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Forord 

 
Hans Peter Larsen fik i vide kredse i Kalundborg 

og omegn øgenavnet Reservejesus. Det bekymrede 

ham ikke, tværtimod var han lidt stolt af at blive 

sammenlignet med Jesus. Han viede sit liv til reli-

gionen - Indre Mission. 

 Det var ofte meget svært for os børn at leve op 

til fars forventninger. Han var streng i sin opdra-

gelse af os, og vi havde på mange måder stækkede 

vinger på grund af hans - man kan vel godt sige fa-

natisme. I hjemmet fandt vi dog tryghed, ikke 

mindst på grund af mors store og alt opofrende om-

sorg for os. Hun har ikke selv haft det let med en 

ægtefælle, der tydeligt viste, hvem der var herre i 

huset. 

 Hans Peter Larsens barndom på Langeland var 

præget af stor fattigdom, og han måtte tidligt ud at 

tjene. Han var flittig og arbejdede hårdt for at 

skaffe brødet til sin familie, men mest kendt blev 

han over hele Danmark for sine år som rejsesekre-

tær for Arbejdernes Bibelkreds, senere kaldet Den 

kristelige arbejderbevægelse i Danmark. 

 Et liv er slut, men mindet om ham lever videre 

og efterlader dybe spor i vort inderste. Han gav os 

ikke guld og grønne skove, men trods alt på mange 

måder et rigt liv. 

 En tak til mine søskende for deres bidrag til 

minder om vores barndomshjem. 

 

Roskilde, september 2008 

 

Karna Hansen
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Anerne
 

Hans Peter August Larsen, min far, så dagens lys i 

et lille stråtækt hus i Emmerbølle, Bøstrup sogn, på 

Nordlangeland. Det var den 28. oktober 1901. Det 

år var oktober temmelig varm og tør. Heldigvis 

blev det først rigtig koldt i februar måned. Det var 

godt for et spædbarn i et fattigt hjem, hvor det ofte 

kneb med at skaffe brændsel til opvarmning. Jo-

hanna, hans mor, var skuffet over, at det igen blev 

en  dreng, den ottende i rækken, hvoraf de fire dog 

døde kort efter fødslen. 

 Der var stor børnedødelighed på den tid, men i 

mange tilfælde kunne det være en befrielse for for-

ældrene, at der blev en mund mindre at mætte. Det 

føltes ikke, som i dag, en stor sorg eller tragedie for 

et forældrepar at miste et barn. I ældre tider hørte 

døden ligesom med til livet. Man havde et andet 

forhold til døden, og dødeligheden blandt spæd-

børn var meget stor. Det kunne ikke være anderle-

des. Selvfølgelig var forældrene da i langt de fleste 

tilfælde kede af at miste et nyfødt barn, men ikke 

ligefrem knuget af sorg. Til gengæld kunne en mor 

være dybt fortvivlet over et nyt barns ankomst med 

deraf følgende udgifter og ekstra arbejdsbyrde.  

 Børnebegrænsning var et ukendt begreb. Som 

følge heraf fik mange familier næsten et barn hvert 

eller hvert andet år. Først med kvindefrigørelsen i 

1920'erne begyndte man at tale om seksuelle 

spørgsmål og mulighederne for at undgå at få børn. 

I husmoderforeningerne f.eks. gav man nu kvin-

derne seksuelle oplysninger og vejledninger. For-

fatterinden Thit Jensen gik endda ind for abort i 

særlige tilfælde. Det skabte en livlig debat i hele 

landet.   

 Johanna fødte 13 børn fra 1891 til 1912, hvoraf 

de syv var levedygtige og blev voksne. Hans Peter 

August Larsen, som denne dreng blev døbt i Bø-

strup kirke, overlevede og fik yderligere to brødre 

og endelig en søster, som den næstyngste af sø-

skendeflokken. Desuden fik Johanna en dødfødt 

pige og endnu en dreng, der døde 8 måneder gam-

mel.  

 Fasteren Augusta bar Hans Peter til dåben, og 

derfor skulle han også have navnet August. Den 

gamle navneskik med at opkalde børnene efter 

slægtninge, den første dreng efter farfaderen, den 

næste efter morfaderen, den ældste datter efter far-

moderen osv., eller barnet opkaldtes efter en afdød 

nær slægtning, eksisterede ikke mere, men  

 

ofte havde navnet alligevel en eller anden tilknyt-

ning til en bestemt person, som betød noget for fa-

milien. Som her fasteren, der var gudmor til Hans 

Peter August. En lille niece kunne ikke rigtig finde 

ud af det der med månedens navn, hvori hun havde 

fødselsdag. Det var den 17. august, men i hendes 

mund blev det til den 17. Hans Peter. Hun kunne 

huske, at fødselsdagen havde noget med onklens 

navn at gøre. Til daglig hed han Hans Peter, og det 

var det navn, hun kendte. Han blev dog ofte kaldt 

Peter, i familien onkel Peter eller Hans Peter, aldrig 

onkel Hans.   

 Hans Peters far Rasmus Peter Larsen arbejdede 

forskellige steder på Langeland. Det fremgår af 

hans skudsmålsbog, som starter efter hans konfir-

mation i Fuglsbølle kirke i 1884, og førtes til han 

blev gift i Tranekær kirke i 1892. Ethvert tyende 

skulle have en skudsmålsbog, der for København 

og købstædernes vedkommende skulle forsynes 

med politiøvrighedens segl,  på landet var det sog-

nepræstens. I denne bog skulle husbonden anføre, 

hvornår tyendet var ansat, i hvilken egenskab og til 

hvilken løn. Ved hjælp af en skudsmålsbog er det 

muligt at følge en persons skiftende opholdssteder, 

indtil ægteskab indgås, hvor pligten til påtegning i 

en sådan bog ophørte.   

 Rasmus kom til Blegholm i Tullebølle sogn i 

november 1889. Blegholm var en forpagtergård 

under Tranekær indtil 1938, hvor den blev frasolgt 

godset. I 1890 kom en svensk pige, Johanna Svens-

dotter, til Blegholm. Rasmus forelskede sig straks i 

denne kønne pige med de brune øjne og mørke hår. 

Deres  kærlighed fik følger, Johanna blev gravid og 

fødte en søn i 1891. Han døde dog kort tid efter 

fødslen.  

 Den 1/11 1890 blev Johanna ansat som mejeri-

pige på Korsebølle, en gård et par kilometer nord 

for Tranekær slot. Den er oprettet i årene 1718-19 

af greve Carl Ahlefeldt, der nedbrød landsbyen af 

samme navn og sammenlagde jorderne til en meje-

rigård, Korsebølle. Senere blev Rasmus også ansat 

på denne gård, vist nok som murerarbejdsmand. 

 Johanna følte sig tiltrukket af denne lune og 

slagfærdige unge mand. Han var også den, der tog 

arbejdskammeraterne i forsvar, når de var trængt 

op i en krog af arbejdsgivere og forvaltere. I mange 

år verserede på Langeland en historie om Rasmus, 

min farfar, der en morgen kom for sent på arbejde.  

Forvalteren blev gal og skældte ud. Om aftenen gik 

Rasmus hjem det før, som han var kommet for sent 
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om morgenen. Forvalteren kom efter ham, men far-

far drejede blot hovedet og sagde: "Jeg vil ikke 

komme for sent hver gang", og så gik han.  

 Johanna og Rasmus opholdt sig på Korsebølle, 

indtil de indgik ægteskab i Tranekær kirke 30/10 

1892, hvorefter de flyttede til Bøstrup sogn.   

 Rasmus blev født 9. juli 1870 i Krogsbjerg i 

Longelse sogn på Midtlangeland. Hans mor, Han-

nesine Larsen, var ugift, udlagt barnefader var tje-

nestekarl Lars Peter Larsen, født 16. august 1846 i 

Hundslev, Kjølstrup sogn, Bjerge herred, Odense 

amt. Hans videre skæbne kendes ikke, udover at 

han flyttede lidt frem og tilbage i nabosognene. Mit 

sidste spor af ham er fra september 1878, hvor sog-

nefogden i Kulepile indbetaler et alimentationsbi-

drag på 6 kr. til Longelse-Fuglsbølle sogneråd. 

Sandsynligvis er der ikke kommet flere bidrag, 

hvorfor Hannesine fik ophold på fattiggården i 

Longelse med Rasmus og tre andre børn, også født 

uden for ægteskab.  

 Hannesine blev født 9. juni 1848 i Longelse 

sogn, Langelands søndre herred, Svendborg amt, 

som datter af tjenestekarl Lars Jensen Hansen og 

hustru Kristine Marie Hansen.  

