning, gjorde, at jeg aldrig har prøvet at ryge, også selv om skolekammeraterne drillede mig med, at jeg ikke turde. Fakta
er, at lugten bød mig fra.
Familien venter på rutebilen

Senere i 1961 fik familien bil – en Opel Rekord - fordi mine forældres økonomi
var blevet forbedret med min mors arbejde. Min mor havde fået et halvdagsarbejde, så hun kom hjem med rutebilen ved 15-tiden. Selv om vores mormor ofte
var barnepige, var vi børn tit alene, hvad der undrer mig i dag. Området, vi boede i, var ikke ret bebygget sidst i 1950'erne, og da det var lyngbeklædt, var der også hugorme.
Dem traf vi af og til. En gang sparkede min mor en ihjel undervejs til badning ved stranden, og en
anden fik sit endeligt under min fars motorcykel. Særlig det sidste møde med hugormen under
motorcykelhjulet har gjort et uudsletteligt indtryk på mig – jeg sad nemlig på bagsædet med den
sprællende hugorm under baghjulet. Min far ville have slangen aflivet, og det var tankeløst af
ham, at han lod mig sidde alene med hugormen, mens han hentede en spade for at aflive den. Jeg
kan godt forstå, at han ville have den væk, for dengang var der ingen fredning af krybdyret. Han
var helt sikkert utryg ved at have en hugorm i fri dressur på sommerhusgrunden, når vi børn var
alene hjemme, men oplevelsen med det sprællende dyr har hjemsøgt mig i mange mareridt både
som barn og som voksen.
Hugorme havde familiens voksne altså et temmelig afslappet forhold til. Jeg har tit tænkt på, at vi
har været heldige ikke at løbe ind i et bid i de mange år, hvor vi gik alene uden voksenopsyn, men
vi blev instrueret i at bruge gummistøvler, så selv om jeg var rædselsslagen for at møde en hugorm igen, trak muligheden for at tjene penge mere end frygten for ”vilddyret”.
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Vi lærte også at have respekt for hvepse. Vores vandforsyning
foregik i mange år fra en pumpe uden for køkkenet, og vi
børn kunne nemt finde på at holde munden hen under pumpen for at drikke direkte. Det lærte vi, at vi skulle holde os
fra, for hvepsene søgte tit efter vand og sad oppe i pumpen,
så det kunne have haft katastrofale følger for os, hvis vi var
blevet stukket i munden.
Endnu et dyr spillede en rolle her om sommeren. Et år fik vi
en skildpadde, som egentlig var et kæledyr, vi ikke rigtig kunne få kontakt med, men som ingen af os tre børn alligevel har
glemt. Min far borede et hul i skjoldet, dyret blev tøjret til en
pæl med en fiskesnøre bundet til skjoldet, for at skildpadden
kunne bevæge sig frit rundt på vores store grund, og den trivedes ved det, indtil der en dag kom en skorstensfejer, der
skulle rense vores skorsten. Han skråede over sommerhusgrunden og kunne ikke se den usynlige fiskesnøre, så Hanibal, som skildpadden hed, fik en lufttur, der tog livet af den.
Siden da kunne vi unger ikke udstå skorstensfejeren, hvad
han sikkert ikke kunne forstå.
Vi boede hele sommerferien i sommerhuset. Når der skulle
handles, kunne min mor ikke få tid til det, inden hun skulle
med rutebilen, så som den ældste måtte jeg klare det. Jeg var
nok 10 – 12 år og vænnede mig til at køre på cykel tre kilometer til Hou, hvor jeg i Brugsen hos uddeler Sunds købte ind
efter mors liste. Kun mælkeprodukter blev ikke købt her.
Ymeren var kommet til landet, og på mejeriet i Hou kunne
man købe ymer, hvis man havde en spand eller anden beholder med. Det var min opgave at hente dette surmælksprodukt. Når jeg kom ind i mejeriet, skulle jeg altid overvinde
den specielle duft/lugt, der var i mejeriet, men det blev hurtigt glemt, når jeg fuld af fascination så, hvordan 9 deciliter
ymer blev fyldt op til en liter med 1 deciliter ren piskefløde.
Den ymer var en ren dessert, og i den fedtforskrækkede tid,
vi lever i, savner jeg den dybe smag, som min barndoms ymer
havde.
Mælk købte vi heller ikke i Brugsen. Tæt på vores sommerhus lå et lille landbrug, hvor vi hentede
frisk mælk hver aften. Da jeg var mindre, fulgtes jeg med min far, når vi fik den lille mælkejunge
fyldt op, og jeg så med beundring, hvordan han svingede mælkejungen i strakt arm og gav den en
svingtur. Tænk, mælken blev i beholderen.
Det var så spændende at se, at jeg selv ville prøve det, da jeg blev stor nok til at hente mælken selv
– med det resultat, at mælken faldt ud, fordi der ikke var fart nok på spanden. I dag forstår jeg
stadigvæk ikke, at min far ikke bare grinede af mit forsøg, men skældte ud!!

På denne bondegård havde vi børn også gode legekammerater, og den største oplevelse var, når
skaren af legekammerater blev udvidet med deres fætre fra København. I løbet af ingen tid begyndte vi Aalborgbørn også at snakke københavnsk. Gården var et herligt sted for bybørn, og her
lærte vi også, hvor maden kom fra. Min mor havde fødselsdag 1. juli, og en fast tradition var at få
friskslagtede kyllinger med nyopgravede kartofler, agurkesalat, mormorsalat med flødedressing
og jordbær med fløde til dessert. Denne middag var en fast menu, og vi børn var helt med på,
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hvor kyllingestegen kom fra, for vi gik selv op til
Else, som bondekonen hed, og så, hvordan hun
kappede hovedet af kyllingerne. Vi så fascineret
til, mens kyllinger løb rundt uden hoved, ingen af
os syntes, det var mærkeligt, for vi havde jo fået
lov til at følge kyllingens vej fra jord til bord.
Sæsonen i sommerhuset var lang for os børn. Mine forældre havde ikke en lang sommerferie, så
dels var vi tre søskende overladt en del til os selv,
dels kom min mormor og var hos os. Egentlig
kan jeg i dag undre mig over, at vi fik lov til at være så meget alene i sommerhuset, for dengang
havde vi ikke telefon. Til gengæld var der som
omtalt hugorme i området, men vi vidste, vi skulle passe på, og selv om vi kunne støde på denne
slange, så brugte vi meget af vores tid i slutningen
af sommerferien på lyngområder, hvor vi plukkede tyttebær til familien. De år, hvor der var store
mængder af disse bær, fik min far dem med til
Flyvestationen, hvor han solgte dem for os, hvilket gav tilskud til lommepengene.
Midt i 1960'erne anskaffede min far en jolle,
som var til stor fornøjelse for hele familien. Jeg
var ikke søstærk, men Lisbeth og Steen var tit
med ude og tømme garn og der var altid en god
fangst.

Området bød på mange muligheder for traveture
ved stranden mod både Hou og Hals. Desuden
havde den tidligere ejer af tivoli ”Karolinelund” i
Aalborg en skov med et hus ved siden af vores
sommerhus. Den skov gav både mulighed for at
bygge huler og trave ture. Her gik vi ofte en tur,
når mormor og morfar var med, for de gik ikke
så lange ture.

Da jeg blev 14 år, havde mine forældre fået en
betydelig bedre økonomi, havde haft bil et år og
var begyndt at tage på sommerferie til Norge og
Sverige, og dermed tabte ”Lyngbo” sin betydning
for mig.
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Ekstra familiebilleder
Efter at vi havde fået bil i 1961, tog vi tit
på en søndagsudflugt om efteråret, når
sæsonen i sommerhuset var forbi. Her er
vi i Store Restrup vest for Aalborg. Steen
har på dette tidspunkt problemer med en
hofte, så at han skal gå med støtte - "en
Thomas splint".

Familien 1961

Familiefoto fra ca. 1963
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Mine to hold bedsteforældre
Mormor og morfar havde vi stor fortrolighed med
og var ofte sammen med dem. Da jeg var mindre,
var der et ritual, der skulle følges næsten hver aften. Når ”Pressens Radioavis”, som jeg troede hed
”Præstens Radioavis”, var forbi, gik jeg op til morfar for at få den daglige historie. Han var en gudsbenådet historiefortæller, der ud af fantasien
skabte fantastiske historier, som samtidig var lærerige. Han fortalte om Laust, hvis far var kaptajn
og kom mange steder på jordkloden, og på den
måde fik han lidt geografi og samtidshistorie puttet i knolden på os børn.

Senere gjaldt det historier om Kragepeter og Kragesine, der boede på øen Egholm, og konceptet
var det samme, at de fløj ud i verden og fik mange spændende oplevelser, og derigennem lærte vi
børn en masse om verden i en tid, hvor der endnu ikke var fjernsyn, der kunne vise de eksotiske
steder.
Mormor og morfar tog os med på ture i Aalborg
hvert år. Turen kunne gå til Østre Anlæg, hvor
ænderne skulle fodres, eller også gik vi til zoologisk have.

Desværre var der ikke på samme måde oplevelser
sammen med min farmor og farfar. Vi følte os aldrig
omfavnede og velkomne på Bakkelygade 44 på bakken i Nørresundby. Den eneste positive erindring,
jeg har om den gren af familien, er ture med min
farfars båd. Det var en lille motorbåd, som farmor
og farfar brugte til ferie i Limfjorden. Engang imellem fik vores familie mulighed for at komme med på
en tur til Halager ved udmundingen af Ryå. Ofte
blev der fisket, og den bedste fangst var med vores
øjne ål, som vi af og til fik serveret ved besøg. Benene skulle helst nå rundt om tallerkenen. Jeg husker,
at min farfar ikke kaldte fiskene ål, men ”ol”.
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Skolegang: Ryesgades skole 1.- 2. real

Min realklasse, som jeg stadig har stor tilknytning til og mødes med hvert år:
Bagest fra venstre: Lærer Asbjørn Andersen, Aksel Groth og Ove Bæk Nielsen
Midterste række fra venstre: Jane Christensen, Preben Reinholt Andersen, Ole Østergaard Andersen,
Jørn Pedersen, Niels Rimmen, Bent Knudsen og Carsten Møller Jensen
Forreste række fra venstre: Birthe, Hanne Højer, Jette Klitgaard, Ria Korsholm Madsen, Lene Lykke
Jensen, Randi Pedersen, Lise Larsen, Kirsten Rasmussen, Karin Fonvad Jensen og Tove Christiansen

Efter 7. klasse fik Danmark en ny folkeskolelov. Den gamle mellem- og realskole med deling af
børn efter 5. klasse forsvandt, og i stedet for fik man delt børn efter 7. klasse, hvor de mindre boglige kom i 8. – 10. klasse, mens de boglige kom i realafdelingen. Fra 4 klasser blev der dannet 1 realklasse, og her kom jeg til at gå. Det blev en dejlig tid, nok med mine bedste skoleminder. Dette
skyldes også, at jeg i dag stadig ser 5 gode venner fra den gamle realklasse, og vi mødes en gang
om måneden. Desuden mødes de fleste af klassekammeraterne stadig til festlige møder. Tidligere
var træffet hvert 5. år, men efterhånden, som vi er blevet ældre, ses vi hvert år til stor fornøjelse
for os alle. Dette har betydet, at vi nemt har kunnet følge hinandens liv.

De to år i 1. og 2. real var gode skoleår, hvor jeg udviklede mig godt med gode karakterer og med
veninder, som jeg stadig har den tætte kontakt med. Der var tit skæg og ballade med nogle af lærerne, bl.a. med religionslæreren Beathe, hvor et par af drengene en dag tog en avis med op i et
overskab og gemte sig for læreren. Også tysklæreren, Helge Jørgensen, blev drillet. Han havde en
lille bil, en Lloyd, som en flok af klassens drenge løftede op fra gaden og satte på fortovet. Denne
lærer gav mig min grundlæggende kærlighed til det tyske sprog.
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Fagligt var det en tid med udvikling. Jeg skulle jo til at
tænke på, hvad jeg ville med min fremtid, og det betød,
at jeg en uge efter starten på 2. real meddelte mine forældre, at jeg gerne ville med på latinholdet, som var
frivilligt. Det syntes mine forældre ikke var nødvendigt,
men jeg stod fast og fik endelig lov til at deltage i undervisningen, selv om det var hårdt at skulle læse 14
dages pensum med et komplet uforståeligt sprog op på
egen hånd. Jeg fik imidlertid stor fornøjelse af denne
undervisning og endte med en høj karakter – UG? – til
eksamen. Andre fag var derimod ikke særlig populære
hos mig, det gjaldt bl.a. matematik og fysik, mens jeg
nød at have tysk med Jørgensen og historie med lærer
Hald.
Fordi jeg havde fået mulighed for at følge latinundervisningen, fik jeg samtidig mulighed for at søge ind på
gymnasiet. Der var overhovedet ikke tradition for længerevarende uddannelse i min familie, så jeg blev mønsterbryder.

Aalborg Katedralskole 1963-1966
1963 startede jeg tre års gymnasietid på Aalborg Katedralskole i 1. t, der var en nysproglig klasse.
Det blev en udviklende, men også hård tid, for netop denne gamle skole med traditioner for elever
med akademiske forældre skulle nu til at forholde sig til en ny type elever med arbejderforældre.
Det hårde skulle måske først og fremmest findes i mit eget hoved, men jeg havde og har stadig den
opfattelse, at de elever fra velhaverkvarteret Hasseris, hvis forældre var læger, grosserere og advokater, havde lettere ved at få gode karakterer end os med forældre, der var maskinarbejder, typograf, købmand og landmand. Det skyldtes nok også, at den flok elever var kendte af lærerne i forvejen, fordi de havde gået på Katedralskolen i 1. og 2. real.
På gymnasiet var der både et fagligt og socialt liv. Det faglige fik jeg stort udbytte af, men socialt
var det så som så. Dette skyldtes også, at jeg som allerede beskrevet ikke måtte gå til fester for mine forældre. Først da der i 1966 var studenterfest, fik jeg tilladelse. Disse restriktioner gjorde, at
jeg løj mig til en del oplevelser. Selv biografbesøg var forbudt, men hvis jeg løj og fortalte, jeg skulle i strikkeklub med Karin, Minna og Ingelise, ja så måtte jeg godt gå ud!!
Jeg fik en god studentereksamen set med datidens briller, og afslutningen skulle finde sted på
den gamle restaurant Kilden, hvor også forældrene var inviteret med til at se eleverne danse lancier og ellers spise med.
Inden studentergildet havde
klassen været på besøg hos
5-6 forældre til klassekammeraterne og hos vores dejlige gamle tysklærer, Åge
Houken, der havde valgt at
udskyde sin pensionering
for at gøre vores uddannelse
færdig.
Fra mit værelse i 3. g

Ingelise Houmann og Kirsten
69

Restaurant Kilden, der blev fjernet i 1970 og erstattet
af Hotel Hvide Hus

Undervejs skulle vi med hestevognen køre til statuen ”Gåsepigen” på Vesterbro, hvor der var tradition for, at studenterne skulle danse omkring. Her blev der et slemt regnvejr, og søde mennesker stak os paraplyer. En af de 6 drenge i min sproglige klasse, Henning Agesen, havde fået en
paraply i hånden, og jeg satte mig på skødet af ham, mens vi kørte. Dette regnvejr og denne paraply har været det bedste, der er sket i mit liv, for i løbet af aftenen faldt vi for hinanden og blev
kærester og siden gift! Tænk, han havde siddet bag mig i tre år, uden at jeg havde skænket ham
en tanke som en fremtidig kæreste!!
Efter festen fulgte han mig hjem til Annebergvej fra Restaurant Kilden, hvor der havde været
spisning og Lancier (en helt speciel turdans).
Det var en tur, der nok er 1½ kilometer, men den nat var en fortryllet sommernat, hvor vi flettede fingre og brugte flere timer på at gå ad Kong Christians Allé. Ved vores sølvbryllup holdt han
en tale for mig, hvor han fortalte om, at uden at han havde været lidt påvirket af alkohol, ville
han sikkert aldrig have turdet følge mig hjem, og hvordan havde livet så artet sig for mig??