 I sine første leveår opholdt Rasmus sig hos fa-

derens mor i Fuglsbølle. Hun hed Mette Cathrine 

Larsdatter, født 23. januar 1822 i Kjølstrup sogn, 

Bjerge herred i Odense amt, som datter af slagter 

Lars Jensen og hustru Maren Ulriksdatter. Hun 

blev gift med Christian Jensen i Bregninge kirke på 

Tåsinge den 3. juli 1857, men fik bopæl i Fugls-

bølle og Longelse sogn.  

 Da Rasmus var to år gammel nedbrændte deres 

hus, medens Rasmus sov alene derinde. Han blev 

reddet ud sammen med et enkelt stykke møbel, et 

tobaksskab fra 1802. Dette skab fulgte Rasmus, og 

efter hans død arvede min far det. Nu er det i min 

besiddelse og står i entreen og fortæller sin egen 

historie. Skabet er altid, i hvert fald helt tilbage fra 

min fars barndom, blevet - og bliver stadig - kaldt 

"Det rådne skab", uvist af hvilken grund, for det er 

langt fra råddent. Hvis det kunne tale, ville det have 

meget at berette. I dets nu over 200-årige liv har det 

nok oplevet mangt og meget, som det ville være in-

teressant at kende til. Men det forbliver tavst.   

 Da Hannesine var ugift, og da hun fik fire børn 

uden for ægteskab, var der ingen anden udvej for 

hende som enlig mor end at bo med disse børn på 

fattiggården i Longelse. Fattiglemmerne led en 

kummerlig tilværelse, og både børn og voksne 

måtte arbejde hårdt for føden. Skolegang var der 

ikke meget af, for hvad skulle et fattiglem bruge 

lærdom til? Bare de kunne bruge næverne, var det 

mere end tilstrækkeligt.  

 Ifølge Ingeborg Christmas-Møllers bog "På fat-

tighuset" var der i 1879 i Danmark 1631 fattighuse 

med 10.413 indbyggere, og antallet af beboere i fat-

tiggårde på landet var 6.280. I 1890 var det samlede 

antal fattigunderstøttede i landdistrikterne 31.878, 

heraf modtog 12.718 hjælpen i offentlige anstalter. 

Men da mange fattige slet ikke blev registreret i de 

offentlige statistikker, er det yderst vanskeligt at 

bestemme det nøjagtige antal. Der findes ikke 

mange skriftlige kilder om de fattige, da man gene-

relt ikke interesserede sig for dem. Først i slutnin-

gen af 1800-tallet begyndte man at skrive om livs-

vilkårene blandt de dårligst stillede i det danske 

samfund. 

  Hannesine boede på fattiggården indtil 1890. 

Hun fik da tjeneste på Svalebøllegård i Bøstrup 

sogn. Den 17/8 1890 blev hun gift med en enke-

mand Anders Hansen, som havde fæstet et hus i 

Emmerbølle af stamhuset Nedergaard, der tilhørte 

den gamle adelsslægt Kaas. I 1937 solgtes Neder-

gård ud af slægtens eje og købtes af den daværende 

direktør for Carlsberg Bryggerierne, F. Sander. 

Hannesines moster Johanne Hansdatter havde tid-

ligere været gift med Anders Hansen. Da hun døde, 

overtog Hannesine rollen som hans ægtefælle. Æg-

teskabet blev dog kort, idet Anders døde i 1896, 

men Hannesine kunne fortsætte fæstemålet.   

 Rasmus kom som andre af den tids unge tidligt 

ud at tjene. Han sled hårdt hele livet for at skaffe 

føde og klæder til sin familie. I sin beretning om 

barndommen fortæller Hans Peter, at hans far gik 

mange kilometer hver dag for at komme på arbejde. 

Han var derfor træt og irritabel, når han kom hjem 

ud på aftenen. 

  En del af hans indtægt gik til brændevin, så Jo-

hanna måtte også ud at skaffe penge til livets opret-

holdelse. Hun gik blandt andet ud og vaskede for 

folk. Hun og de større børn hakkede roer og hjalp 

til med andet arbejde på de omkringliggende gårde. 

Når høsten var i hus samlede børnene aks på mar-

kerne. De gik med en pose foran, bundet som et 

forklæde. Stråene blev skåret af, og aksene lagt i 

posen. Når naboen skulle tærske, fik børnene også 

tærsket deres aks. Kornene blev brugt til foder til 

høns, og en enkelt gang havde familien en gris. Der 

var både sorg og glæde den dag, grisen blev slagtet. 

Min far fortalte tit om, hvor herligt det var at få flæ-

skesteg, medister og meget andet godt kød. Til dag-

lig bestod deres føde mest af brød og vandgrød, 

stegt sild, spegesild, ost, spegepølse, æg, skummet 

mælk og tvebakker.  
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 Tærskningen på nabogårdene var en stor ople-

velse for børnene. De var imponeret af de store ma-

skiner, der kørte fra gård til gård. Bønderne købte 

maskinerne i fællesskab og stiftede tærskeselska-

ber. Et lokomobil transporterede værket fra ejen-

dom til ejendom. Tærskeselskaberne havde selv-

følgelig et navn, i Emmerbølle-området ofte efter 

den måde, de kunne  transporteres på, eller eventu-

elt efter det mandskab, der var med. Der var en fyr-

bøder, en ilægger, en båndskærer og avnebærere, 

og de fulgte med værket rundt til alle tærskeste-

derne. Et af værkene blev kaldt dyt-dyt værket, 

fordi fyrbøderen ofte brugte dampfløjten, når han 

mødte nogen. Et andet hed drunteværket, fordi der 

gik lang tid med flytning og opstilling af dette.  

 Tærskedagene var noget helt specielt. Mand-

skabet spiste på stedet, hvor de tærskede, og hus-

moderen serverede ofte sulemad. Gule ærter var en 

foretrukken ret, og der var rigeligt af øl og snaps. 

Under arbejdet blev der også holdt drikkepauser, 

idet alle skulle have en dram, når dampfløjten lød. 

Der var fest og glæde over disse tærskedage, og na-

boerne hjalp gerne hinanden. 

 Det var sandsynligvis et af disse tærskeværk fra 

Emmerbølle, Hans Peter beretter om i sine barn-

domserindringer. Både han og andre børn så med 

forundring på disse kæmpemaskiner, der kom rum-

lende hen ad de smalle grusveje, så de kunne høres, 

længe før de kunne ses. Børnene elskede at løbe ef-

ter dem, og de var ivrige tilskuere til hele tærske-

riet, hvor det fløj med avner om hovedet på dem. 

De blev nok også grebet af den stemning, der her-

skede på  tærskestedet. Selv om det var hårdt ar-

bejde, foregik det med stor iver og lystighed.  

 Johanna satte en ære i at holde sine børn så rene 

og pæne, som det nu var muligt med en beskeden 

indtægt og med arbejde fra morgen til aften. Hun 

var selv meget sirlig. Folk husker hende sådan: al-

tid iført et rent, stivet og nystrøget hvidt forklæde 

og et sjal over skulderen. På egnen kaldte man 

hende Svensker-Johanne, da hun stammede fra 

Sverige og endnu talte svensk. Som 18-årig rejste 

hun fra Gränum, Jämshög sogn i Blekinge til Lan-

geland uden at opretholde kontakten med sin fami-

lie på hjemegnen.  

 Nogle slægtninge i Sverige søgte kontakt med 

hende på et langt senere tidspunkt, men da var både 

hun og Rasmus afgået ved døden. Rasmus's ældste 

søn Laurits var postbud på Langeland, og som 

følge deraf fik han fingre i brevet fra Sverige. Det 

blev senere overgivet til Hans Peter, der straks be-

svarede henvendelsen, hvorefter han besøgte mo-

derens hjemegn, ligesom han traf nogle af sine 

fætre og kusiner, der boede der omkring. Forbin-

delsen med den svenske slægt fortsætter nu mellem 

de næste generationer, og det har vi stor glæde af 

på begge sider af Sundet.  

 Da min far besøgte moderens fødested i 

Gränum, var kun en del af havens træer og blomster 

tilbage. Huset var forlængst nedrevet. Han pluk-

kede en buket blomster, som han tog med hjem og 

tørrede. Vi fandt dem i en skrivebordsskuffe efter 

hans død med en seddel vedhæftet, hvorpå der stod: 

"Disse blomster og grene er plukket en gang i tres-

serne, da jeg var i haven ved min moders barn-

domshjem i Blekinge. Huset er ikke mere". Nøjag-

tig dato for besøget er ikke anført.  