Studentereksamensbeviset fra 1966
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Henning Agesen

Jeg blev født d. 6. oktober 1947 i Nørreøkse Kær, i dag Nørreøksevej 100. Dåben fandt sted i
Langeslund kirke, hvor jeg blev døbt af sognepræst J. Viggers Jensen.
Faddere:
Gaardejer Christian Berthelsen og Hustru Karen, Sulsted
Forældrene

Min far:
Lars Agesen:
Født 3. januar 1914 på Bundgårds Kær ved Kaas
Død 21. november 2003 på Aalborg Sygehus Syd
Min mor:
Anna Agesen, født 13. december 1913 på gården
”Nørgaardsminde” i Kaas
Død 4. maj 1990 i Brovst

Morfar: Simon Iversen
Mormor: Ane Kathrine Iversen

Farfar: Vitus Johan Agesen
Farmor: Johanne Agesen

Søskende
Pige

død efter 2 timer
31. dec. 1943

Erling 20. april 1940

Keld 22. jan. 1945
71

Bodil 29. okt. 1949

Min farfar og min mormor husker jeg godt, men min farmor og min morfar var døde, før jeg blev
født.
Jeg husker, at vi besøgte min farfar, der, efter at han havde solgt husmandsstedet i Kaas til sin søn
Hans, boede i et hus på toppen af bakken i Ø. Svenstrup. På det tidspunkt var min farmor død.
Turen til ham var altid på cykel. Jeg husker, at brønden bag huset var meget dyb og jeg syntes, det
var uhyggeligt at kigge ned i den.
Min mormor boede i en lejlighed på 1. sal hos min morbror Anders i Kaas. Jeg husker ikke så
meget derfra, men jeg syntes, det var lidt spændende at komme ud på hendes meget lille altan.
Når vi besøgte hende, var det ofte på cykel (13 km.) eller med rutebilen fra Tranum Enge med
chaufføren, der hed Verner Stavad. Når vi var på cykel (jeg sad på en hjemmelavet træstol, der var
monteret på cykelstangen), kom vi forbi en gård, hvor der næsten altid gik en flok gæs, som jeg
var meget bange for, da de kunne være lidt aggressive.
Det første, jeg kan huske fra min barndom, er min 5 års
fødselsdag. Min farfar kom på besøg og forærede mig en
trillebør, han selv havde lavet af træ som en nøjagtig kopi
af en ”voksen”trillebør. Den var ubehandlet, men blev senere malet rød.

Husmandsstedet i Nørreøkse
Min far og mor fik statslån med lave renter til at købe 12
tdl. jord i Nørreøkse Kær, og her lod de opføre et husmandssted, som blev opført efter tegninger, som var udført af statens arkitekt. Så vidt jeg ved, var der nogle få
at vælge imellem, og mine forældre valgte at bygge med
fritliggende stuehus; jeg tror, min mor ville undgå staldlugt i stuehuset. Fra starten var der ikke indlagt el i huset, så belysningen var petroleumslamper; det var et
stort fremskridt, da der blev ført strøm frem til huset.
Elektrikeren var fra Halvrimmen og hed Niels Poulsen,
han kørte i en gammel Ford A.

Henning med sin trillebør

Stuehuset under opførelse i 1939

Stuehuset set fra syd

Møblerne til vores hjem havde min
far lavet på en husflidsskole. Her sidder jeg i 1948 i en stol, min far selv
havde lavet. Stolen havde mine forældre en stor del af deres liv.

Gården set fra vest
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De blev gift d. 4. juni 1939 og flyttede ind i den eneste bygning, der var færdig, nemlig hønsehuset. Min morfar var behjælpelig med at købe heste og køer, han var nemlig handelsmand og opkøbte kreaturer, der så blev slagtet i hans slagtehus og sendt med Københavnerbåden til kødbyen
i København. Jorden var fugtig eng, som var ret uopdyrket, så det var en hård start. Samtidig var
udbyttet ret ringe på grund af den fugtige jord. Først flere år senere blev der lavet et stort afvandingsprojekt som gjorde det muligt at få en langt større høst.
Der blev gravet en brønd på gårdspladsen, kun få meter fra
staldbygningen, hvilket senere sikkert var en af årsagerne til dårlig vandkvalitet. Den var heller ikke særlig dyb, for hvis man gravede for langt ned, risikerede man, at vandet var salt, da det var
gammel havbund. På brønden stod der en pumpe, og jeg husker,
at der også var en pumpe i stalden og en i bryggerset, men jeg er
ikke helt klar over, om disse 2 pumper var der fra starten. Senere
blev der indlagt vand i både stald og stuehus, og pumpen og rensebeholder med sandfilter blev fremstillet af smeden i Halvrimmen. Filteret skulle ofte skylles igennem og skyllevandet var rødt
af okker.

Storebror Erling på brønden

Der var intet toilet, men et gammeldags ”das” i et hjørne af hønsehuset. Om vinteren var det
mørkt og koldt, så derfor foretrak vi børn for det meste at sætte os bag køerne, men vi måtte huske at holde en sikkerhedsafstand til køerne for ikke at blive ramt af en klat. Toiletpapir var en tot
halm.
Det var et stort fremskridt, da halvdelen af bryggerset blev skilt fra og brugt til et badeværelse
med badekar og en varmvandsbeholder, der blev opvarmet med tørv. Man skulle være forsigtig
med opvarmningen, da den kunne blive meget varm. Det viste sig, at det var umuligt at holde badekarret rent (okker), så det blev senere smidt ud, og varmvandsbeholderen blev skiftet ud med
en gasgennemstrømsvarmer
Fra starten blev vasketøj kogt i en gruekedel i bryggerset, men senere, da der var blevet indlagt el,
fik vi en vaskemaskine af træ. Den stod i malkerummet ved kostalden og blev drevet af elmotoren, der normalt stod i laden og blev brugt til at trække kværn og tærskeværk. Vandet i brønden
blev efterhånden så misfarvet af okker, at det var uanvendeligt til tøjvask. Derfor blev der ved enden af stuehuset lavet en beholder af 2 brøndringe til opsamling af regnvand.
På et tidspunkt blev vandkvaliteten så dårlig, at det var uholdbart. Aktiv kulsyre tærede vandrørene, og vandet lugtede grimt, især for gæster, vi andre var mere vant til det. Min far prøvede at få
os tilsluttet vandværket i Fredensdal, der havde lagt en ledning ud til de nybyggede statshusmandsbrug i Nørreøkse Sø kun godt en kilometer væk. Men det blev til et afslag, selv om der kun
blev bygget 5 husmandsbrug; så var den udvikling forbi. Det lykkedes dog endelig at blive tilsluttet Halvrimmen vandværk, der lagde en ledning til Nørreøkse ”by” og videre ud til os.
Fra starten foregik alt markarbejde med håndkraft og hestekraft, og vi børn blev tidligt sat til at
hjælpe til i stalden og i marken: mugning bag køerne, fejning af gange, sandstrøning på gangene,
lugning af roer og kartofler, læsning og aflæsning af roer osv.
Det var simpelthen en del af familiens arbejde, selv om det ikke altid var spændende. Jeg husker
bl.a., at når det var Halvrimmen marked, måtte vi arbejde med kartoffeloptagning til klokken 15,
og det var ikke sjovt, når vi kunne se børn og voksne komme på cykel fra Tranum Enge længe før
vi ”slap fri”.
Hestene var en nødvendig trækkraft, altid 2, hvoraf den ene tit havde et føl. Det lykkedes mig aldrig at opleve en fødsel, det gik altid så stærkt, at vi ikke opdagede det før bagefter.
Til gengæld måtte vi ofte hjælpe til med at trække kalven ud, når en ko skulle kælve, og når der
var en grisefødsel i gang, måtte vi ofte sidde vagt og lægge de nyfødte grise i en tønde, når de var
tørret af med halm. Et par gange måtte jeg hjælpe med at trække en gris ud, når den ikke kom af
sig selv. Min fars hånd var for stor, så jeg måtte vaske armen rigtig godt og smøre den ind i sæbe,
og så var det bare med at stikke armen ind i soen, næsten helt op til albuen, og tage fat om trynen
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på grisen og trække den ud. Ikke altid sjovt, men bagefter var det alligevel dejligt at have gjort det.
På et tidspunkt købte min far en brugt selvbinder
sammen med naboen Kristian Nielsen. Jeg husker, at
det var et stort fremskridt, at negene ikke længere
skulle bindes med håndkraft. Der skulle 3 heste til at
trække selvbinderen, men så lånte man bare en af naboen.

Når kornet var blevet høstet, blev negene
rejst i de såkaldte traver, så kornet kunne
tørre, inden det skulle køres ind i laden. Her
skulle vi børn hjælpe med til arbejdet.

På et tidspunkt var udviklingen gået sådan,
at flere og flere naboer købte traktor, også
naboen Kristian, hvilket var meget frustrerende for mig. Selv om jeg var glad for hestene, syntes jeg, at det var mere spændende at
komme til at køre traktor, og jeg var blevet
så stor, at det kunne jeg sagtens klare. Til
sidst endte det med, at far købte en blå Fordson Dexta, og så blev hestene solgt. Det varede ikke længe, før jeg fik masser af køretimer
på traktoren. Det var ofte mig, der kørte
traktoren, når roerne skulle renses med radrenseren, for min mor var ikke så glad for
det (i mine øjne nok heller ikke så god til det.
Far sad så på radrenseren og styrede den.
Malkningen var fra starten håndmalkning, og først efter mange år fik vi en Alfa-Laval malkemaskine, hvilket lettede arbejdet rigtig meget. Jeg blev aldrig god til at håndmalke, til gengæld gik
det fint med malkemaskinen; af og til hjalp jeg også med malkningen hos Kristian og Tinne, når
de besøgte hendes familie i Sønderjylland. Der skete det også, at jeg måtte sidde vagt ved en so,
der skulle føde. En gang sad jeg der til klokken 1 om natten; da var der kommet 14 grise, og der
skete ikke rigtig mere, så jeg lagde grisene i tønden under en varmelampe og gik hjem. Da min far
kom derover næste morgen, var der kommet 7 grise mere, i alt 21. Det var jo alt for mange, så
min far kontaktede en handelsmand, der aftog 6-7 stykker, som han solgte videre til en, der havde en so, der havde fået for få. Det gik fint, bare det skete meget hurtigt, inden grisene fik for meget lugt.

Arbejdsdeling
Der var en meget tydelig arbejdsdeling i mit hjem. Det var min mor, der stod for alt det huslige
indendørs. Hun havde i sin ungdom været kokkepige i flere familier, bl.a. i Hellerup, hvor hun
skulle styre al madlavning, også ved fester. Engang havde hun dagen før kogt suppe til en fest;
suppen blev anbragt i kælderen, og da hun skulle varme den op og servere den, kom der en stor
død tudse op af suppen. Hun spurgte sin arbejdsgiver, der var overlæge, hvad hun skulle gøre
(festen var i gang). Han sagde, at hun bare skulle tage den op og lade være med at sige noget.
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Far stod for alt arbejde både i stald og mark. Vi 3 drenge blev tidligt sat i gang med at hjælpe, og jeg husker,
at jeg tit blev sat til at hjælpe mor med at passe køkkenhaven. Jeg var dengang ikke særlig begejstret for
det, men senere i mit liv har jeg været glad for det, jeg
lærte, og jeg blev selv ivrig havemand og grøntsagsdyrker.
Familiehygge i haven

Far kunne knap nok finde ud af at lave kaffe, men da
min mor døde, fik han lært at lave mad, både stegt
kylling og bøf (variationen var ikke så stor) Han begyndte også at bage kringle, godt assisteret af Frøken
Jensens Kogebog.

Henning og Bodil hjælpes ad
med plæneklipning

Madvarer
Der var ikke penge til de store indkøb af madvarer, og hele husholdningen var i stor stil baseret på
selvforsyning: gulerødder, kål og kartofler blev dyrket i marken, og forskellige grøntsager blev dyrket i køkkenhaven. Der var fra starten anlagt en stor frugthave, som min far passede med beskæring og sprøjtning efter datidens skik og brug. Der var mange forskellige sorter af æbler (flere af
træerne står der endnu her i 2020) og jeg husker navnene på alle. Transparente Blanche
(augustæble) var æblet, vi spiste, når vi havde læsset et læs korn af og stod på vognen på vej tilbage
til marken. Det skulle plukkes lige når det var modent: Et lille tryk på siden af æblet, og hvis man
kunne lave en lille fordybning i æblet, var det i orden. Ellers var det for tidligt, og var æblet faldet
ned, var det overmodent og uspiseligt. Et Laxtons Superb var nok mit favoritæble, sprødt og velsmagende, og i dag foretrækker jeg lignende æbler (Cox Orange, Holsteiner Cox). Andre æbletræer var Bramley Seedling (surt madæble), Filippa, Bodil Neergaard, Pippin Allington, Rød Ananas,
Ingrid Marie, Cox Pomona og Brovst æble (de sidste 3 i hønsegården). Blommer: italiensk sveske
(næsten altid uden frugt, Victoriablomme og Grøn Reine Claude.
Vi måtte spise alle de æbler, vi kunne, og vi skulle bare tage de bedst først. På den måde fik vi altid
de bedste. Når gemmeæblerne var plukket, stod de i kasser ved østgavlen af stuehuset. Der var
selvfølgelig ofte æblegrød og æblekage på menuen.
Kødet var næsten altid svinekød (selvforsyning), kun en enkelt gang blev der slagtet en kalv, der
havde brækket et ben. Når der skulle slagtes gris, var jeg altid ked af at se på det, så jeg forsvandt
tit om på den anden side af laden. Af og til blev en af os sat til at røre i en spand blod, der skulle
bruges til blodpølse.De første år blev svinekødet opbevaret i et saltkar, der stod i kælderen, så det
skulle vandes ud før brug, og alligevel var det salt. Senere blev der bygget et fælles frysehus i Nørreøkse (1 km væk), og der fik vi en halv boks. Jeg er utallige gange blevet sendt af sted på cykel for
at hente frostvarer.
Mælk var selvfølgelig frisk mælk fra stalden og kærnemælk, når det var med tilbage fra mejeriet.
Ofte hældte vi kærnemælk op i låget fra mælkejungen, når den stod ude ved vejen, og jeg husker
stadig smagen. Når jeg i dag drikker kærnemælk, skal det helst smage på samme måde. En gang
imellem lavede mor også tykmælk: friskmalket mælk blev hældt op i en skål og tilsat lidt kærnemælk, hvorpå det stod lunt natten over. Serveret med revet rugbrød og farin!
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Leg, legetøj
Købt legetøj var ikke det, vi fik mest af. Jeg husker, at jeg på et tidspunkt havde et ingeniørsæt af
metal, men ikke, om det var mit alene, eller det var til deling. Når vi legede ude, forestillede vi os
tit, at vi havde en gård mellem nogle af elletræerne vest for haven. Køerne var hullekøer (sten
med et hul i), og de blev så forsynet med en snor, så de kunne trækkes ud i marken; grønne mospuder kunne så være græs, så på den måde brugte vi vores fantasi. Naboens søn Tage, der var ca.
et halvt år ældre end mig, fik noget af det første Lego, der kom på markedet, og det var spændende at få lov til at lege med det. I marken kunne vi finde ler, når vi gravede ned i bunden af en
plovfure, og så lavede vi ”keramik”, der blev soltørret på taget af hønsehuset.
Havde jeg fået lidt småpenge til at købe slik for, endte det tit med, at jeg hos købmand Larsen i
Halvrimmen købte en pose søm, som så blev anvendt til træarbejde. Måske var det baggrunden
for, at jeg senere blev sløjdlærer.

Engang, hvor jeg var sendt på indkøb hos købmand Larsen, stod der en stor, kraftig mand ved disken. Han vendte sig mod mig og spurgte, om jeg stod der og sagde, at han var tyk og fed? Jeg
blev meget genert og sagde ikke rigtigt noget. Så stak han mig 2 kr og sagde, at dem skulle jeg have, fordi jeg sagde det. Da han var gået, fortalte kommisen, at det var en meget kendt person,
nemlig Carl Lorentsen, der ejede Goliath-slæbebådene i Aalborg!
På et tidspunkt købte far en mark, som vi kaldte Sølandet (lå tæt ved Nørreøkse sø, et stort areal,
der altid var oversvømmet om vinteren). Her kunne vi om vinteren løbe på skøjter, men vi ”små”
kørte ofte på en hjemmelavet iskælk, en lille kælk med tyk ståltråd under mederne og med en
stang med en tværgående pind til at sætte fødderne på. Den var meget lav, og vi sad ned og stagede den frem med rundstokke med et kraftigt søm i enden, så de kunne få fat i isen. Skøjter var altid et problem, for det var skøjter, der skulle spændes på vore støvler (gummistøvler) med en
nøgle, der let kunne blive væk, og skøjterne sat ikke godt fast på de bløde støvler. Desuden blev de
let slidt runde i kanterne og stod dårligt fast.
På et tidspunkt blev Nørreøkse sø afvandet, og der blev gravet en afvandingskanal op ad Sølandet.
Der fandt vi ud af, at der var et tyndt tørvelag ca ½ meter nede, og så legede vi, at vi gravede tørv,
der blev lagt til tørre på jorden. Altså hele tiden inspiration fra det virkelige liv. Der blev gravet
tørv i Sandmosen hver sommer, og vi børn måtte ofte hjælpe med at slæbe tørvene ud med en
slæde, der blev trukket af en hest, og anbringe dem på jorden, så de kunne tørre. Senere skulle de
så vendes, og når de var tørre, skulle de køres hjem og smides op i tørverummet ovenpå stalden
En anden beskæftigelse var at klatre i træer. Langs vestsiden af haven var der en lang række mirabelletræer, og bag dem var der plantet en række elletræer (hvidel), som skulle gro op og give læ.
Den store udfordring var at klatre op i det første træ og så videre til det næste, indtil vi nåede enden af rækken. Nogle steder var det let, andre steder svært: tæt ved jorden eller højt oppe.
Da vi havde fået traktor, fandt vi på noget andet spændende, som vi ikke fortalte så meget om,
især ikke til mor. Hvis vi fandt en metaldunk med skruelåg, fyldte vi den næsten med vand og
toppede op med traktorbenzin. Så blev den lukket og sat på et bål, vi lavede af tørre grene fra piletræerne. Når vandet kogte, udvidede det sig så meget, at dunken eksploderede og benzinen eksploderede med et brag. Vi var godt klar over, at vi skulle stå i god afstand!
Når der var kælkeføre, havde vi et problem: der var
ingen kælkebakker, for Nørreøkse Kær var gammel
havbund og derfor helt fladt. Løsningen var, at vi
prøvede at skovle sneen op til en bakke, eller brugte
en roekule som bakke. Eller ned i en af de dybeste
grøfter.
Om vinteren oplevede vi ofte store mængder sne. Så
blev snefogeden sendt ud for at finde folk til at
"kaste sne" for at rydde vejene. Min far fortalte om,
at der i 1942 faldt så meget sne, at man kunne hænge jakkerne på telefontrådene, der dengang var på
master langs vejene.
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Min barndoms badestrand

Når det var varmt om sommeren, var det dejligt at komme en tur til stranden. De første mange år
var det på cykel, jeg sad for det meste på det hjemmelavede træsæde, der var monteret på stangen
af fars cykel. Der var 13 km til det, der i dag hedder Ejstrup strand. Men vi kendte det kun under
navnet ”den gule strand”. Forklaring: den gang måtte man ikke køre i sin gulpladebil om søndagen, men stranden her var så øde, at man ikke regnede med, at det blev kontrolleret. Meget af vejen var grusvej, og først sidst i halvtredserne begyndte man at støbe den betonvej (som mange fejlagtig kalder ”tyskervejen”). Den daværende Tranum Kommune var ikke så velhavende, så man lod
arbejdsløse hente ral ved stranden og blande det til beton, som så blev lagt ud i store støbekasser
(når betonen var hærdet, blev kasserne fjernet, og rillerne i vejen fyldt med asfalt). Det var en stor
forbedring i forhold til grusvejen, og det var dejligt at køre på. Senere kørte vi en gang imellem til
stranden med hestevogn for at hente ral til støbning i stald eller lade, eller vi fik en vognmand fra
Halvrimmen til at køre, og så hjalp vi med at læsse med skovl.
Jeg husker engang, vi var ved stranden i godt vejr, men pludselig trak det op til torden (hvilket
min mor ikke var glad for). Vi kom hurtigt på cyklerne og skyndte os af sted. Men vi nåede kun lidt
forbi plantagen, før det begyndte at styrtregne og tordne, så vi kørte hurtigt hen til et lille husmandssted, hvor vi fik lov at komme i tørvejr, indtil regnen var forbi. Stedet eksisterer ikke mere,
er nok blevet raget ned.

Vi var alle glade for at bade (måske ikke min mor).
Jeg lærte mig selv at svømme med hjælp fra min
far, der som ung havde lært at svømme i Ryå. I
starten brugte vi af og til en gummislange fra et
hjul til at holde os oppe.

I 1960 skete der noget nyt ca. 1 kilometer fra stranden: der blev lavet en campingplads, i dag Tranum Klit Camping, der havde 60-års jubilæum i 2020. Tæt ved vejen blev der bygget en lille rødstensbygning med toiletter og vaskekummer, der var under et halvtag; det var starten på den nuværende gamle servicebygning. Pladsen blev bestyret af ejeren af den lille gård på den anden side
af vejen, hvor der også var en ishytte. Så vidt jeg husker, hed han Carl Imer. Gården er for længst
væk. Det har været en stor fornøjelse for mig og Kirsten, at vi i 2019 startede med en fastliggerplads, første år en forårssæson, og i 2020 og 2021 hele sommeren.
Når vi i dag nyder den skønne natur og hører regnspovens triller om foråret, mindes jeg, at de efter høhøsten dukkede op på vores marker for at fouragere. Men så snart jagttiden startede, var de
væk. Da jeg hørte dem i foråret 2019, kunne jeg ikke lige genkende lyden, men det er fordi, de har
andre kaldelyde, når de er på ynglepladsen, end når de har forladt den.

Bil, første ferietur
På et tidspunkt fik min far kørekort, og så
blev der en gang imellem lejet en bil uden fører, så vi selv kunne køre til Sulsted for at besøge Karen og Kristian (moster og onkel). Det
var ofte en Folkevogn, og jeg mindes, at Bodil
og jeg sad i fordybningen bag bagsædet, hvor
der var dejlig varmt og motorlyden søvndyssende.
Af og til lejede han også en bil, så hele familien kunne komme til stranden.

Bodil og Henning graver, mens far kikker på
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Senere fik naboen en Folkevogn, og jeg var selvfølgelig misundelig. Endelig købte min far og mor en
brugt Morris Minor (S 1590), som havde tilhørt en
forsikringsagent fra Brovst, Børge Hansen. Når vi
kørte, var der ofte folk, der hilste, fordi de troede,
det var den tidligere ejer.

Bodil og far polerer vores Morris

Vores første ferietur var en tur rundt i landet med et telt i bagagen. Første overnatning på campingpladsen i Grenå, i klitterne lige syd for byen. Om natten blev der et voldsomt tordenvejr, og
som de nybegyndere, vi var, havde vi anbragt teltet nede i en fordybning mellem klitterne. Resultatet var, at vandet løb ind i teltet, der var uden fast bund.
Den følgende aften sejlede vi med færgen fra
Grenå til Hundested; vi sov om bord, og en fra
besætningen kørte bilen i land om natten. Turen
gik så til farbror Johannes, der havde en tobaksforretning på Jyllingevej i København. Teltet
blev slået op i haven. På turen besøgte vi også
farbror Iver i Bakkehusene (Bellahøj), min kusine Sonja og hendes mand, der havde et gartneri
ved Kalundborg (hulrummet under bagsædet
blev fyldt op med tulipanløg fra deres produktion af afskårne tulipaner). Næste stop var en
campingplads ved Lundeborg på Fyn, hvor vi
morgenbadede i det dejlig vand i bæltet, og til
sidst besøgte vi kusine Martha i Vejle.
På vej hjem besøgte vi Jellingestenene

Mens Erling var soldat, lånte han en aften fars
Morris for at besøge Gerda, og på vejen hjem
faldt han i søvn bag rattet på grund af træthed.
Bilen ramte stentrappen foran teknisk skole og
det var trappen, der klarede sig bedst. Så vidt jeg
husker, blev bilen ikke til bil igen. Afløseren blev
en Simca Aronde; det var den bil, jeg lånte, da
jeg fik kørekort og skulle besøge Kirsten i hendes
forældres sommerhus ved Torndrupstrand ved
Hals.
Bodil som pinup på vores Simca Aronde

Katte
Helt fra min barndom har jeg altid været glad for katte. Der var altid 3-4 katte på gården, og når
vi opdagede, at en kat havde fået killinger, gik vi på jagt for at finde dem. Vi skulle have dem i
hænderne så tidligt som muligt for at gøre dem tamme. Af sjove oplevelser husker jeg en hankat,
der var så ivrig en fuglejæger, at den gik op på taget af stald og lade i et forsøg på at få fat på en
fugl. Når en kat sad ude midt på gårdspladsen om sommeren, begyndte svalerne tit at styrtdykke
ned mod katten for så at vende lige for snuden af katten, der blev mere og mere frustreret for til
sidst at luske væk.
78

Henning, naboens dreng Tage, Keld og Bodil siddende
på brøndlåget med en killing
Altid katteven

Et år forsvandt en kat, da vi kørte korn ind i laden. Som jeg husker det, var den væk i nogle uger.
Da vi begyndte at tærske kornet, dukkede den pludselig op igen: den var blevet spærret inde mellem kornet og væggen, og den var fuldstændig udmagret, havde måske overlevet ved at fange en
mus engang imellem.
Jeg har altid slæbt rundt med katte, og senere i mit liv har vi næsten altid haft katte; desværre er
det nu et overstået kapitel, da det ikke er særlig godt i en lejlighed.

Skolegang og gymnasium
Jeg blev 7 år i 1954, og først til 1. april året
efter begyndte jeg i skolen. Det var ret sent,
men som jeg husker det, gik det ikke for
godt med at lære at cykle. I dag begynder
man meget tidligt med en gå-cykel, og jeg
ser tit små børn på 3-4 år, der kører på en
lille cykel; men jeg fik en brugt cykel, der
var for stor til mig. Jeg kunne ikke nå jorden med fødderne, så jeg fandt ud af at
starte fra et trappetrin eller brønddækslet
på gårdspladsen. Problemet var så bare, at
når jeg så skulle af igen, skulle jeg helst tilbage til start og langsomt lande ved trappestenen. En anden løsning var at køre meget
langsomt og lade cyklen vælte et sted med
græs på jorden. Ikke særlig elegant eller
behageligt. Men jeg lærte det, så jeg kunne
cykle i skole.
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Den to-klassede skole (den lille klasse og den store klasse) i Nørreøkse, hvor mine brødre startede deres skolegang, blev lukket året før jeg skulle begynde og eleverne
overflyttet til den nye centralskole i Halvrimmen, så det
blev der, jeg begyndte. Jeg havde i forvejen lært at læse
derhjemme, så det blev en let start. Jeg kan huske, at jeg
ofte konkurrerede med andre om at blive først færdig
med at skrive en side i kladdehæftet, for derefter at løbe
op til læreren (fru Jensen) for at få lov til at skrive en halv
side med blæk. Denne konkurrence, hvor det drejede sig
om at blive først færdig, har efter min mening været en af
årsagerne til, at min skrift aldrig blev særlig pæn. Da jeg
senere på seminariet skulle lære at skrive formskrift, gik
det helt galt.
I 1959, da jeg var ved at nærme mig afslutningen af 4.
klasse, blev skoleåret forlænget til sommerferien, da
man gik over til skolestart 1. august. Mine brødre havde
fortsat skolegangen på Aabybro private realskole efter 5.
klasse, men efter den nye ordning skulle jeg fortsætte i
Halvrimmen til syvende klasse og derefter gå i realskole
( 1., 2. og 3. real) i Brovst. Mine forældre henvendte sig
til realskolen i Aabybro, men der blev ikke oprettet en
ny 1. mellem. Der blev så lavet den aftale, at hvis Erling
læste engelsk med mig i sommerferien, kunne jeg begynde i 2. mellem efter sommerferien. Det fik den betydning, at jeg fik realeksamen i 1963, 2 år før mine tidligere klassekammerater.

Der var 13 km til Aabybro, så det
var først godt 2 km på cykel til
stationen i Halvrimmen, dernæst
med toget til Aabybro. Jeg var
ofte i sidste øjeblik, men nåede
toget på nær 1 gang Vi var selvfølgelig spændte på at se min første karakterbog, men den var
helt ok, jeg tror, den endte på karakteren ug-. Senere fandt jeg ud
af, at der var huller i min geografiske viden: jeg havde ikke lært
noget om Mellemeuropa. Da jeg
senere i livet var på en rejse med
nattoget til Paris sammen med
Kirsten, var det først efter hjemkomsten, at jeg fandt ud af, at vi
om natten var kommet gennem
Belgien.
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Halvrimmen skole fra 1955-1959

Aabybro Realskole ved 50 års jubilæet

Efter realeksamen, der blev bestået med fint resultat, fandt jeg ud af, at jeg ville på gymnasiet.
Det blev den nysproglige linje på Aalborg Katedralskole, så det blev stadigvæk en togtur hver
dag, blot noget længere. Jeg fandt ud af, at hvis jeg satte mig ind i den vogn, hvor der var flest
søvnige passagerer, kunne jeg få ro til at læse lektier, så i de tre år læste jeg mine latinlektier i
toget. Da jeg skulle op til studentereksamen i latin, var jeg ikke helt færdig med at repetere pensum om morgenen, så det sidste blev læst igennem i toget. Resultat: en flot karakter.

På Katedralskolen var der en udsøgt samling af mærkelige
lærere, nogle ondskabsfulde, andre afhængige af piller eller
alkohol, men der var også dygtige og gode lærere (Houken,
Brier m.fl.). Jeg gik i en klasse med ca. 25 elever, heraf flest
piger (5, der hed Kirsten). Jeg sad på bageste række, og var
nok slem til at drille de 2 piger foran, hvilket måske var årsagen til, at jeg siden studenterfesten i Kilden har dannet
par med Kirsten nu i langt mere end 50 år.
Aalborg Katedralskole 1963—1966
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Soldatertid og seminarium
Da jeg var færdig med gymnasiet, var jeg ikke helt sikker
på, hvad jeg ville bagefter; derfor søgte jeg om at blive tidligere indkaldt som soldat. Ved sessionen blev jeg udtaget
til at gøre tjeneste ved flyvevåbnet, så 1. august 1966 tog
jeg af sted fra mit hjem for med toget at køre den lange tur
til Kølvrå ved Flyvestation Karup, hvor rekruttiden skulle
tilbringes. Første gang hjemmefra til en ukendt tilværelse
som soldat sammen med jævnaldrende og ældre fra hele
landet; og så lige efter, at jeg var begyndt at komme sammen med Kirsten! Jeg var ikke stolt af situationen, da vi
steg af toget ved trinbrættet i Kølvrå og skulle marchere
den korte vej til kasernen, og der gik vel 14 dage, inden jeg
fik lov til at komme hjem på weekendorlov. Det er ikke en
tid, jeg mindes med glæde, men det skulle jo overstås.

Soldaterbogen og ”kadaverskiltet” har
jeg skullet opbevare, hvis der skulle
blive krig.
”Kadaverskiltet” var en lidt morbid
ting. Den ene del kunne sømmes på et
kors og den anden skulle sendes til de
efterladte , hvis jeg var faldet for fædrelandet.