 Johanna Svensdotter blev født i Gränum, 

Jämshög sogn, Lister herred i Blekinge den 12. 

april 1872 som datter af skomager Sven Håkansson 

og hustru Nilla Bengtsdotter. De fik otte børn, 

hvoraf de to udvandrede til Danmark. På egnen 

blev Sven Håkansson kaldt Harlekin, fordi han næ-

sten altid gik i en ternet sweaters.  

 I Sverige herskede der stor fattigdom i slutnin-

gen af det nittende århundrede, og mange prøvede 

lykken uden for landets grænser, først og fremmest 

i Amerika. En stor del af dem tog dog også til Dan-

mark, hvor især mejeripiger var eftertragtede. Min 

farmor kom hertil sammen med søsteren Bengta, 

der senere blev gift med lodsen på Tærø. Han døde 

i en ung alder, og hun stod alene med to små børn. 

Det fortælles, uden at jeg har kunnet få det bekræf-

tet, at hun vandt i lotteriet og derved kunne er-

hverve en gård i Svallerup ved Kalundborg. Denne 

gård kom til at betyde meget for Hans Peter, idet 

det var her han traf sin tilkommende hustru, Clara, 

der var datter af hjulmanden på naboejendommen.  

 Min oldemor, Hannesine, blev som sagt gift i 

1890 med enkemanden Anders Hansen og flyttede 

ind i det hus, han havde fæstet i Emmerbølle. Ifølge 

folketællingen i 1880 boede Anders i huset sam-

men men hustruen Johanne Hansdatter, der døde i 

februar 1890. Foruden disse to var huset også be-

boet af Johanne Hansdatters søn Jens Larsen fra et 

tidligere ægteskab. I 1880 havde han kone og 3 

børn, og de fik yderligere 4 børn. Denne familie bo-

ede i en tilbygget vinkelbygning, som forlængst er 

nedrevet.  

 Da Anders døde i 1896 overtog Hannesine fæ-

stemålet. Hun fik en stue i den vestre ende af Huset, 

medens Rasmus med familie flyttede ind i den mid-

terste del. Der kan ikke have været megen plads til 

alle disse mennesker, men man stillede jo  heller 

ikke så store fordringer dengang. At børn skulle 

have eget værelse var uhørt. Ja, de havde vel ikke 
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engang hver sin seng. Men efter et liv på fattiggår-

den må det have været som at komme i himlen at 

få eget hus. Her kunne Hannesine leve med sin 

nærmeste familie. Tilværelsen havde mærket 

hende. Efter min fars udsagn kunne hun være hård 

og brutal mod børnebørnene, som hun ofte passede. 

Men en nabo, som jeg talte med ved et besøg på 

Langeland, betegnede hende som en sød og elske-

lig gammel kone.  

 Hannesine kunne fremsige mange remser. En af 

dem, som min far huskede, er denne:  

            

          "Herren om Hæren  og Fruen om Færen  

          kom op at slås om kollenfeit,  

          Herren om Hæren tog Fruen om Færen  

          og hug ind i vollenheit,  

          Fruen om Færen fik vollenheit på sin stjert  

          og løb ind i Hold for Noren,  

          Hold for Noren står i Vollenheit."  

            

 Far fortalte følgende historie, som knytter sig til  

remsen:  

     "En vagabond kom ind på en gård, hvor han 

sagde, at det var en dejlig hund, de havde. Fruen 

sagde, at hunden hed Herren om Hæren. Vagabon-

den syntes også, det var en dejlig kat, de havde. 

Den hed Fruen om Færen. Vagabonden syntes, der 

lugtede dejligt af kål, hvortil fruen sagde, at det var 

kollenfeit. Så sagde vagabonden, at det brændte i 

laden. Laden blev kaldt Hold for Noren, og ilden 

var opstået ved, at hunden og katten slogedes om 

kålretten, hvorved hunden skubbede katten ind i il-

den, vollenheit. Med brændende hale løb katten 

over i laden, hvorved den satte ild til laden."  

      Når Hannesine fortalte denne historie for bør-

nebørnene, lyttede de interesseret til. Hans Peter 

huskede historien og fortalte den videre til sine bør-

nebørn, som tit bad ham om at fortælle den, når de 

kom på besøg.  

 Takket være Hannesines ægteskab med Anders 

Hansen, som desværre kun varede i seks år, fik 

Rasmus gennem moderens fæstemål husly for sig 

og sin familie. Huset tilhørte Nedergård, og Ras-

mus var indsidder, dvs. at han med sin husstand bo-

ede til leje uden at have fast tjeneste på gården.  Se-

nere blev han i stand til at købe huset af Nedergaard 

for 900 kr., mod at Hannesine blev boende. Hun 

opholdt sig der, indtil hun døde i 1927.  

 Beboere af huset kan spores tilbage til 1684, 

men huset i sin nuværende form er nok ikke mere 

end et par hundrede år gammelt. Der er igennem 

årene bygget til og revet ned flere gange. I dag er 

stråtaget væk, huset er malet rødt og bliver benyttet 

som feriebolig for en familie på Sjælland. Jeg ved 

ikke, om det stadig er sådan, for så vidt jeg ved, har 

der været skiftende ejere. Men poplerne, som far-

bror Niels plantede, da han var gartnerelev på Tra-

nekær, står der endnu. Ligeledes findes gadekæret, 

hvor far og hans søskende legede på isen om vinte-

ren. Om sommeren sejlede de ud i den store verden 

i et vaskekar af træ.  

 

 
Kopi af et postkort fra Emmerbølle o. 1909, hvor Hans 

Peter står yderst til venstre. Damen med det hvide for-

klæde er sandsynligvis Johanna med sønnen Martin ved 

hånden. 

 

 
Sådan så der ud i 1988. 

  

 Den  gamle hovvej fra Emmerølle til Nedergård 

strækker sig som et par hjulspor ud over markerne 

lige forbi huset. Der er ikke sket de store ændringer 

på stedet. En bekendt sendte mig ovenstående foto-

kopi af et postkort taget på stedet o. 1909. Når vi 

på en  Langelandstur stopper op ved huset, kan vi 

næsten fornemme børnenes latter og småskænde-

rier fra fars tid. Derinde bag de små vinduer levede 

en fattig familie. Børnene voksede op, men de 

måtte ud at tjene allerede som 9-10 årige, for der 

var brug for hver en skilling, som de kunne bringe 

hjem ved deres arbejde.   
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 I 1935 solgte Rasmus huset for 1800 kr., og han 

og Johanna flyttede til Kalundborg. Hans Peter 

havde netop bygget et to-familiehus på Slagelsevej, 

hvor de fik den øverste lejlighed. Vi børn var glade 

for at have bedsteforældrene så nær, men desværre 

døde Rasmus allerede den 4. marts 1936, så glæden 

blev kort. Johanna blev boende, indtil Hans Peter 

udlejede huset i 1948, da han blev bestyrer af 

KFUM i Jyderup. Johanna flyttede da hen hos dat-

teren Emma i Næstved, hvor hun boede til sin død 

den 10. februar 1949. Hun havde altid talt om, at 

hun gerne ville bo sine sidste år hos datteren. Men 

da først hun var der, længtes hun tilbage til Hans 

Peter. Emma havde stadig mindreårige børn, som 

skabte en del uro i hjemmet, medens Hans Peters 

nu var voksne, og de fleste af dem havde forladt 

hjemmet, så der var fred og ro for en ældre dame. 

Emma var også tit på arbejde, så børnene blev pas-

set af Johanna. 

 Farfars fædrene familie kom fra Nordfyn, me-

dens hans mors slægt var langelændere. Farmor 

stammede som sagt fra Blekinge i Sverige, og hen-

des forfædre var alle fra det samme sogn eller fra 

nabosognene i Skåne. Under svenske-krigene i 

1600-tallet støttede og hjalp de snaphanerne, som 

man kan læse om i John Tomenius: Den stora Ofär-

den, Snapphaneskildring frå Göinge.  

 På de følgende sider ses en anetavle over de pe-

soner, jeg indtil nu har opsporet.  

      Langeland er en idyllisk ø, som har inspireret 

mange digtere. Således også Adam Oehlenschlä-

ger,  da han engang var med brødrene Ørsted 

hjemme i Rudkøbing. Han kaldte Langeland "Ro-

sengrenen i havet". Besøget ved Stengade, hvor bø-

gen står helt ud til havet, fik ham til at skrive "Der 

er et yndigt land", som blev Danmarks national-

sang. 