En af de værste oplevelser var, da jeg fik kraftig halsbetændelse sidst på ugen og blev indlagt på
flyvestationens infirmeri (sygehus). Jeg skulle have været hjemme på orlov, men det kunne selvfølgelig ikke lade sig gøre. Så snart, jeg blev udskrevet om mandagen, fik jeg mulighed for at køre
hjem med Bertel fra Fristrup. Han havde en lille Fiat, så jeg kørte med til Aalborg, hvor jeg besøgte Kirsten. Så vidt jeg husker, kørte vi tilbage samme aften, så det var et kort besøg.
Efter de første 3 måneder, hvor vi gik eksercits, øvede på skydebanen, trænede og kravlede rundt
på heden og legede krig (og spiste tyttebær), blev jeg heldigvis sendt til Flyvestation Aalborg,
hvor vi skulle gennem et par måneder med en ny omgang rekruttid. Derefter kom den bedste tid
ved flyvevåbnet. Jeg fik tjeneste på radiosondestationen, hvor vi (3 værnepligtige, en konstabel
og en civil leder) hver aften fra kl. 23.30 skulle sende en vejrballon (ca. 2 meter høj), forsynet
med en kasse med fugtighedsmåler, termometer og en radiosender op for at måle vejrforholdene
i op til 20-30 kilometers højde. Vi skulle følge den med en stor parabolantenne, så vindretning
og hastighed kunne måles. Når ballonen nåede op til et sted over 20 kilometers højde, var luften
blevet så tynd, at ballonen sprang, og en papirsfaldskærm sørgede for, at instrumenterne ikke
faldt for hurtigt ned. For det meste endte de i Kattegat et eller andet sted (enkelte blev rapporteret fra Sverige), men de kom ikke tilbage, det var altså engangsudstyr. Derefter skulle alle måleresultater, som vi havde modtaget fra radiosenderen, skrives ind i et skema og indtelefoneres til
bunkeren i Karup, så man havde styr på vejrsituationen for flyene næste dag. Vi var normalt færdige inden kl. 03.00, og så gik turen tilbage til kasernen; da vi kom hen på sommeren, var det en
skøn cykeltur på flyvestationens område med fuglesang og blomsterduft, så det var svært at lægge sig til at sove. Men så var det dejligt bare at vende sig om og sove videre, når de andre på stuen blev vækket (undtagen onsdag, hvor jeg skulle op for at deltage i civilundervisning; her fik jeg
en god træning i at sove uden at tabe hovedet).
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Klokken 12 skulle jeg møde igen på radiosondestationen; der skulle opsendes en lille vejrballon,
som vi skulle følge med kikkert for at beregne vindretning og vindstyrke. Bagefter havde vi normalt fri (undtagen når den civile leder var til stede og satte os i arbejde. Jeg tog for det meste ind
til Aalborg for at besøge Kirsten og blev ofte på Annebergvej 26, indtil jeg skulle med bussen tilbage til flyvestationen, så jeg kunne møde til nattens arbejde.
Jeg havde meldt mig ind på handelsskolen for at tage uddannelsen som 3-sproglig korrespondent
med henblik på at fortsætte for at uddanne mig som tolk; men en uge før seminariet skulle starte
det nye skoleår, ringede jeg og spurgte, om det var muligt at blive optaget; der må have været god
plads og mine eksamenspairer i orden, så jeg startede 1. august på den 3-årige læreruddannelse.
Jeg fik et lille kælderværelse på 6 kvadratmeter Ryesgade 1; lige på den anden side af hækken var
Annebergvej 26, så Kirsten og jeg tilbragte meget tid sammen. På et tidspunkt i 2. seminarieklasse
skulle jeg i praktik; det blev på Brovst skole, så jeg flyttede midlertidigt hjem til mine forældre, og
Kirsten flyttede midlertidigt ind i mit værelse, så hun blev udeboende og kunne få mere SU.
December 1968 fik vi mulighed for at få 2 kælderværelser øverst oppe på Frydendalsvej, så vi besluttede, at vi skulle giftes d. 14. december.

I 1970 fik jeg min lærereksamen med linjefagene sløjd og biologi. Kirsten var blevet færdig året før og var blevet ansat i Brønderslev
på Søndergades skole, så jeg søgte stilling på
Skolegades skole, da vi helst ville være på
hver sin skole.
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Lystfiskeri.

Jeg husker tydeligt den første fisk, jeg fangede. Jeg var sammen med Keld cyklet ud til kanalen i
Nørreøkse Sø. Jeg var ikke så gammel og havde ikke fisket før. Keld gav mig en stang, måske en
pilegren med snøre og en krog med en orm på. Så blev jeg anbragt siddende bag gelænderet på
broen, så jeg ikke faldt i vandet, og Kelds cykel stod lige bag mig. Keld skulle tømme en ruse længere henne i kanalen. Der var ikke så meget vand i kanalen, men under broen var der dybere, og
sandbanker på begge sider af broen spærrede for adgang. En gedde må være blevet spærret inde
og var godt sulten, så efter kort tid bed den på krogen; jeg blev forskrækket, væltede Kelds cykel
bag mig og råbte til Keld. Han kunne på afstand se fisken hænge og dingle under broen. Han kom
hurtigt og hjalp mig med at få den op: en stor fisk (i min hukommelse).
Ellers fiskede vi på en ret primitiv måde. Vi købte en bambusstang; de stod ved hjørnet af A. H.
Andersens købmandsbutik i Nørreøkse i den gamle skole. Der blev bundet en line i enden af stangen og et blink i enden af linen. Så trak vi blinket efter os i kanalen, og var der en gedde, der bed
på, blev den hevet op af vandet og i en stor bue op på land, hvor brinken var ret høj
Senere begyndte jeg også at fiske skaller, aborrer og gedder i grusgraven ved Søgård. Det var ikke
udpræget spisefisk, så de blev ofte givet til kattene. Var der en aborre mellem skallerne, kunne
kattene finde den med det samme, og så blev der knurret, hvis man forsøgte at tage den fra dem.
Det ser jeg som et bevis på, at en aborre er en fremragende spisefisk. Fangede vi en stor gedde,
blev den enkelte gange lavet til fiskefrikadeller, men det stoppede, da min mor opdagede små
hvide orm, der stak ud af en fisk. Så blev gedderne smidt ind til en stor so, der resolut satte en fod
på fisken, flænsede den med en hjørnetand, og så var den fisk snart væk.
Da jeg blev ældre, cyklede jeg af og til Kaas og besøgte mine fætre Karl Johan og Hans Jørn. Så
cyklede vi ned i engene og fiskede i Ryå. Her var det ofte aborrer eller gedder, vi fangede; kun en
gang så vi en havørred, der bed på en ålekrog, vi havde lagt ud langs bredden. Men den sprang
bare ovenud af vandet, og så var den snøre sprængt.
Sammen med Keld cyklede jeg om sommeren til Aggersundbroen, hvor vi fangede hornfisk. Det
var en tur på 25 km, men det regnede vi ikke for noget, og hornfisk var sjove at fange.
Om vinteren kørte vi tit til Ejstrup strand for at
skrabe rødspætter. Det foregik med hjemmestøbte
blylodder med indstøbte kroge. Linen var en 1mm
nylonline, der blev lagt ud på stranden. Blyloddet
blev så slynget rundt over hovedet og slynget så
langt ud som muligt. Når det så blev trukket ind
igen, var der ofte en rødspætte eller eventuelt en
pighvar med ind. Det var alle størrelser, fra 2-3 cm
i diameter til fine spisefisk. I dag er den fangstmetode ikke lovlig, og jeg kunne ikke tænke mig at
bruge den; men dengang stod folk tæt langs stranden.
Mens jeg gik på realskolen, var jeg på en 3-dages fisketur til Selbjerg Vejle sammen med to klassekammerater, Hans Jørgen Andreassen og Thorvald Isager. Vi cyklede ad dæmningen, hvor der
nu er den nye hovedvej til Thisted. Dengang var der kun grusvej. Vi overnattede i en jagt/
fiskehytte, som Thorvalds mor var medejer af. Vi fiskede fra en gammel sluse i en kanal, men
fangsten var ringe. Men en time før solnedgang begyndte aborrerne pludselig at bide, og vi fangede måske 20 stk. Næste dag spiste vi stegte aborrefiletter med brasede kartofler og ketchup. Et
herremåltid!
Da jeg gik på gymnasiet, havde jeg sparet sammen til en ny glasfiberstang, som jeg købte i Aalborg. Den jeg skulle prøve den første gang, var det i kanalen mellem Gl. Brovst og Torslev, hvor
der var bækørreder. I første kast fik jeg bid: en bækørred på 35 cm. En skøn fangst. Fiskestangen
har jeg endnu, den er blevet forsynet med nye løberinge og lakeret, men jeg bruger den aldrig;
men jeg nænner ikke at kassere den.
84

Ekstra fotos fra mit og min families liv

Min fars hjem på Bundgårds Kær ved Kaas

Min mors hjem i Kaas ”Nørgaardsminde”

1948
Far og mors bryllup 4. juni 1939
i Jetsmark kirke

Keld, Erling, Henning

1950

Sølvbryllup 4. juni 1964

Høet køres hjem

Keld, Erling, Bodil og Henning
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Når vi fejrede jul, var min mormor, Ane Katrine, med. Da hun blev gammel og syg, boede hun på
skift hos sine børn. Her er hun en jul, hvor Henning og Bodil sidder i forgrunden. Også min mors
søster, Karen, og hendes mand, Kristian Bertelsen, var med, når vi fejrede jul. De havde ingen
børn og tog sig til gengæld kærligt af Karens søskendebørn. Jeg har været på ferie hos parret på
deres gård i Sulsted mange gange.
Da jeg selv fik familie og vi holdt jul, var det en selvfølge, at de også deltog juleaften hos os.
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Aalborg Seminarium 1966-1969 (Kirsten)
Efter studentereksamen valgte jeg at læse til lærer.
Det er mærkeligt at tænke sig, at jeg med mit gennemsnit kunne være blevet hvad som helst, men da
der ikke var tradition for at læse videre i min familie, og der ikke havde været nævneværdig studievejledning på gymnasiet, valgte jeg ret traditionelt den
uddannelse, som jeg kom til at leve godt med. Jeg
startede i august 1966 på Aalborg Seminarium, hvor
jeg fik tysk som hovedfag og havde 8.-10. klasse
som pædagogisk speciale.
Undervejs i forløbet var jeg ”på græs” et halvt år på
Byrum skole på Læsø. Det var en del af uddannelsen, fordi der på det tidspunkt var lærermangel, og
selv om jeg følte mig alene på øen, har Læsø siden
haft stor betydning både for mig og Henning. Vi
havde en morsom oplevelse på et sted, hvor intet
undgår nysgerrige øjne. Henning kom en fredag aften efter mørkets frembrud med bus til Byrum, hvor
jeg boede på 1. sal hos en gammel dyrlæge. Næste
dag skulle jeg på arbejde på skolen, og her kom en
af lærerinderne, Fru Rugtved, med den spidse bemærkning: ”Nå, De har nok haft herrebesøg i nat!”
Siden har vi været på ferie på øen flere gange, og
den har en stor plads i vores bevidsthed.
Mens jeg var på øen, var jeg imidlertid ikke særlig
begejstret for den. Jeg var ikke søstærk og blev engang nødt til at kaste op, inden skibet var ude af
havnen, så jeg blev på øen mange weekender. Dengang gik man i skole om lørdagen indtil kl. 12, så
opholdet på fastlandet ville også have været ret kort.
Søsygen kom jeg nogenlunde over ved at ligge i
bunden af færgen i det rum, der var forbeholdt lastbilchauffører.
Under opholdet på Læsø
havde jeg bl.a. en 6. klasse
med en dejlig pige, Birgitte
Heintzelmann. Hendes mor
var enke og tog sig en del af
mig. Senere i livet har vi
holdt forbindelsen ved lige
med Birgitte, selv om vi i
mange år ikke sås, fordi hun
arbejdede og var gift i Luxembourg. Her er jeg med
Birgitte ved Pigestenen.
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Jeg valgte at tage tysk som linjefag og fik via kontakter, som min morfar havde, mulighed for at opholde
mig hos en familie i Rendsburg 14 dage. Det var en
familie, der var flygtet fra Østpreussen efter krigen
og hele familien, der bestod af far, mor, tre børn og
en gammel bedstemor, havde ganske givet sultet meget, for de havde et skur fyldt med henkogte kødstykker og grøntsager, så de kunne klare sig igennem en
periode med lidt mad. Deres østpreussiske dialekt
var svær at forstå - især den gamle bedstemor på billedet kunne jeg næsten ikke snakke med.
I denne familie gik de som sagt meget op i mad, og
her lærte jeg at lave den tyske jordbærtærte, som min
familie har nydt godt af siden da.
I to sommerferier på seminariet tog jeg arbejde på
Københavns Kommunelærerinders feriekolonier. Et
år var jeg i Assens 14 dage, og året efter i Fårevejle.
Det var hårdt, men sjovt, fordi jeg var hjemmefra og
samtidig kunne tjene penge. Her ses kolonien i Fårevejle.

Jeg arbejdede uafbrudt og endte med at få blodsprængninger bag knæet af at stå og gå 14 dage i
træk. Det var også hårdt at få børnene til at sove. I
Assens var 80 børn mellem 7 og 10 år fordelt på 2
store sovesale, så det var svært at få børnene til at
falde til ro om aftenen.

Her er jeg i min
dimissionskjole
med min morbror Bent

Forelsket par i 1968

Jeg tjente penge på feriekolonien og også som vikar på Læsø, og når dertil kom, at jeg også fik SU
(Statens Uddannelsesstøtte), klarede jeg mig fint uden gæld. Selv da vi blev gift, kunne vi klare os
for SU + gode pakker med kød fra Hennings forældre. Det var først, da jeg blev ansat som lærer i
Brønderslev, og vi skulle betale indskud på en lejlighed, at vi blev nødt til at tage SU-lån.
Under opholdet på Læsø havde jeg prøvet at klare mig selv og havde derfor vanskeligt ved at indordne mig hos mine forældre. Heldigvis havde Henning et kælderværelse på Ryesgade lige om
hjørnet, og det lejede jeg om efteråret, mens Henning var i praktik 3 måneder i Brovst. Da han
kom tilbage, var det for min familie utænkeligt, at vi boede sammen uden at være gift, så vi begyndte straks at lede efter en lejlighed.
88

89

90

Bryllup 14. december 1968

Da jeg manglede et halvt år på seminariet, blev vi gift i Vor Frelser
kirke i Aalborg den 14. december 1968. Vi havde været så heldige
at få to usammenhængende kælderværelser på Frydendalsvej 15,
hvor vi delte toilet og køkken med tre andre. Det var ikke optimalt, men for os var det ligegyldigt. Der var også kun et halvt år,
til jeg forhåbentligt fik job et eller andet sted nær Aalborg, for
Henning var også begyndt at læse til lærer. Han havde først været
soldat ved Flyvevåbenet, så han manglede et år i at være færdig
med sin uddannelse, og derfor blev jeg nødt til at finde arbejde så
tæt på seminariet som muligt.
De to værelser, som vi overtog efter Edel og Egon Nielsen (der ses
på billedet), som jeg gik på seminariet med, blev indrettet med de
møbler, vi kunne skaffe gratis.
Det var som sagt to værelser, men de hang ikke sammen. De lå på
en gang, hvor der boede tre andre, som vi skulle dele toilet og køkken med. Det var et problem at holde/gøre rent, bl.a. i køkkennichen, som ses på billedet. Penge havde vi næsten ingen af, kun en
lille SU, som lige kunne strække til husleje og bøger.
Vi fik mine forældres gamle spisestuemøbler med bord,
stole og skænk. Stolene betrak jeg med et smukt stof i
rødt, groftvævet kvalitet. Det blev også benyttet til vores
”sofa”, som var Hennings gamle sovebriks fra hans værelse i Ryesgade 1. Sengene lavede Henning af spånplade, der blev malet hvide og fik et flot grønt betræk med
tilhørende runde puder til. Det var ikke ”fancy”, men vi
nød vores nye liv sammen i de møbler, som vi selv havde sat vores præg på.
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Her er vores to usammenhængende værelser, som vi nød at bo
i, indtil jeg fik arbejde i Brønderslev et halvt år efter brylluppet.

Mine forældres skilsmisse
Lige inden min sidste eksamen i tysk dukkede min far uventet op hos mig og fortalte, at han og
min mor skulle skilles. Det var en fuldstændig uforståelig besked, hvor jeg samtidig skulle forholde mig til en masse forfærdelige ting, som min far fortalte om min mor. Min mor hængte til gengæld ikke min far ud, og de to forskellige indfaldsvinkler til en skilsmisse påvirkede mig og min
familie gennem mange år. Skilsmissen satte sit triste præg på mit liv fremover, for det blev ikke
let at være et voksent skilsmissebarn. Mine mindre søskende blev der taget hensyn til, og det
mærkelige var, at alle de restriktive, religiøse regler, som vi børn – og også vores forældre – havde
levet under i min barndom, nu pludselig var kasseret. Min far begyndte endda at gå på restaurant
Ambassadør og danse, en ting, vi andre aldrig havde haft tilladelse til.
Min far fandt aldrig ikke ud af, at jo mere, han omtalte min mor på en negativ måde, jo mere prøvede jeg at forsvare hende, også efter at hun var død. Det betød desværre, at jeg blev nødt til at
trække mig fra min far de sidste år, han levede. Efter hans død var det mærkeligt, at det ikke blot
var sorg over hans forspildte chancer for at have et nært forhold til sine børn og børnebørn, men
også en stor medlidenhed med hans sidste mange spildte år.

Lærere i Brønderslev
Den 1. august 1969 blev jeg ansat på Søndergades
skole i Brønderslev, hvor jeg fik mine linjefag tysk og
klasselærerfunktion for 8. klasse, men en dans på roser var det langt fra. Jeg kom opfyldt af lyst til at undervise børn, men det skema og de klasser, jeg fik, viste sig at være alle de klasser, ingen andre lærere ville
have. Det var de vilkår, man bød nyuddannede lærere
dengang. At jeg var lærer et år efter, skyldtes Hennings gode opbakning og venskabet med Edel og
Egon Nielsen, som jeg var uddannet med.
Mit skema første år indeholdt biologi med en 6. klasse, der var håbløst umotiverede og urolige og
med en klasselærer, der kørte dem så stramt, at der skulle afreageres hos andre lærere. På den tid
blev der udgivet en lille bog, ”Den lille røde for skoleelever”, hvor der blev sat spørgsmålstegn ved
det autoritære system, der tidligere havde været på skolerne, og samtidig gav det eleverne nogle
argumenter til at ”slå lærerne i hovedet”. Jeg var så ung og uprøvet og kom med en masse gode
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intentioner, at jeg var ved at gå ned på den klasse, men heldigvis holdt jeg fast og endte med at
blive meget glad for mit fag – og eleverne.
Henning blev færdig som lærer året efter i 1970 og fik ansættelse på Skolegades skole, byens ældste skole med en meget
autoritativ inspektør, Elis Frederiksen, der nærmest var en
lille konge på stedet. Her blev Henning klasselærer for en 8.
klasse og fik biologi og engelsk.
Vi havde begge to kolleger, der var ægtepar, og vi kunne
iagttage, hvordan de ikke virkede som selvstændige mennesker, så vi besluttede, at vi ville arbejde på hver sin skole, for
så at kunne komme hjem og snakke fagligt om ting, som den
anden kunne forstå, men ikke var involveret i.
Ideen om at være på hver sin skole, kunne vi ikke opfylde de to år, vi var på Grønland. Her blev vi
ansat på Seminarieskolen i Nuuk, hvor de havde brug for lærere til bl.a. at undervise realafdelingen i latin og fransk. Det blev to gode undervisningsår, selv
om der var store sproglige udfordringer i de klasser, der var
rent grønlandske. Her kom Henning til at få mange timer i
sløjd, mens jeg foruden klasselærerfunktionen i en dansksproget 2. klasse fik mange håndarbejdstimer med funktion
som fagkonsulent for faget, som jeg ikke havde stor forstand på. Heldigvis fik jeg håndarbejdskursus i Nuuk med
vægt på grønlandske håndarbejdsteknikker, og hjemme i
Danmark igen fik jeg mange timer og kurser i faget, så jeg
følte, jeg var kompetent inden for et område, jeg ikke havde
linjefag i.
Desværre blev latin fjernet som valgfag i 1980’erne, men heldigvis havde jeg foruden de mange
håndarbejdstimer gode timer i tysk og som klasselærer i dansk.

Foruden undervisning var jeg i nogle år tillidsrepræsentant
for mine kolleger og blev derefter lærerrådsformand i et
par år.
Hjemme i Danmark i 1975 fik Henning kun et år på sin
gamle arbejdsplads, Skolegades skole, han flyttede nemlig
til den nybyggede Hedegårdsskole, hvor han arbejdede til
sin pensionering .

Lejlighed og hus 1970-1973
I Brønderslev fik Henning og jeg anvist en dejlig lejlighed på Bredgade 147, som tidligere havde
været sygeplejebolig til plejehjemmet Risagerlund. Vi skulle bare forpligte os til at melde os ind i
en boligforening og flytte, hvis vi fik tilbudt en lejlighed der. Det fik vi desværre og blev nødt til at
flytte fra Bredgade til Knudsgade 115.
Lejligheden var egentlig udmærket, men ingen af os var vokset op i en lejlighed med naboer tæt
på, så vi kontaktede hurtigt en ejendomsmægler for at prøve at finde et billigt hus. Henning
manglede stadig et halvt år af sin uddannelse, så vi kunne ikke få råd til eget hus, men ejendomsmægleren havde ikke glemt os.
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Han kontaktede os i efteråret 1970 og fortalte, at
der var et godt, lille nybygget hus til salg på Poldervej 13 i Øster Brønderslev, og det købte vi for
110.000 kr. uprioriteret. Haven var én stor pløjemark, men vi fik ved fælles hjælp anlagt en dejlig
have.
Allerede da vi boede i Bredgade, gik Henning i gang med at lave reoler med egefinerede hylder.
Her ser de temmelig tomme ud, men i løbet af vores liv blev denne og andre reoler fyldt op med
bøger, så at vi ikke kunne få plads til dem, da vi i 2014 flyttede til Julius Posselts Vej. Mange bøger endte desværre på forbrændingen.
Sofagruppen anskaffede vi os den første sommer, vi var gift. Henning arbejdede hos FDB og jeg
gjorde rent i en restaurant i Tivoli Karolinelund, hvor jeg bl.a. gjorde toiletter rene. Sofaerne blev
i højere grad købt med øjnene end med fornuften, de var orangeternede og meget lave, så det varede ikke mange år, før vi købte nye, som alle generationer kunne holde til at sidde i.

Familieforøgelse
Det var godt, at vi fik mere plads, for den 21. december 1971, kom vores ældste søn, Jesper, til
verden på Hjørring Sygehus.
Jesper og jeg blev udskrevet juleaften, og den tilbragte vores lille
familie hos min mor.
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Jesper blev døbt i Øster Brønderslev kirke 6. februar 1972.

Dengang var en barselsorlov ikke, hvad den er i dag. Et
halvt år før Jespers fødsel blev der lovgivet om, at barslen
skulle stige fra 6 til 11 uger, hvilket dengang var et kolossalt
fremskridt set med datidens øjne. Da jeg startede på skolen
igen, blev Jesper passet i privat dagpleje hos en tidligere
frisør, der hed Birthe Nielsen. Her trivedes Jesper sammen
med familiens egne børn, og også Henning og jeg havde det
godt med Birthe og hendes mand Oluf. På et tidspunkt begyndte de to mænd at lave vin og brænde egen alkohol, som
de tilsatte essenser til whisky og gin, men resultatet egnede
sig kun til en del hovedpine, væskerne var udrikkelige!
Birthe og Oluf mistede vi kontakten til efter vores ophold i
Grønland, til gengæld holdt vi godt fast i et andet par, Ellen
og Flemming Lund, der boede i et hus bag vores.
Vores første møde fandt sted, mens Henning og jeg knoklede med at grave vores senegræsbefængte forhave igennem. Flemming kom forbi og inviterede på kaffe, og siden har vi holdt sammen,
selv om de og deres tre børn flyttede til Spentrup i 1974.

Nuuk i Grønland 1973-1975
Efter min ansættelse på Søndergades skole tog jeg flere kurser i dansk. Jeg var blandt andet klasselærer for en dejlig 7. klasse og mit håb var, at jeg med de tre årskurser, som skolen havde anbefalet, måtte få klassen i 1. real. Det måtte jeg bare ikke! Den skuffelse og problemerne mellem mine forældre fik Henning og mig til at overveje, om der skulle ske noget nyt i vores tilværelse. Som
lærere havde vi to muligheder for oplevelser. Dels kunne vi tage til Afrika, hvor slanger og andet
kryb ikke passede til vores temperament, dels var Grønland en mulighed.
Henning havde en tidligere seminariekammerat, Else Jølf, hvis mand Erik også var lærer. De to
havde vi det uhyre sjovt sammen med, og vi gejlede hinanden op til at tage til Grønland. Begge par
gjorde alvor af tankerne om Grønland, og mens Else og Erik fik job i Sydgrønland i Julianehåb,
som Qaqortoq blev kaldt i 1973, fik vi andre tilbudt arbejde på Seminarieskolen i Godthåb (Nuuk).
Vores argumentation over for de ansættende myndigheder var, at vi gerne ville undervise på en
realskole, den skjulte dagsorden var, at der, hvor der var realskoler, var der også læger.
Familien på begge sider var dybt ulykkelige over, at vi ville rejse. Dengang var der ikke de muligheder for at ringe hjem, som der er i dag. En telefonopringning skulle først bestilles, dernæst skulle den vare mindst 3 minutter, og prisen var dengang 18 kr. i minuttet, hvilket var en uhørt høj
pris. I dag ville man nemmere kunne holde forbindelse via Skype.
Det, der i sidste omgang gjorde, at vi valgte at tage fra Danmark, var mine familieforhold. Både
min mor og min far havde giftet sig igen, men de kunne ikke udstå at være sammen, så det gav os
som pårørende logistiske problemer, når noget skulle fejres. Vi blev altid nødt til at invitere ad to
gange, og enten blev den ene part sur eller også den anden, vi sad som en lus mellem to negle og
kunne ikke gøre nogen tilfreds. Derfor så vi frem til fred og ro med vores lille familie i Nuuk – en
familie, som ville blive forøget på Grønland. Jeg havde haft problemer med at blive gravid 1. gang,
men 2. gang gik det hurtigt, da først beslutningen var taget. Nu skulle vi så ikke tage beslutning
om, hvem af mine forældre, der skulle med til barnedåben!
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Huset i Øster Brønderslev blev lejet ud, og 1. august satte vi os i flyveren til Sønder Strømfjord med vores unge
pige Bente fra Ålbæk, der skulle passe Jesper og siden
den lille nye, der var sat til at blive født sidst i februar.
Afskeden var slem for alle, Hennings far græd og alle var
kede af, at vi rejste, men alligevel, vi glædede os og håbede, at der ville være nogen, der kom på besøg i Nuuk.
Turen til Sønder Strømfjord blev udsat nogle timer, og
det betød, at ikke bare Jesper, men mange af vore kommende kollegers små børn var overtrætte. Jesper græd
de første tre timer, og det eneste, der kunne trøste ham,
var det mærkværdigste legetøj, man kan tænke sig. Han
havde i flere måneder før turen haft en kaffetragt som sit
yndlingslejetøj, der skulle forstille alverdens mærkelige
ting. Denne tragt glemte han i flyveren, og jeg har tit ønsket, at jeg kunne se, hvordan stewardessen reagerede,
da hun fandt den!
I Sønder Strømfjord måtte vi vente tre døgn på en helikopter til Nuuk. Der skete ikke meget på det
område, som tidligere havde været amerikansk luftbase, men vi fik gået ture og set de første moskusokser og rensdyr.
Helikopteruren til Nuuk var ubehagelig, men betagende
smuk med udsigt ud over øde områder, isblå, snævre fjorde og gletchere med kælvende isbjerge. I Nuuk var vores
lejlighed først indflytningsklar tre uger efter vores ankomst, så vi og andre nyansatte lærere, der var i samme
situation, blev installeret på Hotel Grønland i fine værelser og med lækker mad hver dag. Også et par gode venner,
Heidi og Knud, fandt vi, mens vi boede på hotellet. Vi fik
afprøvet mange lokale specialiteter, mens vi boede her,
hvalbøffer, helleflyndere, alkebryst (lomvie) og mange andre lækkerier.
Allerede her på hotellet fik Jesper et fint forhold til vores unge pige, Bente. Hun viste, at hun var
glad for drengen og derfor blev vi også glade for hende. Hun havde desuden en anden stor kvalitet. Hun var god til at lave mad, fik lov til selv at planlægge og købe ind, og må fortsat have syntes
om madlavning, for hun uddannede sig senere til økonoma.

Vi boede på hotel en hel måned, så en af de ting, vi benyttede tiden til, var at udforske naturen omkring Nuuk, Vi
anskaffede en rygsæk, så Jesper kunne blive båret noget af
vejen, når vi var ude. Her er Henning og Jesper med bjerget Sermitsiaq i baggrunden.
Allerede mens vi boede på hotellet, havde Jesper problemer med de fire timers tidsforskel, og denne forskel kom
han aldrig rigtig over. Dette bevirkede, at han var lysvågen
ved 5-tiden om morgenen. Vi fik så morgenerne til at funger, ved at Henning stod op først, gav Jesper morgenmad,
lavede dej til morgenbrød, formede det og vækkede mig.
Når jeg overtog vagten, bagte jeg brødet, lavede kaffe og
fik kaldt på Henning, så vi havde god tid til morgenmaden, inden vi skulle i skole.
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Lejligheden, der blev stillet til vores rådighed, var
egentlig moderne slum, men indretningen af lejligheden var fin. Her var et stort køkken med spiseplads, en stue, soveværelse og værelse til vores unge pige.
Lejligheden lå på Store Slette, der var en række på
10 4-etages blokke, med gode lejligheder, men
ude så der forfærdeligt ud med graffiti og skrald,
især efter tøbrud. Vi boede først i blok 7, men flyttede til blok 9, da Mikkel blev født. Her fik vi en 5værelses lejlighed. Siden vi boede her, er bygningerne kommet til at se endnu mere forfærdelige ud.
Da vi genså Grønland i 2010, havde blokkene ikke
fået udvendig vedligeholdelse, siden vi var der.
Så snart vi var på plads, startede skolen. Det var godt nok senere end i Danmark, men vi skulle
lære, at der i sommerferiens længde blev taget hensyn til, at mange børn var med deres forældre
på jagt og fiskeri inde i fjordsystemet. Første skoledag var her meget festligere end i Danmark,
alle de familier, der havde råd til den grønlandske nationaldragt, havde deres børn pyntet, og ved
navneopråbet i skolegården på den første skoledag, var det ekstra festligt med mange pårørende,
der ville overvære festlighederne.

Uden for stuen
var der en altan,
der også kunne
bruges som legeplads.

Det var sin sag at være gravid og holde balancen i Nuuk. Hen over vinteren var det rimeligt nok,
for der var sneen hårdt trampet til. Selv om solen ved vintersolhverv kun var på himlen fra kl. 1113, var der alligevel lyst med genskin fra sneen, et væld af stjerner og ikke mindst nordlys, som
var en fantastisk oplevelse. Sneen gav store glæder med mulighed for at løbe langrend, hvad
Henning udnyttede den første vinter, mens jeg først fik min første skitur en månedstid efter Mikkels fødsel.
Problemet med sne viste sig først, da solen fik lidt magt i februar og smeltede sneen om dagen,
mens nattefrosten frøs smeltevandet til et tykt panser, som det var farligt at bevæge sig ud på,
især for mig med min store mave. Selv om jeg havde små ”pigdæk” spændt under
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støvlerne, var det farligt at bevæge sig rundt. Det blev jeg imidlertid nødt til!! Fødslen af Mikkel
ville ikke gå i gang af sig selv, så jeg var i en uge hver dag på Dronning Ingrids Hospital for at få
gang i fødslen. De første tre dage forsøgtes med en frygtelig cocktail af jordbærsaft, tørmælk og
amerikansk olie, der skulle få fødslen til at starte. Det eneste, der skete, var, at jeg med en voldsom kvalme måtte gå hjem og her kunne jeg ikke holde skidtet i mig, men kastede blandingen op
igen.
Da det ikke hjalp, fik jeg tre dage i træk vefremkaldende piller, som også skulle indtages på hospitalet. Her skulle jeg trave op og ned af gangene, men det virkede heller ikke. Først da jeg blev indlagt for at få lagt vefremkaldende drop, kom der gang i fødslen, og den 6. marts 1974 kom Mikkel
til verden efter en let fødsel med assistance fra en dygtig, grønlandsk jordemoder, Charlotte.