 Langelændere, laaaawlænnere som de selv si-

ger, er stolte af deres ø. Min far holdt også meget 

af Langeland, men ønskede dog aldrig at flytte til-

bage til øen. Her havde han jo kun kendt til fattig-

dom og hårdt arbejde, medens livet på Sjælland 

havde bragt ham meget bedre kår. 

 Poul Henningsen sammenlignede Langeland 

med en frokost i følgende vers: 

Du gamle ærværdige tørstige Danmark 

som stiger af måltidets os! 

At Sjælland ser ud som et spejlæg er sandt nok 

og Langeland er en ansjos. 

Og Fyn og dens øer ligger suppeomskyllet 

bouillonen den er Skagerak, 

mens Jylland på højkant er snapsen og øllet, 

og Island er hipper som hap. 

 

 Landevejen fra Lohals til Bagenkop snor sig 

godt et halvt hundrede kilometer ned igennem den-

ne ansjos. Her støder man på mange landsbynavne 

med endelsen bølle. Tidligere kaldte man da også 

Langeland for øen med de 15 møller, 15 bøller og 

15 kirkesogne. Bølle stammer fra olddansk og be-

tyder en selvstændig gård, dvs. en gård, der ikke 

hørte under en herregård. 

 De utallige bløde bakker, som istiden dannede, 

kaldes hattebakker eller pullerter, men digteren Kaj 

Munk omtalte dem som jomfrubryster. Fra sådan 

en bakketop kan man se ud over det, som Grundt-

vig sukkende kaldte: "Oh Langeland! Du med dit 

tryllende Eden!" Han kom som bekendt til Lange-

land som huslærer på Egeløkke, hvor han forel-

skede sig i Constance.   

 Der var -  og er måske stadig - stor forskel på 

nord- og sydlangelændere. Folk fra nord var spar-

sommelige og nøjsomme, så de kunne sætte penge 

i sparekassen i Rudkøbing. Dem fra syd var mere 

letlevende og måtte derfor låne penge i sparekas-

sen. 

 Ved en fest på Langeland fik vi præsenteret ne-

denstående sang på melodien "Den gamle gartners 

sang". Jeg ved ikke, hvem der har skrevet den, 

men jeg synes, den er meget poetisk og siger en 

hel del om Langeland og beboerne der, så derfor 

tages den med her. 

 

Langeland, du skønne kære 

gamle grønne hjemstavns-ø. 

Her er alt, hvad man begærer, 

her er skov og strand og sø, 

her er aftentur til bækken, 

her er droslens sang i hækken, 

her er luften klar og ren, 

her er gamle bautasten. 

 

 

Vi ser gamle, kønne byer 

hus med bindingsværk og strå, 

ser en mose, fyldt med gedder, 

som en dreng på snøren få, 

Norets vand, der stille flyder, 

dejlig sol og blæst og skyer, 

grønne frøers glade kvæk, 

sus fra andeflokkens træk. 

 

Også langelandske piger 

siger "Natten er vor eg'n" 

hånd i hånd de gå med vennen 

langs et gammelt nøddehegn. 
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Stille fuglefløjt i natten, 

efter mus sig lister katten, 

stille aftenklokkeklang 

over dejlig solnedgang. 

 

Vi ser mosekonen brygge 

over aftendugget eng, 

kalve små med kåde spring, 

der leger lysteligt omkring, 

mens ad vejene vi glider, 

mindes vi de svundne tider, 

skønne gamle herregård 

bag alleens træer står. 

 

Der er hul i havehegnet 

til vor nabo, flink og rar, 

og når tiden det tillader, 

vi en kaffetår os ta'r, 

vi skal nemlig leve livet, 

derfor blev det os jo givet, 

Langelænd'ren kan den sag 

ovenpå den travle dag. 

Vi kan ordne hele verden, 

når vi sidder lunt og rart, 

selv Amin's forrykte færden 

kan vi klare i en fart, 

ekstraskat og christianitter 

drøftes ivrigt, mens vi sidder 

trygt og godt på vores bag, 

det for os er nem en sag. 

 

Når to langelændere mimre 

lyder det som sød musik 

hu'i, katti, vi kan simre, 

sådan er nu vores skik, 

dialekten er vor egen, 

den gør ikke os forlegen, 

kom til Langeland - min ven - 

og du rejser ej igen. 

 

Langeland med skønne strande 

med en bro, der er så flot, 

ja, I må da osse sande, 

"Risti" ligger ganske godt, 

Lindelse og Noret med, ja 

bli'r vi heller aldrig træt a', 

Tranekær ved skov og sø - 

smuk, det er vor kære ø. 

 

 

 

 

 

 

Hans Peter Larsens anetavle     

 

1 Hans Peter August Larsen f. 28 oktober 1901 i 

Emmerbølle, Bøstrup sogn, Langeland nørre 

herred, Svendborg amt, død  8 juni 1987 på 

Kalundborg sygehus                         

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

2    Rasmus Peder Larsen  f. 9 juli 1870 i Krogs-

bjerg, Longelse sogn, Langeland søndre her-

red, Svendborg amt, død  4 marts 1936 i Ka-

lundborg  

3    Johanna Svensdotter    f. 12 april 1872  i 

Gränum, Jämshög sogn, Blekinge len, Sve-

rige, død 10 februar 1949 på Næstved sygehus  

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

 

4    Lars Peter Larsen f. 16 august 1846 i  Hund-

slev, Kølstrup sogn, Bjerge herred, Odense 

amt . Død 25. december 1892 i Snøde, Lange-

lands nørre herred, Svendborg amt.                                                                

5    Hannesine Larsen f. 9 juni 1848 i Longelse 

sogn, Langeland søndre herred, Svendborg 

amt, død 15 oktober 1927 på Rudkøbing syge-

hus     

6    Sven Håkansson f. 8 juni 1843 i  Gränum nr. 

59, Jämshög sogn, Blekinge len, Sverige, død 

oktober 1928 i Gränum  

7    Nilla Bengtsdotter f. 28 januar 1845 i Gränum, 

Jämshög sogn, Blekinge len, Sverige, død 

1917 i Gränum  

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

 

 