Henning gik bagefter hjem og lavede dette foto af den nyfødte som postkort til familie og venner, fik skrevet kortene og
lagt dem i postkassen. Vægt 3950 g,
længde 56 cm, født kl. 13.22.

Efter fødslen var jeg på et patienthospital tre dage, inden jeg kom hjem med
ham i den værste storm, vi oplevede på
Grønland. Hennings mor skulle komme
fra Danmark samme dag, men blev forsinket af vejret, til gengæld var vejret
også skyld i, at hun blev en uge længere.
Det var et dejligt ophold, som både børn
og voksne nød. Også oldefar Knud Jørgensen, kom på besøg og blev i 14 dage.
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Vores arbejdsliv var helt anderledes end i Danmark. Selv om Seminarieskolen havde både rent
grønlandske, rent danske og blandede klasser, var det sin sag at undervise de rent grønlandske
børn, fordi vi ikke havde et fælles sprog. Til vores held underviste vi mest de danske, Henning
kom på skolen til at undervise i fransk, sløjd og engelsk- jeg i håndarbejde, dansk og latin. Jeg
havde haft et års latin i folkeskolen og desuden 3 år på gymnasiet, så jeg kunne fint klare sådan et
sprog. Jeg var altid kun et hestehoved foran eleverne, men det viste sig at være virkelig godt, for
jeg kendte i høj grad de problemer, som eleverne skulle tumle med. Da jeg gik på barsel, fik eleverne en præst som underviser, der ikke kunne se det problematiske i sådan et sprog. Derfor havde jeg et par gange eleverne hjemme hos mig rundt om spisebordet tidligt om morgenen, så de
kunne være velforberedte, når de mødte præsten.
Også håndarbejde viste sig at være lidt af en udfordring, for pludseligt stod jeg med ansvaret for
indkøb af materialer fra Danmark til et helt års forbrug. Jeg klarede det og fik gennem de to år på
Grønland så stor interesse for håndarbejde, at jeg fortsatte med at undervise i faget resten af mine
arbejdsår og dertil kom, at jeg med en ordentlig symaskine blev god til at sy familiens tøj, både
overtøj, bukser og trøjer.
Henning underviste ikke kun i skolen om dagen, han begyndte også at undervise i fotolære i ungdomsskolen om aftenen, hvor han tit gik hjem i en by badet i nordlys og stjerner og med en knitrende sne under sålerne. Disse år med fotolære fik også betydning for hans liv tilbage i Danmark,
hvor han kom til at undervise i fotolære næsten frem til sin pensionering.
I fritiden løb vi på ski om vinteren og gik ture i omegnen med børnene om sommeren. Mikkel blev
båret i en rygsæk, så vi kunne fint komme frem. Et par gange var Henning og jeg på en større tur,
mens to unge piger, jeg havde til latin, passede børnene et par dage. Vi var bl.a. med en båd ind i
Godthåbsfjorden, hvor der lå et hotel, og her løb vi på ski. Den sidste sommer, vi boede i landet,
meldte vi os ind i ornitologisk forening. Det betød, at vi kom på vores livs største naturoplevelse.
Vi sejlede en aften midt i juni 1975 ind i Amaralikfjorden med telt og sovepose. Midt nat, hvor solen jo var fremme, begyndte vi at gå i det område, hvor Erik den Røde havde oprettet en nordbobygd. Vi sov et par timer hver nat i vores ringe telt. Vi frøs bitterligt, men det kunne ikke ødelægge oplevelsen ved at have set havørne og masser af spændende dyr og fugle (rensdyr, vildfår,
odinshane). Vi gik ca. 40 km på et par dage og blev afhentet i bygden Kapisillit. Oplevelsen blev
krydret af smukke isbjerge i sære faconer. Den tur har vi aldrig glemt.
Nogle af naturoplevelserne fandt også sted i arbejdsmæssige sammenhænge. Henning meldte sig
på skolen til et udvalg, der skulle være med til at renovere bygninger i Lille Narssaq, der var et
gammelt udsted syd for Nuuk, som blev brugt som lejrskole. Her tilbragte Henning en påske sammen med kolleger, der reparerede de gamle huse. I løbet af vores to år, var vi flere gange med, når
eleverne var her i Lille Narssaq på lejrskole.

Nogle af husene blev benyttet af
fangere som overnatningssted,
og husene var forfærdeligt misrøgtede. Vi skulle også altid huske at hejse flaget, så folk i skibene vidste, at stedet var beboet,
ellers risikerede vi, at der blev
skudt til måls efter bygningerne.
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Vi havde et fint socialt liv, hvor gode venner kom til at erstatte familie ved fødselsdagsfester og
højtider. Desværre kunne det nære bånd ikke opretholdes, da vi kom hjem til Danmark.
Fra Brønderslev kommune havde vi fået 2 års orlov, og da tiden kom om foråret 1975, hvor vi
skulle beslutte, om vi skulle blive i Grønland eller tage tilbage, valgte vi det sikre i Danmark, men
med blødende hjerte. Vi havde haft 2 års orlov, der ikke kunne forlænges. Der var mange af vores
kolleger, vi oplevede blive bitre, fordi de ikke kunne komme tilbage til Danmark. Den situation
ville vi ikke sætte os selv i. Hvis vi var blevet, skulle vores børn på et eller andet tidspunkt også
være rejst til Danmark for at komme på gymnasiet og det kunne vi slet ikke forestille os. I stedet
for var vi overbeviste om, at vi ved børnenes konfirmationsalder kunne tage dem med på besøg i
landet, men en rejse derop var så dyr, at vi aldrig fik taget turen med børnene. I 2010 kom vi selv
på en 14 dages tur tilbage, og først der fik vi taget en endelig afsked med det storslåede land.

Vores børn
Jesper og Mikkel voksede dels op på Poldervej 15, dels på Dannevirkevej 14 i Øster Brønderslev.
Vi har forsøgt i kort form og med fotos at illustrere deres barndom. Der
findes mange flere fotos i de fotobøger, vi har lavet til dem om deres
liv, men disse billeder er fælles med begge to.

1978

Dagplejemor Bodil Møller med familie + Jesper

1980 Træarbejde i haven

1980 Mikkels børnehaveklasse Ø. Brønderslev

1981 Jespers snapseopskrift
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1981 Jesper laver pandekager

1981

¤-

1. skoledag 1981

1983 4H i haven

1983 Fiskekonkurrence—gedde 55 cm

1983 Kornet

1984 Mikkels værelse med hans Amstradcomputer

1985 Koncertprogram hjemme

1985 Forårskoncert med duoen Mogens og Mikkel
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1986 Akustisk guitar

1987

1987 Mikkel indlagt med blodforgiftning

1988 Julegavemærkat

1989
Et meget vredt brev
fra Mikkel
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1987

1990 Der øves til optagelse på MGK

1990 Forårskoncert på gymnasiet

18. juni 1990 matematisk student

1990 Karakterark fra gymnasiet

1990 Til forældre3nes orientering
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Drengenes skolegang startede i Øster Brønderslev, hvor begge gik til og med 7. klasse. Derefter
tog de bussen til Toftegårdsskolen i Jerslev, hvor de gik 2 år. Deres ungdomsuddannelser blev
forskellige, Jesper blev matematisk-musisk student fra Brønderslev Gymnasium, mens Mikkel
var en af de første, der fik en teknisk studentereksamen - HTX.
Allerede mens de gik i 8. –9. klasse, fik de et godt fritidsjob i biografen i Brønderslev, og det arbejde beholdt de gennem både folkeskole og gymnasium.

Efter studentereksamen begyndte de begge på deres uddannelser, Jesper på MGK - Musikalsk
Grundskole - som forberedelse til Musikkonservatoriet i Aalborg. Mikkel læste datalogi på
Aalborg Universitet. Mens de læste, flyttede de begge til Aalborg, hvor de fik ungdomsboliger på
Poul Buåsvej. Da de fik kærester, flyttede de i lejligheder i byen og levede deres eget liv.
Efter uddannelserne flyttede Jesper med Trine til København, hvor de først boede i Overgaden
Oven Vandet på Christianshavn, senere flyttede de til Burmeistergade 14, mens Mikkel og Gry
købte hus på Langmølledalvej 5 i Nibe.

1990

1990 Præmie for bedste
udklædning på sidste skoledag

1993 i ”Daalen”

Juni 1994 Jazzfestival på
Obels Plads i Aalborg
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8. juni 1993 HTX student

Arbejdsliv
Da vi tog hjem fra Grønland, havde det oprindeligt været vores hensigt at flytte længere ned i landet, men da vi fik bygget hus på Dannevirkevej, betød det, at vi blev i landsdelen og på vores skoler.
Jeg fik mange gode år med mine elever. Mine fag var latin, mens det stadig blev tilbudt, dansk
som klasselærer i underskolen, masser af håndarbejdstimer og så tysk, som var mit yndlingsfag.
Jeg tog del i livet på skolen på mange felter, blev valgt til tillidsrepræsentant og senere lærerrådsformand, en post, der var belastende, men også spændende. Jeg havde bare ikke lederambitioner, så jeg holdt som lærerrådsformand efter 2 år.
I stedet deltog jeg i livet på skolen på andre
felter. Bl.a. var jeg med i den revy, som 8 lærere lavede i anledning af Søndergades skoles 25 års jubilæum. Jeg står længst til venstre.
De sidste mange arbejdsår fik jeg mulighed
for at undervise i drama og i den forbindelse
var jeg på sminkekursus. Det var mærkeligt
at blive sminket gammel og så opdage, at jeg
lignede min mormor på hendes gamle dage!!

På billedet til højre skulle jeg sminkes smuk!

Kaffedrikning på lærerværelset i 1994

Jeg var faldet ned af en trappe hjemme på Dannevirkevej omkring 1995 og fik besvær med at deltage i mange ting. Derfor startede jeg i min fritid på
Åben Uddannelse i tysk på Aalborg Universitet.
Jeg blev bachelor og fik halvdelen af min kandidatgrad, men da jeg havde været igennem min
store rygoperation i 1999, kunne jeg ikke sidde
bøjet over bøgerne så længe.

Efter rygoperationen havde jeg regnet med, at jeg
kunne komme tilbage til mit arbejde efter et halvt
års sygeorlov, men jeg var ved at splitte mig selv
ad, da jeg startede igen, så lægen sendte mig
hjem. Det var sært at skulle finde en anden identitet, for min havde i høj grad været det at være lærer. Jeg fik imidlertid ro på min tilværelse, og mit
arbejde blev, som Henning lidt spøgefuldt sagde,
at skulle træne. Det gjorde jeg regelmæssigt i
mange år. Heldigvis har jeg stadig kontakt til 10 gamle kolleger, som jeg ser en gang om måneden privat. Selv om jeg havde været glad for min skole, er den nu efter mange år helt ændret med
både kolleger og undervisning, så jeg savner den ikke længere.
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Udpluk fra Kirstens liv
I 1984 var min hofte så slidt, at jeg skulle have den skiftet. Den
operation gav mig et nyt liv med god bevægelighed, så jeg året
efter kunne gå med familien på bjergstier i Østrig.
Jeg lå meget længe på hospitalet, fordi hofteprotesen var sat
forkert i. Operationen skulle derfor laves om, så jeg lå 36 døgn
på Aalborg Sygehus.
Selv om første operation havde været mislykket, var jeg dybt
taknemmelig for, at jeg kunne få et aktivt liv igen, så jeg lavede
en lille tale på vers om min tid på hospitalet til mine søde kolleger, der kom på besøg.

Sommer 1988
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Sminkekurset fik jeg også god brug for, da jeg blev involveret i dilettant i Øster Brønderslev. Gennem 5 år deltog jeg i forestillingerne og nød at være sammen med mennesker, jeg ellers ikke
kendte. Derigennem fik både Henning og jeg et godt netværk, som vi havde fornøjelse af alle de
år, vi blev i Øster Brønderslev.

Jeg har siden 1979 haft tæt kontakt med mine gamle skolekammerater. Vi er 5 kvinder, der mødes
hos hinanden en gang om måneden til stor fornøjelse for alle. Vi følger med i hinandens liv på godt
og ondt, og vores mænd mødes samtidig og har fået sig et godt venskab.
Hvert 5. år mødtes hele klassen. Her er billedet fra 25 års jubilæet, hvor vi står foran vores gamle
skole, Ryesgades skole. Alle, der kan, møder op, og efter 2009 er vores træf er endda blevet udvidet
til en gang om året. Først mødtes vi til frokost, nu tager vi hvert år en overnatning på Rold Storkro,
hvor der er god tid til at snakke med hinanden.
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Familiens ferier
Efter vores ophold i Grønland, begyndte vi at tage på vinterferier til dels Norge, dels Sverige. Det
blev som regel årets eneste ferie, men alle nød ferierne, fordi vi var sammen og kom ud for at bevæge os, så at vi var godt trætte om aftenen, hvor der blev spillet og læst historier.
Da jeg fik skiftet min venstre hofte i 1984, blev det afslutningen på skiferierne. I stedet for anskaffede vi os en teltvogn og besøgte med den dels Danmark, dels kørte vi til Tyskland, Østrig,
Schweitz og Luxembourg. Også Alsace besøgte vi et par gange.
Vores sidste fælles udenlandsferie blev i 1990.
På de følgende sider kan man følge vores ture gennem næsten 15 år.

1979 Sommer på Halleberg,
Sverige, hvor vi fandt skovjordbær

1980 Sommer i Luxembourg
hos Bodil

1980 Besøg på vingård i
Longuich ved Rhinen

1981 Isaberg, Sverige

1981 Flensburg

1981
Tegningerne
inspireret af
besøg på Dybbøl Banke
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1981 Stormflodssøjle Ribe

1982 Skærgården i Sverige med farfar og farmor

1982 Dagbogen skrives i Lienz, Østrig

1982 Ensianblomst i Østrigs Alper

1982 Weissensee i Østrig

1983 Vinterferie Solør,
Norge

1983 Laksefiskeri i Lågen i Norge

1983 Der bygges en varde i Rondane i Norge

1983 Jostedalsbræen Norge
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1984 Efterårsferie i Tyskland. Markedspladsen i Lübeck

1984 Efterårsferie i Plön, Tyskland

1985 Isspisning i Ribeauville, Alsace
1985 Vandretur ved Wengen,
Schweiz

1986 Frokost på fjeldet ved Sälen, Sverige

1986 Opkørsel til rodelbane på Sälenfjeldet

1986 Leksand Vandrerhjem, Sverige
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1987 Marked i Chamonix

1987 Skovjordbær, Mosel

1987 Ishule i Chamonix
Frankrig

1988 var familien i
Norge, hvor Henning
fangede sit livs første
laks. Jesper var glad på
sin fars vegne, men
skuffelsen over ikke at
have fået fanget en laks
selv, var tydeligt at se.
1988 Norge. Fotoet vandt i en fotokonkurrence

1990 København
Gefionspringvandet

1989 Paris

Vores sidste ferie med barn. Turen gik til København, hvor aftalen var, at Mikkel kunne tage hjem
til Øster Brønderslev, hvis han ønskede det. Da
Henning og jeg ville videre til Sydsjælland fra København, valgte Mikkel at blive sat på toget i Høje
Tåstrup. Det var en mærkelig dag, hvor vi lukkede
døren til mange års dejlige fælles oplevelser
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Familiens fritidsbeskæftigelser
På de følgende sider fortælles om
familiens fritid i fotos gennem
mange år.