8    Hans Larsen                                                                                                                                                 



 12 

9    Mette Cathrine Larsdatter  f. 23 januar 1822  i 

Kølstrup sogn, Bjerge herred, Odense amt                                                                          

10  Lars Jensen Hansen  f. 22 maj 1816 i Fugls-

bølle sogn, Langeland søndre herred, Svend-

borg amt                                                               

11  Kristine Marie Hansdatter  f.15 september 

1819 i Tullebølle sogn, Langeland nørre her-

red, Svendborg amt, død 26 juni 1905  i 

Skrøbelev, Langeland nørre herred, Svend-

borg amt       

12  Håkan Svensson  f. 3 juli 1800 i Nybygden, 

Jämshög sogn, Blekinge len, Sverige, død 5 

maj 1893 i    Gränum nr. 51  

13  Bengta Olsdotter  f. 7 maj 1809  i Gränum nr. 

56, Jämshög sogn, Blekinge len, Sverige, død 

17 maj 1866 i Gränum nr. 51  

14  Bengt Olsson f. 2 oktober 1802 i Agerum, 

Gammalstorp sogn, Blekinge len, Sverige, 

død 6 juli 1846 i    Gränum  

15  Elsa Nilsdotter  f. 17 juni 1814, død 2 april 

1873                                               

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

18  Lars Jensen  f. 8 september 1793  i Harritslev, 

Skovby sogn, Skovby herred, Odense amt, 

død 2 juni 868     i Kølstrup sogn,  Bjerge her-

red, Odense amt                 

19  Maren Ulriksdatter  f. 13 august 1797 i Ryn-

keby sogn, Bjerge herred, Odense amt, død 22 

december 1837 i Kølstrup sogn, Bjerge her-

red, Odense amt                  

20  Hans Larsen                                                                                                                                                 

21  Anne Margrethe Jensdatter                                                                                                                                   

22  Hans Rasmussen  f. 1790 i Nørrevænge, 

Snøde sogn, Langeland nørre herred, Svend-

borg amt, død  12 oktober 1854 i Stengade by, 

Tullebølle sogn, Langeland nørre herred, 

Svendborg amt  

23  Maren Hansdatter   f. 1790 i  Tullebølle sogn, 

Langeland nørre herred, Svendborg amt, død 

5 marts 1862     i Stengade  

24  Sven Jönsson  f. 11 december 1758 i Nybyg-

den, Jämshög sogn, Blekinge len, Sverige, 

død 6 august 1838 i Nybygden  

25  Hanna Håkansdotter f. februar 1761 i  Ka-

ramåla, Jämshög sogn, Blekinge len, Sverige, 

død 12 marts 1845 i  Nybygden  

26  Ola Jönsson  f. 19 august  1776 i Gränum, 

Jämshög sogn, Blekinge len, Sverige, død  8 

marts 1830 i     Gränum nr. 59  

27  Bertha Månsdotter   f. 1761, død 7 marts 1830 

i  Gränum  

28  Ola Bjönsson                                                                                                                                                

29  Sissa Ingemannsdotter                                                                                                                                       

30  Nils Bengtsson f. 12 marts 1776 i Gränum nr. 

59, Jämshög sogn, Blekinge len, Sverige, død 

1816  i Malmö, Sverige                            

31  Gunild Carlsdotter f. 1792 i Gränum, Jämshög 

sogn, Blekinge len, Sverige, død 23 februar 

1838 i Gränum nr. 59  

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

36  Jens Jensen f. 22 februar 1799 i Harritslev, 

Skovby sogn, Skovby herred, Odense amt       

37  Mette Katrine Jensdatter f. 13 juli 1760  i 

Skovby sogn,  Skovby herred, Odense amt, 

død 3 april 1842  i Harritslev  

38  Ulrik Povelsen  f. 13 oktober 1754  i Kølstrup 

sogn, Bjerge herred, Odense  amt, død 19 maj 

1800 i    Rynkeby sogn, Bjerge herred, 

Odense amt         

39  Karen Hansdatter   f. 1760, død 20 juni 1818 i 

Rynkeby sogn,  Bjerge herred, Odense amt                  

44  Rasmus Pedersen  f. 1749  i Stengade, Tulle-

bølle sogn, Langeland nørre herred, Svend-

borg amt, død 18 januar 1829 i Stengade  

45  Johanne Stephansdatter f. 1759, død 24 no-

vember 1818 i Stengade  

46  Hans Johansen   f. 1759, død 3 januar 1830 i 

Klausebølle, Tullebølle sogn, Langeland nørre 

herred, Svendborg amt  

47  Anne Rasmusdatter f. 1761, død 29 september 

1832  i Klausebølle  

48  Jöns Svensson                                                                                                                                               

49  Kierstin Bengtsdotter f. 27 februar 1726                                                                                                        

50  Håkan Månsson f. i Karamåla, Jämshög sogn, 

Blekinge len, Sverige, død 20 april 1793 i Ka-

ramåla  

51  Kerstin Olsdotter f. december 1742 i Hinse-

hult, Jämshög sogn, Blekinge len, Sverige, 

død efter 1814         i Källeboda nr. 105, 

Jämshög sogn 

52  Jöns Jönsson f. 1739, død 1820-22                                                   

53 Kerstin Svensdotter f. o. 1734, død 3 januar 

1818                                                

56 Björn Börjasson                                                                                                                                             

58 Ingemann Olsson Stubb f. 9 februar 1744 i 

Agerum, Gammalstorp sogn, Blekinge len, 

Sverige, død 3 april 1827 i Agerum  

59 Sissa Svendsdotter                                                                                                                                          

60 Bengt Nilsson  f. 1738 i  Gränum nr. 59, 

Jämshög sogn, Blekinge len, Sverige, død 

1810 i  Gränum  

61 Elna Nilsdotter  f. 28 juli 1749i Östra Rösjö, 

Jämshög sogn, Blekinge len, Sverige, død  27 

marts 1819     i Gränum nr. 59  
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62 Carl Sjögren f. december 1763 i Gränum, 

Jämshög sogn, Blekinge len, Sverige, død 14 

marts 1838 i Gränum 59  

63 Sisse Pehrsdotter f. 21 april 1758 i Skjutsmåla, 

Jämshög sogn, Blekinge len, Sverige, død 3 

april 1833 i Gränum  

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

74 Jens Larsen                                                                                                                                                 

75 Gertrud Hansdatter død 15 august 1803 i Har-

ritslev, Skovby sogn, Skovby herred, Odense 

amt        

76 Povel Jensen død 27 maj 1790 i Kølstrup sogn, 

Bjerge herred, Odense amt                  

77 Annemarie Jonasdatter  død 27 marts 1791 i 

Kølstrup sogn, Bjerge herred, Odense amt                  

98 Bengt Persson f. i Jämshög sogn, Blekinge len, 

Sverige                                                                         

99 Inger Åkesdotter f. 1680, død 1738 i  Nybyg-

den, Jämshög sogn, Blekinge len, Sverige      

102 Ola Thomasson  f. ca. 1704 i Röshult, 

Jämshög sogn, Blekinge len, Sverige                                                                

103 Ingar Olsdotter f. 1708 i Hinsehult, Jämshög 

sogn, Blekinge len, Sverige, død  1771 i 

Hinsehult, Jämshög sogn Blekinge len, Sve-

rige     

106 Sven Svensson  f. o. 1701, død o.1751                                                   

107 Kerstin Björnsdotter                                                                                                                                        

112 Börja Björnsson død  1751 i Agerum, Gam-

malstorp sogn, Blekinge len, Sverige     

113 Swenbohr Tufvesdotter                                                                                                                                       

120 Nils Gummesson  f. 1717 i Gränum nr. 60, 

Jämshög sogn, Blekinge len, Sverige. død ef 

ter 1771 i Gränum nr. 59, Jämshög sogn, Blekinge 

len,Sverige  

121 Elna Håkansdotter f. 1 februar 1713 i Nyte-

boda, Vånga sogn, Skåne, Sverige                                                           

122 Nils Klemedsson f. 1712 i Kåraboda, Jämshög 

sogn, Blekinge len, Sverige, død  marts 1777  

i Härnäs, Jämshög sogn                  

123 Hanna Jonsdotter f. i Rönåsa, Jämshög sogn, 

Blekinge lem, Sverige                                                                           

126 Per Persson  f. 1724 i Jämshög nr. 53, 

Jämshög sogn, Blekinge len, Sverige, død ef-

ter 1784 i Skjutsmåla, Jämshög sogn    

127 Gunnil Carlsdotter f. 1724-30                                                                                                            

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

204 Thomas Kjellsson f. 1647  i Röshult, Jämshög 

sogn, Blekinge len, Sverige, død  1708  i 

Röshult  

205 Elna                                                                                                                                                        

206 Olof Andersson f. 1675, død 1727 i Hinsehult, 

Jämshög sogn, Blekinge len, Sverige     

207 Sissa Haraldsdotter f. 1666, død 1731 i 

Röshult, Jämshög sogn, Blekinge len,  Sverige      

212 Sven Svensson  f. 1665, død 1735 i Holje nr. 

21, Jämshög sogn, Blekinge len, Sverige            

213 Ingar  f. 1679, død  1724 i Holje, Jämshög 

sogn, Blekinge len, Sverige                   

240 Gumme Håkansson f. o. 1673  i Gränum, 

Jämshög sogn, Blekinge len, Sverige, død 

1720 i Gränum nr. 59, Jämshög sogn  

241 ukendt                                                                                                                                                      

242 Håkan Persson f. april 1674 i St. Nyteboda, 

Vånga sogn, Skåne, Sverige, død  8 august 

1763 i  St. Nyteboda  

243 Gunilla Gammalsdotter f. 1 juni 1679 i To-

staholm, død  6 april 1751 i  St. Nyteboda, 

Vånga sogn, Skåne, Sverige  

244 Klemed Nilsson f. 1683, død 18 marts 1762  i 

Kåraboda, Jämshög sogn, Blekinge len, Sve-

rige                

245 Karna Jönsdotter f. 1678, død  27 juni 1754 i  

Kåraboda, Jämshög sogn, Blekinge len, Sve-

rige                

246 Jon Olsson f. 1687  i  Rönåsa, Jämshög sogn, 

Blekinge len, Sverige, død  1730  i   Rönåsa 

247 Hanna Larsdotter f. 1688                                                                                                               

252 Per Persson                                                                                                                                                 

253 Kerstin  f. 1678, død marts 1758 i  Gränum nr. 

53, Jämshög sogn, Blekinge len, Sverige           

254 Carl Ingemansson f.1696 i  Gränum nr. 53, 

Jämshög sogn, Blekinge len, Sverige, død ef-

ter 1746 i       Gränum nr. 53  

255 Elna f. 1703, død efter 1748  i  Gränum nr. 53, 

Jämshög sogn, Blekinge len, Sverige           

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

408 Kjell Thomasson  f. 1628, død 1671 i  

Röshult, Jämshög sogn, Blekinge len, Sverige                 

409 Elna død efter 1674 i  Röshult  

480 Håkan Persson Hök f. 1641 i Gränum nr. 59, 

Jämshög sogn, Blekinge len Sverige, død efter 

1691 i  Gränum nr. 59  

481 ukendt                                                                                                                                                      

484 Per Månsson Örn  f. 1628  i  Böglarehult, Ör-

kened sogn,  Skåne, Sverige, død 8 marts 

1709 i St. Nyteboda, Vånga sogn, Skåne, Sve-

rige  

485 Maja Knutsdotter f. 1634, død 28 februar 

1692  i St. Nyteboda 

486 Gammal Jonsson                                                                                                                                              

487 Maria Svensdotter                                                                                                                                           

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

968 Måns Jönsson  f. o. 1600 i Örkened sogn, 

Skåne,Sverige, død  1670  i  Örkened  
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969 Elsse Börgesdotter  f. o. 1600  i  Örkened, død 

1665 i Örkened  

972 Jon Gammalsson                                                                                                                                             

 Hans Peters egen beretning 
Hans Peters første barnebarn, Karin,  blev født i Tå-

strup den 5. august 1954 som datter af den ældste 

søn Viggo. Han var på det tidspunkt lærer ved 

Vridsløse skole. Viggos kone hedder Ruth, og hun 

er datter  af gårdejer Christian Jensen, Brokøbgård 

ved Jyderup.  

 Karin var en kvik pige, som fulgte med i skole-

undervisningen et par år før hun selv begyndte sko-

legangen. Nu var Viggo blevet førstelærer ved Her-

stedøster skole. Familien boede i en lejlighed oven 

over skolestuerne, så det var nemt for den lille Ka-

rin at smutte ned i klasseværelset, hvor hun var iv-

rig efter at lære at læse og skrive.  

 Så snart hun var i stand til det, digtede hun små 

historier, som hun sendte til sin farfar. Han værd-

satte disse ligesom alt andet, f.eks. tegninger, små 

broderier o. lign., som børnebørnene i tidens løb 

forærede ham. Det meste blev gemt som klenodier, 

og meget af det blev lagt frem, når giverne skulle 

komme på besøg. En stor del af æren skal dog til-

deles Hans Peters hustru, min mor Clara, som var 

den bedste farmor og mormor, som noget barn 

kunne ønske sig. 

 Til gengæld for Karins små historier fyldte 

Hans Peter et  stilehefte med en beretning om sin 

barndom og ungdomsår, forsynet med flere foto-

grafier, som han overrakte Karin. Hun har siden da 

passet godt på dette hefte, og jeg har lånt det til af-

skrivning, som her følger ordret med min fars egne 

ord: 

             

"Kalundborg 1966 

Erindringer fra mit liv  

tilegnet mit første barnebarn 

Karin Larsen, Herstedøster. 

Hans Peter Larsen,  

Lindely, Sct. Jørgensbjerg 40A, Kalundborg. 

            

Den 28. oktober 1901 blev jeg født i en lille 

landsby, Emmerbølle, Bøstrup sogn, Svendborg 

amt, på Langeland. Min far var Rasmus Peter Lar-

sen, født den 9. juli 1870 i Longelse sogn på Lan-

geland. Min mor, Johanna Haakonsdatter Svenson 

(hvor far har det navn fra, ved jeg ikke, for ifølge 

hendes opholdsbog og andre papirer hed hun Jo-

hanna Svensdotter, kh), født 12. april 1872 i 

Gränumsby i Sverige, indvandret til Danmark 1888 

(ifølge opholdsbogen var det først i 1890, kh). 

Mine forældre blev gift 30. oktober 1892. I deres 

ægteskab fødtes 13 børn, af hvilke jeg var nr. 8. 

Mine 6 søskende døde som små, den ældste 8  må-

neder, vi andre 7 børn voksede op i yderst trange 

og fattige kår. Vore forældre kæmpede tappert un-

der de elendige forhold, som da herskede, med slid 

og slæb ofte 16 timer om dagen, til så lille en beta-

ling, så det kun var med nød og næppe, vi  hver dag 

kunne spise os mætte, ofte ved kartofler og bart 

rugbrød med et stykke sukker til.  

 Min far var arbejder, ikke fast, men hvad der 

bød sig måtte han tage. Om sommeren gravede han 

gerne tørv i Stengade Mose. Da gik han hjemme fra 

kl. 4 om morgenen ca. 10 km til mosen, kom hjem 

kl. ca. 8 om aftenen, var træt og irriteret, tålte ikke 

spor uro eller leg af os børn. Vi blev ofte jaget i 

seng. Min far var meget streng i sin opdragelse af 

os. Sådan mindes jeg engang en af mine brødre 

havde taget et lille lommehæfte hos købmanden. 

Disse hæfter blev nærmest uddelt som reklame og 

var værdiløse, men det var sjældent fattige folks 

børn kom i betragtning ved uddeling, og vi havde 

ingen fået. Der var megen forskel på gårdmands-

børn og arbejderens børn. Min bror lod sig friste af 

et hæfte og tog et af den bunke, der lå på disken. 

Da min far kom hjem og så det hæfte, spurgte han 

min bror om, hvor han havde fået det fra. Min bror 

blev rød i  hovedet og sagde, han havde fået det hos 

Møllman, det hed   købmanden i Lejbølle. Det er 

ikke sandt, sagde far, jeg kan se du lyver, du har 

stjålet det. Det måtte min bror så indrømme. Far 

blev meget vred og sagde: "Vil du straks gå ned til 

købmanden og aflevere det igen og sige, du har ta-

get det, og bed købmanden om forladelse". Det var 

en meget streng tur for min bror, men han måtte 

gøre det uden at kny, og han gjorde  det.  

 Min mor gik også på arbejde. Hun arbejdede i 

roemarken og  vaskede for folk, ikke med en va-

skemaskine, men med et vaskebræt og brun sæbe 

og ludpulver og gned med hænderne på brættet. 

Ofte sad hun den halve nat og syede og stoppede. 

Hun var meget dygtig til det. Hun syede alt vort tøj 

og strikkede vore strømper, lavede kludesko til os, 

altsammen af gammelt tøj, hun fik rundt omkring 

fra.  

 Vi kendte ikke til selskab eller noget i den ret-

ning. Der kom somme tider en ældre mand hos os, 

der hed Jørgen Kieler. Han var næsten aldrig ædru. 
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Når han kom, blev en af os gerne sendt til en lille 

høkerforretning i Helletofte. Manden var skoma-

ger. Konen havde en lille biks med øl,  brændevin, 

petroleum og de vigtigste ting til køkkenet. Vi 

skulle hente en flaske brændevin, der kostede 27 

øre for en hel flaske. Somme tider fik vi en 2-øre 

for at gå, og den måtte vi købe bolsjer for, og vi fik 

et meget stort kræmmerhus blandede bolsjer for 

den 2-øre. Så sad min far og Jørgen Kieler og drak 

sort kaffe med brændevin i, og masser af sukker. 

Jeg har ofte set tårer i mors øjne, når hun så alt det 

sukker og den kaffe, der gik til. Det var al den ad-

spredelse og fornøjelse, man kendte til, ja, min far 

havde en harmonika og spillede helt godt på den. 

Når det skete, han spillede, skulle der være helt 

stille. Vi sad omkring i den lille stue, på gulvet eller 

på en stol og lyttede anstændigt til. Far spillede 

både salmer, fædrelandssange og dansemelodier.  

 

 
Her spiller Hans Peter på faderens harmonika foran 

barndomshjemmet i Emmerbølle. 1923. 

 

 Min første oplevelse, der gjorde indtryk på mig, 

og gør det endnu 60 år efter,  var dette: Jeg må have 

været mellem 3 og 4 år, da min far lånte en hest og 

vogn og kørte for os for at besøge min oldemor, der 

lå syg. Jeg havde hørt, der var noget der hed Skrøb-

elev meget langt borte (ca. 16 km). Der boede min 

oldemor. Det var jo en mægtig begivenhed at 

komme ud og køre med hest og vogn. Det har været 

i 1904 eller 5, da havde vi aldrig set en bil. Jeg hu-

sker, vi kom ind i en meget lang og stor stue med 

stengulv. Der sad så mange gamle koner langs 

væggene, foldede deres hænder og så ned i gulvet. 

Nogle  rystede, andre græd og sagde aah ja, aah ja. 