1977 Hundestejlefiskere

1978 Fodboldspiller Jesper

1980 på ski i Daalen

1980 Trim-bingo, som familien
deltog i gennem flere år

1979 vinterferie Pinnarpsbaden Sverige

Regning for musikskolen for begge drengene

1984 Batik. Jeg uddannede mig på kurser til at arbejde med voksbatik. Det
blev brugt til tøj, og også på skolen og i ungdomsskolen, hvor jeg nogle år
havde timer, lærte jeg teknikken fra mig. Henning lavede en serie dias med
fremgangsmåden, og den blev solgt til amtscentraler rundt om i landet.
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1986

1986 Fiskelykke

Jesper og hans bedste skolekammerat Jesper Larsen giver koncert

1987 Førstepræmie til havørreddag var til stor skuffelse en kongelig porcelænsfigur. Misundelsen/
skuffelsen lyser ud af Jesper. Senere byttede en ældre
fisker figuren med et fiskehjul til Jespers store glæde.

1987 Mikkel med sin store passion—computeren

1994 Vores vinklub, der eksisterede næsten 20 år.
På billedet ses vores bedste venner, Edel og Egon

1988
Hennings første havørred fanget ved Svinkløv
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Dette billede falder uden for rammerne af, hvad der skulle have været med i bogen, men det er et billede, der fortæller om Jespers store passion for at fiske og et ”traume” i forhold til sin far, der havde
fanget en laks, da familien var i Norge i 1988. Jesper fangede ingenting, og der skulle gå 32 år, før han fik heldet med sig, og fangede en kæmpe laks i Mörrumelven i Skåne. Forinden havde han i
mange år fisket efter laks i både Karup å og Skjern å, men uden
held. At laksen så var en hun fanget på den forkerte tid på året betød ikke så meget, selv om fisken skulle sættes ud igen. Glæden var
i hvert fald stor

Familiens dyr
Fra det første år, vi boede på Dannevirkevej, havde vi katte. Det dyr voksede drengene op med, og
det betyder også, at en kat i dag er deres foretrukne husdyr.

Stribe

Putte

Sortemis

Da børnene var holdt op med at bruge
legehuset, fik Henning det indrettet til
hønsehus for en flok dværghøns af racen Sort Orpington. De blev usandsynligt tamme og spiste af hånden. De gav
os de æg, vi havde brug for, og størrelsen var fin.
Klop
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Ferie uden børn
1989 havde vi den sidste udenlandsferie med Jesper og Mikkel. Turen til Frankrig var den sidste,
året efter - i 1990 - valgte Mikkel som allerede beskrevet at tage med os på en tur til Sjælland, fordi vi aldrig rigtigt havde været i København, men det var på den betingelse, at han kunne blive
sat på et tog hjem til Øster Brønderslev, når han ønskede det. Sådan blev det, og mange års gode
ture var nu fortid, men vi to havde nye oplevelser i udlandet i vente.
August 1990 var vi på campingtur til Rudbøl. Den dag var D-marken blevet givet fri i det tidligere
Østtyskland, og den dag mødte vi parret Gabriele Fronzke, Wolfgang Wolf og deres to børn
Franzisca og Alex.
Det blev til et venskab, der fortsatte i årene frem også efter parret var blevet skilt. Venskabet omfattede også Gabis forældre, Hilde og Ernst og hendes bror Jochen.

1992 hos Gabi og Wolfgang
på Aprikosensteig 42, Berlin
Bagest: Alex, Wolfgang, Franzi
og Jochel

Forrest: Melanie (Alex’ kæreste),
Hilde, Gabi og Ernst

Fra 1992 og frem brugte vi campingvognen til lange
ture til Provence. Vi holdt meget af området ved
Ventoux-bjerget på grund af den vidunderlige mad,
vi kunne købe på markederne - og på grund af vinen
fra området. Da Henning efter sin pensionering begyndte at importere vin, var det netop fra byen
Bedoin for foden af dette bjerg.
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2000 Den Japanske Have i Berlin med Ernst og Hilde

2004 Bytur i Berlin med Gabi

2004 Frokost i Frankrig

2005 Berlin med Hilde

2005 Mosel og Ahrdalen

2008 Med Ellen og Flemming i Sverige,
frokost på pension Styrsjö Skäret
2008 Wien med campingvogn,
Her er det Hundertwasserhaus
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2009 Vintur til Alsace, Champagne, Provence og Rhinen

2008 Med Lisbeth ved familiens gamle
sommerhusområde

2010 Hornborgasøen, Sverige med traner

2009 Søskendetræf Emmerlev Klev i Sønderjylland
2010 Søskendetræf på Öland med orkideer
2010 genså vi endelig Grønland. Vi fløj til
Sdr. Strømfjord, hvor vi var på vandring
på indlandsisen. Fløj videre til Nuuk, hvor
vi boede hos Else Søndergård og genså
meget fra vores tid fra 1973-75.
Efter 1 uge her sejlede vi med kystskibet til
Illulisat, hvor vi havde 4 overnatninger
på Hotel Arctic. Her fik vi gået ture til
Evighedsfjorden, og sejlede ved midnatstid langs iskanten på indlandsisen.
På hotellet fik vi smagt alle mulige slags
lækre grønlandske specialiteter.
Vi fløj hjem via Sdr. Strømfjord
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2011 Kokkeskolen i Malaga

2011 Søskendetræf Møn

2012 Søskendetræf Lübeck

2013 Søskendetræf Klitmøller

2015 Portugal i tre uger

2015 Campingferie ved Götakanalen, Sverige

2017 Benalmadena i Spanien

2016 Göteborg med Rasmus og Johanne
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2017 Familietur til Slettestrand Feriecenter

2018 Madeira

2018 Søskendetræf til Wismar

2019 Fuengirolo med Zarzuela på tallerkenen

I 2020 havde vi planlagt to uger i Portugal, men
året 2020 blev helt specielt. Coronavirus ramte
verden og fra 11. marts og frem til først i maj
blev hele Danmark lukket ned med voldsomme
restriktioner. Børn i alle aldre skulle blive
hjemme og blev undervist digitalt. Det samme
gjaldt for alle gymnasier og videregående uddannelser.

2019 Campingtur til Sverige og Götakanalen

Både Mikkel, Gry og Jesper arbejdede hjemmefra. Trine sad alene på sit værksted og arbejdede. Alle savnede det sociale liv, men vænnede
sig til det liv.
Smitten forsvinder og blusser op igen, og det liv
måtte vi vænne os til, indtil der kommer en vaccine engang i 2021.
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Vores livs fester
Henning og jeg har altid haft den indstilling, at vi gerne ville fejre livets store begivenheder, fordi
vi der også kunne få mulighed for at være sammen med familie og gode venner. De første år
holdt vi altid festerne i vores hjem. Der blev dækket op med hjemmelavet mad til 30 gæster i vores alrum, men efterhånden benyttede vi os af forsamlingshuset i Øster Brønderslev og selskabslokaler, hvor en kok lavede maden, så vi fik mindre stress på, når vi skulle fejre en begivenhed.

1977 Jul med Bodil
som julemand. Min
mor Elly og mormor
og morfar, Gerda og
Knud Jørgensen,
var gæster

1978 Jespers 7 års fødselsdag

1981 Mikkels 7 års fødselsdag

14. juni 1981 holdt vi kobberbryllup. Vi blev vækket til
hornmusik og rundstykker på plænen. Senere skulle vi færdiggøre menuen til 30 gæster.
1981 Kobberbryllup med
uventet vækning

Kobberbruden havde ikke fået en lur pga. travlhed og måtte lægge sig et par timer i løbet af aftenen.
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1985 5. maj. Vi fejrede Jespers konfirmation med huset fyldt med gæster til god, hjemmelavet mad

Sangskjuler fra
kreative kolleger

1987 Invitation til Kirstens 40 års fødselsdag

Ved mange af vores fester har vi lavet personlige
invitationer og maden var hjemmelavet.
Meget af maden var forberedt i forvejen, og i køkkenet stod min bror Steen og Henning og vartede
kvinderne op.
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1987 Hennings 40 års fødselsdag

Henning med sine brødre Keld og Erling

Med Hennings 40 års fødselsdag blev der påbegyndt - eller rettere sagt fortsat - en madtradition
fra min morfars fester.
Min mormor havde altid lavet hjemmelavet forloren skildpadde, og det er også blevet serveret
ved Hennings 40, 50, 60 , 70 og 75 års fødselsdage. Ved de fire første fester lavede vi selv retten
helt fra bunden.
Som ”forrettter” har Henning ved alle festerne lavet sine egne silderetter, som han efterhånden
har udviklet. Sildene får han som saltede sild, og han har lært at filetere sildene hurtigt.
I årenes løb har han også lavet forskellige urtesnapse. Hans favoritplanter til krydring har nok
været porse, perikon, enebær og rønnebær. En ny variant er med citron og rosmarin.
De tjenende ånder var altid min søster Lisbet, gode veninder som Ellen Lund og Edel Nielsen, og
senere kom vore svigerinde Karen Grove til.
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1988 Mikkels 14 års fødselsdag

Da tiden kom, hvor Mikkel skulle
konfirmeres, valgte han konfirmationen fra. Efter aftale med os og
præsten fulgte han konfirmationsforberedelsen et par måneder, inden han fik lov til at vælge konfirmationen fra. Egentlig var vi ret
stolte af ham, for hans argumentation var god. Det krævede også noget at være den eneste i en klasse,
der ikke skulle konfirmeres. Han
vidste på forhånd, at han ville få en
fest uanset, hvad han valgte.

Mikkels tale
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1989 Jesper 18 år
1993 Sølvbryllup

Morgenvækning

Sølvbrylluppet blev fejret over to omgange. Den 14. december
med over 100 morgengæster. Det var dels familie og venner,
dels kolleger fra vores to skoler.
Lørdagen efter holdt vi festen i Øster Brønderslev Forsamlingshus med lækker mad, som en kok havde komponeret.
Der var mange festlige indslag og taler, men den sang, som
Jesper og Mikkel havde lavet og selv fremførte, var ubestridt
den største oplevelse for os. Teksten findes på de næste sider.
Drengene havde på dette tidspunkt andre kærester, og de
kunne godt vurdere Henning og mit liv sammen. I løbet af
aftenen kom Mikkel helt uventet, gav os et stort knus og sagde tak for sin opvækst.
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Børnenes annonce

Jesper og Mikkels sang til vores sølvbryllup
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1997 Kirsten 50 år

1997 Henning 50 år
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2006
Jesper og Trines bryllup i Hvide Sande

2000
Mikkel og Grys bryllup i Aalborg

2017
Kirstens 70 års fødselsdag

2008
40 års bryllupsdag på Hindsgavl Slot

Vores livs fejringer, der startede med hjemmelavede menuer serveret i vores eget
hjem, da vi var unge, ændrede sig med årene. Vi valgte at få maden udefra, men arrangerede selv festerne i lejede lokaler. Til
min 70 års fødselsdag fik vi Ed, vores nabo,
der var kok, til at lave lækker italiensk buffet. Til Hennings 70 års fødselsdag fortsatte
han traditionen med selv at lave mange forskellige marinerede sildetyper med hjemmelavede urtesnapse. Men den forlorne
skildpadde fik vi denne gang fra en slagter.
2017
Hennings 70 års fødselsdag
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Efter mange usædvanlig gode år i Øster Brønderslev valgte vi i 2013 at sætte vores dejlige hus til
salg. Vi havde gennem et par år ledt efter det sted, hvor vi kunne tænke os at flytte hen. Vi var
enige om, at det skulle være i Aalborgområdet, fordi vi her dels havde et godt socialt netværk i
form af mine gamle skolekammerater, dels havde et godt kulturelt tilbud..

1. januar 2014 overtog vi så en dejlig lejlighed i Lindholm på 130 kvadratmeter med 4 værelser, en
god østvendt altan og en svalegang mod vest, hvor vi kunne have vores gamle havemøbler til at
stå.
Her nyder vi nu byens nærhed og de gode muligheder for at gå ture langs fjorden. Også udbuddet
af cykelstier er godt, så vi har mulighed for at komme langt omkring på vores elcykler.

2014 Julius Posselts Vej, Lindholm
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Min søster, Lisbeth Rasmussens, egen beretning:
Lille Lisbeths liv
Jeg var en lille kvik pige, også meget frygtsom. Jeg græd meget og turde ikke meget. Steen skulle altid sendes hen for at
spørge, om nogen ville lege med mig, og det gjorde han gerne.

Vi blev betragtet som et par tvillinger og gjorde i mange år alting sammen. Gjorde fælles front mod vores stakkels storesøster. Heldigvis bærer hun ikke nag.
Det stabile og kærlige holdepunkt i mit liv har altid været
mormor og morfar, som altid var parat til hygge. Morfar kun-

ne tage os med på cykeltur på Longjohn, det passede ikke mor
og mormor. Det var de to, der tog os med til zoo første gang,
en uforglemmelig oplevelse. Ture til Østre Anlæg blev det også til. Morfar var med på mange ting, også at skrive i poesibogen.

Mormor lavede traditioner med juleklip og småkagebagning op mod jul. Og hun lavede også pakkekalender i mange år. Den første var hvide kuverter sat på rødt silkebånd.
Vi 3 børn skiftedes til at åbne, jeg husker, der var bl.a.

tandbørste og tandkrus til min dukke og chokoladefrøer.
Når det var de andres tur, var det lige så spændende, som
når det var en selv. Senere broderede mormor en fin kalender, den har jeg endnu og jeg brugte den til min egen
datter Malene.
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Syv år gammel og ny skoletaske

Selv om vi børn blev holdt i meget strenge tøjler, fik vi dog lov til at gå op på skøjtebanen, der lå i
Skovdalen, hvor nu Kunstmuseet ligger. Der var lys på, og græsset blev overrislet, og der var et
mylder af børn. Boder, hvor man kunne købe glaserede æbler og vafler, jo, det var en fest. De første år med arvede skøjter og støvler, skøjter skulle skrues på støvler, og faldt rigtig ofte af. Da jeg
endelig købte kunstskøjter for opsparing, var jeg ved at være for gammel. Men disse skøjter har
jeg endnu, og bruger dem, lige så snart der er skøjteføre.

Læsehest
Allerede som helt lille fik jeg grundlagt min kærlighed til bøger og historier. Far læste godnathistorier for os børn, mens mor sad i lænestolen og strikkede eller læste. Morfar fortalte frit opfundet historier om Laust, Kragepetter og John fra Sydafrika, Steen og jeg kunne ikke komme hurtigt nok op ad trapperne til første sal hver aften efter aftensmad, for at høre nyt fra føljetonen.

Jeg begyndte tidligt at læse, Kirsten havde lært mig det, så det var rigtig kedeligt at komme i 1.
klasse og ”lære” at læse. Onkel Bent havde kassevis af gode børnebøger på loftet, det var klassikere som Hjortefod, Den sidste mohikaner, Jules Vernes og ikke mindst Tarzanbøgerne. Min måde
at undslippe en streng barndom på var bl.a. at give mig hen i bøgernes verden, der var jeg fredet.
Mor og far var begge meget interesseret i bøger og uddannelse, det har da været mit held.
Vi har læst mange bøger for Malene, desværre læser hun ikke mange bøger mere.
Foruden bøgerne på loftet var der ofte boggaver til jul og fødselsdag, det var seriebøger som Jan,
Flemming, Susie og Lisbeth. Og som om det ikke var nok, var vi faste kunder på det nærmeste
bibliotek på Lindholmssti, hvor strenge Frk. Jacobsen var bibliotekar. Heldigvis var hun ikke så
streng alligevel, hun lærte hurtigt vi børns læsevaner at kende, til sommerferien fik vi tre specielt
lov til at låne en hel kasse bøger med i sommerhuset. Jeg mødte frk. Jacobsen, da hun var ME-

GET gammel, hun kunne stadig huske os.
Jeg læser stadig masser af bøger, helst papirudgaver, men også en del E-bøger.
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Noget ved musikken.
I de tidlige år samledes familien omkring radioen, hørespil og Giro 413 var foretrukne.
”Fiskerpigens sang” og ”Den gamle gartner” kan jeg stadig synge udenad. ”Præstens” radioavis
lyttede vi også til, musestille. Ve den, der kom til at snakke.
I Elim og i skolen, lærte vi alle salmerne udenad, dejligt at kunne dem nu. I Elim skulle Steen og

jeg altid optræde med:
Jeg er en lille jente,
jeg er en lille gut.
Og jeg vil hedde Daniel,
0g jeg vil hedde Ruth.
For Ruth hun var så god og sand
og Daniel var en modig mand.
Ja, jeg vil hedde Daniel
og jeg vil hedde Ruth.
I skolen i 1. klasse lagde den meget unge sanglærer Frk. Ebert (senere Fru. Balling) mærke til min
sangglæde. Det medførte, at jeg til en stor skolekoncert skulle optræde alene med Spørgejørgen.