I et lille rum ved siden af lå en gammel svær dame 

helt rød i hovedet som blussende af feber. Det var 

min oldemor fra fars side. Så vidt jeg husker, døde 

hun kort efter. Senere blev det mig klart, at det hus, 

disse gamle mennesker boede i, var noget der hed 

Fattighuset. Den gang var der ikke noget, der hed 

"De gamles hjem" og heller ingen folkepension, 

derfor endte mange mennesker deres dage i et så-

dant fattighus, mennesker der hele deres liv havde 

slidt og slæbt for herremænd og større bønder for 

en ussel betaling, så de lige kunne opretholde livet. 

Når de så var opslidt og krumme, plaget af gigt 

osv., ja så blev de sendt på fattighuset, hvis ikke de 

selv kunne skaffe dem ophold f.eks. hos familie. 

 På disse fattighuse blev beboerne kaldt fattig-

lemmer. De blev set ned på af de fleste andre men-

nesker. På fattighusene var der en bestyrer. Han var 

ikke altid rar mod de stakkels  fattiglemmer, som 

kun havde et at se hen til, at dø og blive  befriet ud 

af deres elendige tilværelse. Vi der lever nu, kan  

ikke forestille os, hvor forfærdelig deres tilværelse 

var, vi som nu lever i et land med alle mulige for-

anstaltninger og socialt gode forhold, hvor ingen 

behøver at lide nød, og almindelig velstand er til 

stede. Men tilbage til mine drengeår.  

 Tidlig måtte vi være med i arbejdet. Førend jeg 

begyndte at gå i skole, måtte jeg være med, når vi 

lugede roer for bønderne. Jeg kravlede på knæene 

bag efter far eller mor, der gik med et hakkejern og 

hakkede ud i små dotter, så skulle jeg luge, så der 

bare stod en plante hvert sted. Det var selvfølgelig 

ikke spor sjovt, men der var ingen kære mor, bare 

hænge i. En dag, da jeg hjalp min far, havde jeg en 

meget slem hovedpine og var træt. Jeg beklagede 

mig flere gange, det endte med, jeg fik en over ryg-

gen af roehakken og besked om at få fart i grab-

berne. Endelig blev det aften. Kl 8 holdt vi op. Jeg 

gik i seng med det samme, vi kom hjem, uden mad 

eller noget, og havde det rigtig dårligt. Næste mor-

gen, da vi skulle på den igen, kunne jeg næsten ikke 

stå på mine ben og var syg. Der blev da så sendt 

bud efter lægen. Det viste sig, jeg havde en kraftig 

lungebetændelse med høj feber. Jeg blev fri for at 

komme i roemarken. Jeg tror nok, far var ked af, at 

han havde slået mig med roehakken dagen før, men 

han troede, jeg bare var  doven.  

 Da jeg blev 7 år, skulle jeg i skole. Det var i 

Helletofte skole. Læreren, en ældre mand, der hed 

Smith, var ikke som lærerne nu er, han var meget 

aristokratisk og gjorde megen forskel på børnene. 

Han kom jo i selskab med bønderne, og deres børn 

var han ikke nær så streng ved som os fra arbejder-

hjem. Vi havde kun to klasser, store og lille klasse, 

og gik i skole hveranden dag, om sommeren fra 8 

til 4, om vinteren fra 9 til 3. Trods alt var han en 

dygtig lærer, og vi fik lært meget, synes jeg. Jeg har 

da som voksen oplevet mange  
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Skolebillede fra Helletofte skole i Bøstrup sogn. Far står som nr. 3 fra venstre i midterste række. Broderen 

Martin er nr. 4 fra venstre i forreste række. 

 

Nedenfor en beskrivelse af skolen, som jeg har fundet på Internettet. 

 

 

Helletofte Skole, Bøstrup sogn  
 

 

Helletofte Skole, Bøstrup sogn  

[Tage Heunecke og Jens Mollerup: Lærerstand på Langeland. 1989]  

[Liste over 52 "friskoler" i Kolds regnskabsbog.  
Helletofte (Langeland).  
Fra Hanne Engberg: Historien om Christen Kold]  

Helletofte skole.  

1859 ansøgte beboerne i Helletofte-Emmerbølle-Lejbølle om en skole med selvstændig lærer i stedet for nybesæt-
telse af 2. lærerembede i Bøstrup. Eneste motivering var skolevejens længde. Det fandt sogneforstanderskabet 
unødvendigt og for dyrt, og skoledirektionen var ligeså imod. Der blev da oprettet "en såkaldt Friskole", som i beg. af 
maj 1868 slog døren op for 12 drenge og 10 piger i 2 klasser. Der var eksamen første gang i oktober s.å., resultatet 
var meget tilfredsstillende, og selv om skolekomm. i de følgende år efterlyste lidt mere livlighed, voksede elevtallet til 
42 i 1878.  
Skolen blev kommunal i 1880, og en ny bygning blev opført. Lærer Schmidt fortsatte som lærer. Skolen blev nedlagt  
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gange, at jeg vidste en del mere end andre, der 

havde gået i en anden skole. Der vankede næsten 

daglig smæk. Han havde en lang pind (ca. 1 m) 

klippet af en tjørnehæk, skrællet for bark og tørret. 

Den hed "Mester Erik". Der skulle ikke meget til 

for at få nogle af den. Smith sagde: "Kom med en 

grab", så rakte vi højre hånd frem. Han tog om vore 

fingerspidser med sin venstre hånd,  strakte hånden 

ud, og så slog han tværs over inderfladen af hån-

den, med Mester Erik, flere gange, så ofte lå der en 

tyk rød streg tværs over håndfladen, som vi, så 

snart han slap den, gned op og ned af vore bukse-

ben for at tage de værste smerter, eller også kom 

han bagfra, når vi sad på bænken (vi havde 5 mands 

borde), tog os i de små hår i nakken og trak opad. 

Det gjorde ondt, til tider stod han med en lok hår i 

hånden. Vi turde ikke engang sige av, og sladre 

hjemme turde vi heller ikke.  

 Min sidekammerat hed Peter Hansen. Hans far 

havde Emmerbøllegård, en ret stor gård, hvor 

Smith også kom. Peter var ingen begavelse. Selv 

om jeg ikke var dygtig, var jeg da betydelig klogere 

end han, og alligevel fik jeg mange flere klø i sko-

len end han fik. Han havde jo meget pænere tøj på 

og rigtige sko, medens jeg havde træsko og klude-

sko med, og sikken en madpakke han havde ved si-

den af min. Mine tænder løb tit i vand, når jeg så 

det. Somme tider kunne jeg godt blive misundelig 

på ham.  

 Vi havde 1 times religion hver dag. En dag 

havde vi for om den rige yngling, der kom og 

spurgte Jesus, hvad han skulle gøre for at arve et 

evigt liv. Jesus sagde, han skulle holde  budene. Det 

havde han gjort, sagde han. Jesus sagde så, han 

skulle sælge, hvad han havde og give det til de fat-

tige. Det ville den unge mand ikke og gik bedrøvet 

bort, og da sagde Jesus, det er vanskeligt for en rig 

at komme ind i Guds rige,  og det er umuligt for 

mennesker, men for Gud er alle ting muligt. Deri 

fandt jeg nogen trøst, idet jeg tænkte, at det var 

godt, det ikke var mig, der var rig som Peter, for nu 

da  jeg var fattig, kunne jeg lettere komme i him-

melen end han kunne.  

 Jeg var ikke ret stor som dreng, nærmest lille af 

min alder, men temmelig kraftig, vel fordi jeg tid-

ligt måtte arbejde. En anden af mine skolekamme-

rater hed Karl. Han var eneste barn af en skipper, 

stor og kluntet var han og meget forkælet. Hvor har 

han og jeg taget mange livtag i skolen. Så tegnede 

de andre børn en ring som en manege i et cirkus, så 

var han Goliath og jeg David, og så skulle vi jo slås. 

Der var jeg ham meget overlegen. Jeg kunne vælte 

ham lige så tit, som han  rejste sig.  

 Da jeg var 7 1/2 blev min bror Svend konfirme-

ret og skulle tjene på en gård nær ved vort hjem, 

men han var bange og mørkeræd, så jeg måtte 

gerne sove hos ham om natten der på gården. Han 

blev konfirmeret i april og skulle ud at tjene 1. maj, 

men fyldte først 14 år den 6. maj. Smith forlangte, 

han skulle gå i skole, til han var fyldt 14 år. Far 

sagde nej, han  skal ud og tjene nu og kommer ikke 

i skole mere. Smith sagde,  at han kunne nok be-

høve at gå i skole, for han var ikke for klog. Nej for 

klog, sagde far, hvordan skulle han dog blive det, 

han har jo kun gået i skole hos Dem. Da blev Smith 

rigtig gal og gik sin vej, og der blev ikke talt mere 

om det. 