Jeg var iført Steens tøj og kasket, stor succes. De andre, større piger i sangkoret spurgte, om jeg
var nervøs. Svaret: Nej, hvad betyder det?
Senere i sangkoret kom Poul Elming til. Han blev en berømt Wagner sanger, og sang selvfølgelig
allerede godt som ung. De kloge hoveder påstår, at det at synge sammen forlænger levetiden. Så
skal jeg blive ældgammel. Jeg synger på 2. år i et lokalt kor, Gundsøkoret, vi har sågar været i

Krakow og synge Mozarts Requiem, og den første mandag i hver måned synger jeg sammen med
Vadefuglene, alle gamle pensionister. Vi har et forrygende 5 mands orkester, og repertoiret er både Giro 413 og nyere populære viser. Det er sjovt. Jeg sidder med min gamle skakven Alfred på 86
og hans veninde Inger, som ”kun” er 82.
Mit liv har altid været fuld af musik, dels som udøvende på klaver, guitar, blokfløjte og saxofon,
dels som tilskuer til bands, operaer og Musicals, hvor ”Phantom of the Opera” ligger på første-

pladsen.

Hos mormor stod hendes gamle klaver,
her lærte både Kirsten og jeg at spille

klaver og herfra stammer sikkert min
store glæde ved selv at kunne spille et
instrument.
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Billedet er fra en koncert i Aalborghallen, hvor jeg
spillede trommer.

I folkeskolen har jeg undervist i musik i 43 år, så
interessen har altid fulgt mig.

Sommerhuset i Torndrupstrand
Alle ferier blev tilbragt ved Torndrupstrand. Ved nedkørslen til vejen står to kæmpestore granitsten, der hoppede vi op og ventede på
mor ved bussen. Nu er stenene på en eller anden mærkelig måde
krympet.

Ispause

I sommerferien badede vi og spillede stikbold, solen skinnede altid, og mor måtte pudre vores
skoldede arme med kartoffelmel. Og flere gange daglig ud at gå ved stranden med næsen ned i
ravsnulleret. Vi har gennem årene fundet en bunke rav, far lavede fine smykker, som jeg har endnu. Interessen for at finde rav har jeg stadig, jeg lejer hus ved Torndrupstrand eller i nærheden
hvert år. Jeg har sågar fået en ravlampe.

Billedet er taget i
sommerhuset foran
det genkendelige
tapet

Der bindes kranse af mælkebøtter
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Der blev leget gemmer(gemtaput) og bygget
huler. Flere år lavede vi cirkus, hvor vi sang
og optrådte. Særlig sketchen: ”Bagskærmen
rasler ”var et hit.

Cirkus med Helen og Kirsten bagest. Forrest står jeg
med guitar og sammen med Hanne, der boede i
”Pip” hele sommeren 1955.

I august måned plukkede vi tyttebær ved Lagunen. Der var rødt af bær, vi plukkede dagligt og
solgte dem til naboer på Annebergvej eller til fars kolleger på Flyvestationens Hovedværksted,
godt tilskud til de små lommepenge. Sjovt at tænke på, at Palo og jeg byggede sommerhus på det
sted, hvor vi havde plukket tyttebær.
Faktisk var der mange hugorme (hedeål), og det er der stadigvæk. Vi blev altid tudet ørerne fulde
om, hvor farlige de var. En gang vi plukkede tyttebær (det område, hvor jeg stadig plukker tyttebær) trampede min far en fed hugorm ihjel. Ud af maven trimlede en masse unger ud, så der var
nok at gøre. Og aldrig plukke tyttebær uden gummistøvler, det efterlever jeg stadig, også i 30 graders varme. Mor har også en gang slået en hugorm ihjel, da vi var på vej ned for at bade, og den lå
lige der, hvor vi og mange andre folk skulle gå.
Jeg har engang skræmt livet af Kirsten ved at vifte en kunstig hugorm foran hende.
Men lyngen kunne også bruges godt. I vores skildpadde Hannibal havde far boret et hul og sat en
nylonfiskesnøre i. Så gik Hannibal fredeligt i lyngen og hyggede sig., lige indtil den dag skorstensfejeren fra Hals kom forbi og gik ved siden af stien. Han fik foden under snøren og Hannibal fik
en flyvetur, som desværre blev dens endeligt. Nej, hvor var vi sure på skorstensfejeren.
Da mor begyndte at arbejde, var vi 3 børn alene i sommerhuset
om dagen. Vi tjente penge ved rengøringsopgaver som at feje, ryste tæpper, skrælle kartofler, koge karklude (en gang var gryden
sat over, vi gik til stranden og langt væk kom vi i tanker om gryden, løb hurtigt hjem, kludene var sorte, men heldigvis ingen ildebrand).
Steen og jeg hjalp også far med fiskeriet. Far havde en robåd og

satte garn. Det sjoveste, han fangede, var en hummer og en kvabso, ellers var det fladfisk en masse. Vi tog også til Ryå og fiskede
aborrer, en fryd at stå i solnedgangen og mærke, at der er bid. Jeg
fisker stadig, nu fra Pouls båd, hvor vi fanger mange hornfisk.
Min første og eneste laks
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Skolegang
10 år på Ryesgades skole, der nu er lavet om til lækre lejligheder. Jeg håber, de er sluppet af med
skolelugten på gangene. Jeg var dygtig i skolen og kappedes med Inger-Marie og Karen om 1.
pladsen. Da realeksamen var i hus, fik jeg det bedste snit i alle realklasserne, sådan!

1. b 1959

Desværre var der meget
mobning, jeg var som regel
offer, men har også mobbet
selv. Ingen voksne tog sig af
det. Mor har dog taget affære en gang, hvor jeg ikke
ville i skole. Jeg har været til
skolereunion en enkelt
gang, det var hyggeligt, ingen kunne genkende min
udlægning af tingenes tilstand.

Efter realeksamen kom jeg på HF på Nørresundby Gymnasium. Ville ikke læse videre, men blev
lokket med en knallert, en Velo Solex, som jeg blev meget glad for. På HF var jeg med i
”Inderkredsen”, vi var 2 piger og 5 drenge, der bare styrede den klasse, vi havde det sjovt, men vi
var dumme over for de andre. Aldersspredningen var fra 16-33 år, mange havde været på ar-

bejdsmarkedet først. Det var første gang, HF startede, lærerne var usikre på, hvad de kunne forlange. Jeg var dygtig og klarede mig rigtig godt. Jeg festede en del, og har flere gange stået ret
over for mor og fortalt om kaffe og lagkage, mens jeg var hønefuld. Mor og far var ved at blive
skilt, jeg fornemmede, at jeg kunne begynde at bestemme noget mere.
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I sommerferien inden HF var jeg køkkenpige på en skolekoloni i Ordrup på Sjælland, kørte derover på min Velo. Der nåede jeg at have 2 kærester, var til bal på Den hvide Ged hver lørdag, og
gik med den anden køkkenpige hjem over markerne, intet farligt i det dengang. Jeg måtte ikke gå
i lårkort, så jeg fik fat i noget tråd og syede alle mine kjoler op. Jeg vaskede dem inden jeg skulle
hjem, det blev ikke opdaget. Men den sommer fandt jeg da ud af det lille spil mellem drenge og
piger, og fandt også ud af, at jeg egentlig var en pæn pige
Efter HF 4 år på Aalborg Seminarium, gik i en pigeklasse, jeg stadig mødes med. Vi havde det
sjovt. Fagligt var jeg forfærdelig umoden. Jeg burde have haft et sabbatår. Jeg havde svært ved
fagene og fik en middelmådig eksamen. Særlig 5 tallet i kristendom var uforståeligt for mig, men
sidenhen har jeg undervist 43 år i kristendom, det har været helt fantastisk. Første job var på
Svenstrup skole. Men da jeg var flyttet sammen med Palo i Gistrup, var jeg heldig at blive ansat

der, da var jeg 24 år. Jeg syntes i perioder , det var hårdt at være lærer, specielt alenelærer. Men
da Jan og jeg flyttede til Sjælland og jeg blev ansat på Jyllinge skole, opstod der en ny og dejlig tid
for mig. Vi arbejdede i teams og det har været helt fantastisk, både med børn og kolleger. Mine
fag var i starten engelsk og hjemkundskab. Men de sidste mange år har jeg undervist i indskolingen i dansk, kristendom, idræt, formning, musik og engelsk. Og jeg har haft nogle skønne børn.

Spillefugl
Allerede som barn blev der spillet brætspil som Ludo og Matador. Det var jo før fjernsynets tid, så
aftenerne skulle jo gå med noget. Særlig i sommerhuset var rutinen fast. Der blev købt en flaske
kirsebærdrik, Lapomme, i Brugsen i Hou og noget slik. Og hver lørdag aften sad vi 3 børn og far

og spillede 66 med piber og trommer og havde en fest. Mor sad som sædvanlig tilbagetrukket i
lænestolen og læste eller strikkede. Senere lærte far os at spille whist, og det har jeg spillet lige
siden.
I Gistrup var det i klubben ”damerne”, det var sjovt. De opsparede penge blev brugt til en julemiddag med god mad og særlig også noget stærkt at drikke. Engang gik der ild i vores nisselandskab, heldigvis var jeg frisk og fik det slukket straks. Jan og jeg har også spillet lidt med søster

Kirsten og svoger. Men Jan kom med nogle forfærdelige meldinger, han ville bare have meldingen, så det stoppede vi med.
Vi har også spillet Trivial Persuit ved vores årlige søskendekomsammen både i Danmark, Tyskland eller Sverige. Men vores bror, Steen, som er en fabelagtig bridgespiller, kan ikke tåle at tabe.
Det skabte en dårlig stemning, så det holdt vi snart op med. Men Kirsten og jeg spiller omvendt

kasino, når vi kan se vores snit til det
Da jeg var sammen med Bent havde vi en Uno klub med nogle gode venner, det kan voksne sagtens spille og more sig over. Med ham spillede jeg også Canasta sammen med vores gode venner
Ann og Steen i nogle år.
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Med Poul spiller jeg skak (har sågar undervist i skak i 5 år på
Jyllinge skole), 500 bliver det også til og forskellige brætspil.
Men whistklubben er genopstået, dog med nye medlemmer.
Det er vores gode venner John og Evy (tidligere kollega), vi
spiller med en gang om måneden og lægger et klækkeligt beløb til rejser. Sidste år var vi i Malaga på en fantastisk tur. I
år skal vi til Stockholm og Gotland om sommeren, og i september kører vi selv til Gardasøen, hvor vi bor nogle dage,
inden vi kører i hver sin retning.

En skakkage serveret ved min afskedsreception

Sammen med min eksmand Jan og hans kone nr. 4 (jeg var nr. 2) spiller vi forskellige brætspil
efter at have indtaget et dejligt måltid. Også nytårsaften tilbringer vi ofte sammen for Malenes
skyld.
Boliger
Annebergvej til jeg var 20. Derefter flyttede jeg til en lillebitte taglejlighed i Vendelbogade 5,
koldt om vinteren og brandvarm om sommeren. Jeg kunne ikke lide at bo alene, det kan jeg stadigvæk ikke. Der boede jeg et par år og flyttede ud til Palo i hans lejlighed i Gistrup i foråret 74. I
løbet af 74 købte vi parcelhus i Gistrupparken 23 i Gistrup, dette år byggede vi også sommerhuset

i Torndalsalle tæt ved mine forældres sommerhus. Efter 13 år flyttede jeg fra Palo. Købte en lille
sød ejerlejlighed i Ålborg på Østerbro overfor Østre Anlæg. Fin lejlighed, men jeg var ikke på toppen og kunne stadig ikke lide at bo alene. Efter et par år solgte jeg lejligheden og købte en andel
af en gård i Sønder Tranders med 2 mænd, jeg havde fundet gennem avisen. Det kunne have blevet alletiders, men allerede da havde jeg mødt Jan, så efter 3 mdr. i kollektivet flyttede jeg til Jan
på Zentavej i Gistrup, efter at jeg med stort besvær havde fået solgt min andel i kollektivet.

Efter et par år blev vi gift, og i 1990 fik vi mit eneste barn
Malene. Jan havde 4 drenge i forvejen, så jeg var da heldig
at få Malene. Da Jan blev fyret i 1998 var han nødt til at
flytte til Sjælland, og efter ½ års betænkningstid flyttede
Malene og jeg til Sjælland, til Kometvej 34, hvor jeg stadig
bor, nu med Poul.

Her læser moster godnathistorie
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Malene fik efter nogle tumleår en god
uddannelse som sygeplejerske. Hun bor
med kæresten Anders i ejerlejlighed i
Roskilde. Anders er tømrer og Malene
arbejder på Intensivafdelingen på Roskilde sygehus. Hun er lige begyndt på en

ekstra uddannelse inden for sit felt.
Efter et par år blev Jan og jeg skilt i bedste forståelse, vi ses stadig en del. Jeg
kunne heldigvis blive boende i huset,
takker mine forældre, fordi de pressede

på, at jeg skulle have en uddannelse. Og
så tjenestemand, hvor den fede pension
nu kommer mig til gode.
Efter at Jan flyttede, gik der et halvt års
tid, så mødte jeg Bent, der flyttede ind
efter ca. 4 måneder. Vi havde mange go-

de stunder sammen, også i hans dejligesvenske hus ved Dalshult, hvor jeg fik
grundlagt min store kærlighed til traner.
Efter ca. 8 år ville Bent ikke være kærester mere, Malene havde aldrig brudt sig
om ham, derfor boede vi ikke sammen
de sidste 4 år.
Og nu har jeg så kendt Poul i over ti år,
som tiden dog flyver.

At rejse er at leve
De første leveår rejste vi kun til Hals. Men efterhånden tog far og mor os med til Sverige, bl.a. Da-

larne. Jeg husker også ”Sunnekællingen”, en skrap mutter på vandrehjemmet i Sunne. Vi fiskede
meget og blev ofte ædt af myg. Vi var også i Norge, hvor far endnu en gang demonstrerede sine
dårlige evner til at køre i bil, han var lige ved at køre ind i en sporvogn.
I voksenlivet har jeg været rigtig mange gange i Spanien: Costa del Sol, Mallorca, La Gomera, Tenerife og Gran Canaria ikke mindst.

I de unge år gik det mest op i at ligge og syde på drømmesengen. Nu er oplevelser mere i højsædet.
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I mange år har jeg løbet slalom i Frankrig eller
Østrig med Bent. Den slags skiture kræver en at
følges med. Da Poul ikke står på ski, tager jeg derfor en årlig skitur med Ruby grupperejser til Norge for at løbe langrend, som jeg gjorde, da jeg var
helt ung. Det er en ferieform, der passer mig, da
jeg er meget aktiv. Jeg går lange ture hver dag, og
10 måneder om året cykler jeg 35-50 km i min
Roskildecykelgruppe, har også fået et pensionistnetværk.
Hver mandag går jeg 6-8 km med Vadefuglene,

en gruppe på ca. 40 friske pensionister her fra
Jyllinge.
Jeg har sammen med Palo besøgt vores fælles
veninde Maite i Mexico. Og februar 2020 har
Poul og jeg været Thailand, hvor jeg aldrig har
været før.

Lisbeth december 1993 til Kirstens sølvbryllup
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