 Jeg var meget hos min bror Svend. Om efteråret, 

når der var høstet, blev vi sendt ud på markerne for 

at samle aks for at få lidt korn til hønsene. Da vi var 

færdige med det, blev køerne sluppet løs på mar-

kerne. Den gang var der ingen elektriske hegn, men 

vi skulle vogte dem. Der var nogle af køerne, der 

var så kælne. Når de lagde sig og tyggede drøv, gik 

vi hen og satte os på dem. Det var et dejligt varmt 

sæde. Der var også en gammel rød hest. Svend fik 

lov at køre med i marken efter roer. En dag tog han 

en lille roe med top på og stak i numsen på hesten, 

kaldte på mig og sagde, nu skal du bare se, nu gi'r 

jeg hesten en lille roe at spise, og når den har spist 

den, gå så hen og løft halen, så skal du se, roen er 

kommet hel ud igen. Det var den også, den sad der 

nok så hel, men jeg ville ikke tro det, for jeg havde 

da set, at hesten havde tygget den. Svend indrøm-

mede da også, at det var ham, der ville narre mig 

og havde gjort det ved hesten. Når hestene skulle 

vandes, skete det i gadekæret. Jeg fik lov at ride den 

gamle røde hest til vands. Det var vældig sjovt. En 

dag var den gamle hest blevet kåd og løb stærkt hen 

til gadekæret for at drikke. Idet den bøjede hovedet, 

slog den enden i vejret med det resultat, at jeg faldt 

på hovedet af og slog nakken ned i en stor sten. Jeg 

ved ikke, hvordan jeg kom hjem, men da jeg våg-

nede, lå jeg med bind om hovedet og med en væl-

dig hovedpine. Det havde jeg ofte i flere år efter; 

mon ikke jeg fik en hjernerystelse. Der blev ikke 

sendt bud efter lægen.  

 På det tidspunkt havde min far lært at cykle og 

havde fået fat i en gammel cykel uden frihjul. En 

dag far kom på sin cykel, mødte han vor doktor, og 

ham skulle han tage hatten af  for. Det gjorde han 

også, men han kunne ikke styre cyklen med en 

hånd, så han væltede lige foran doktoren - med hat-

ten i hånden. En dag mødte jeg far, da han kom 

cyklende. Jeg spurgte, om jeg måtte køre med. Ja, 

du kan stå op bag på, der var nemlig sådan et lille 
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trin på den venstre side af baghjulet. Jeg var barbe-

net i kludesko, sprang op på cyklen og stak højre 

ben over baghjulet og ind mellem kæden og det 

lille kamhjul, fik klippet kludesko og tå i stykker. 

Jeg lå længe med den dårlige tå; den var omtrent 

klippet af lige ved negleroden. Da havde vi heller 

ikke læge. Mor badede og vaskede den i borvand. 

Til sidst kom den sig da, men endnu 57 år efter er 

den tå mere flad og tykkere end den anden.  

 Da jeg var 9 1/2 å, kom jeg til Lejbølle hos køb-

mand Møllmann, og var der i 4 år, til jeg skulle gå 

til præst. Her oplevede jeg meget i de år. Der var 

ikke meget at gå i byen med, folk tog selv deres 

varer med hjem, men jeg skulle feje gade og gård, 

rense kloakker, pudse fodtøj og cykler, holde rent 

på lager, lave pindebrænde og mange andre ting. 

Jeg kom derned 1. maj 1911. Da vi nåede 1. no-

vember 1911 skule jeg have min løn; det var 10 kr. 

for et halvt år. Min mor kom ned hos købmanden 

den aften, jeg skulle have min første løn - ti kroner 

for et halvt år. Jeg kan endnu se Møllmann komme 

fra sit kontor ud i forretningen med en tikronesed-

del i hånden og gav mig den, åh hvor jeg følte mig 

rig, det var for mig en hel formue, åh sikken en for-

nemmelse at stå med alle de penge i hånden og 

vide, det var mine, jeg havde selv tjent dem og 

tænkte på alle de herligheder, jeg kunne købe for 

de mange penge, men glæden var kort. Jeg gav mor 

pengene, og mor gav købmanden dem igen, for mor 

og far skyldte penge til købmanden. Der gik ikke 

over 2 minutter, så havde Møllmann pengene igen, 

jeg fik ikke så meget som 2 øre af dem til mig selv. 

Jeg vidste, det ikke kunne være anderledes. Vi var 

fattige og måtte hjælpes ad allesammen for at tjene 

til det daglige brød.  

 Da vi nåede julen 1911, blev jeg inviteret til ju-

leaften hos købmanden, der havde 3 voksne børn 

hjemme; det var Hans, Margrethe og Emilie. Det 

var underligt for mig at opleve sådan  en jul i et 

stort velhavende hjem, hvor intet manglede. Jeg var 

meget genert. Jeg fik også julegaver, af  købman-

den og  fruen fik jeg en blå sweaters, af Hans en 

Zeppeliner, der hang i en snor under loftet. Når den 

blev trukket op, kunne den flyve rundt. Mine øjne 

strålede, jeg var ikke vant til at få julegaver, og slet 

ikke legetøj. Den blev vel nok beundret.  

 I forretningen var der 3 unge mennesker for-

uden Hans og  købmanden selv. Tit bad de mig 

pudse deres cykler og støvler, og så fik jeg choko-

lade eller cigaretter for det, så der lærte jeg at ryge. 

Det måtte jeg ikke for far. Jeg gik gerne ned til 

stranden, når jeg ville ryge, og så skyllede jeg mun-

den i saltvand, inden jeg gik hjem, for mor kunne 

en dag lugte, jeg  havde røget. Hun sagde ikke no-

get til mig, men da far kom hjem, fortalte mor ham, 

at jeg havde røget. Far sagde ikke noget, og jeg 

tænkte, han var så træt, så han ikke tænkte på  mig, 

men da jeg var kommet i seng, kom far med en kæp 

i hånden, tog dynen af mig, og så fik jeg en ordent-

lig omgang, og han sagde, tror du så, du kan lade 

være at ryge.  

 Jeg fik mange cigaretter, jeg røg mange, og jeg 

fik mange øretæver. Jeg husker en begivenhed, 

hvor min gode mor behandlede mig uretfærdigt. En 

af mine store oplevelser var, når vi nåede den tid 

efter høst, når der skulle tærskes. Den  gang kørte 

de rundt fra gård til gård med nogle store maskiner, 

et lokomobil, et tærskeværk og en halmpresser. 

Somme tider var der fire heste for at trække dem op 

ad bakke eller ind på en mark. Det var jo meget 

spændende at gå bag efter de store maskiner. En 

dag de skulle køre forbi derhjemme, var mor inde 

hos en nabokone og sad og snakkede. Min eneste 

søster sad i en barnevogn med træhjul, jeg havde 

fået ordre til at se efter min søster, at hun ikke 

skulle falde af vognen. Mor havde lovet mig, jeg 

måtte gå bag efter dampmaskinen, når den  kom. 

Så kunne jeg høre maskinen var på vej. Der var jo 

ikke asfalterede veje den gang, men bare sten, der 

knustes af den tunge maskine med jernhjul, så den 

kunne høres langt væk. Jeg råbte til mor, at nu kom-

mer de, må jeg så gå bag efter. "Ja, du må. men ikke 

før jeg kommer". Jeg så efter maskinen, som fjer-

nede sig mere og mere, og jeg råbte til mor, at nu 

var de kørt forbi, om jeg ikke måtte løbe bag efter. 

"Nej, du skal vente til jeg kommer". Nu kunne jeg 

næsten ikke se maskinen mere, den var kommet 

langt væk, det kæmpede i mig. Jeg ville gerne efter 

maskinen, men jeg var også bange for mor. Så råbte  

jeg: "Mor, nu er maskinen snart helt væk, og nu lø-

ber jeg". "Nej, du gør ikke, du må ikke løbe, før jeg 

kommer". "Jamen mor, du har lovet mig det, nu er 

de langt væk, og nu løber jeg", og det gjorde jeg. 

Så kan det nok være, mor kom ud, tog min søster i 

favnen og løb efter mig. Hun råbte til mig, at jeg 

skulle standse. "Nej du slår mig", sagde jeg. "Nej, 

jeg slår ikke, hvis du standser nu". "jo, du slår alli-

gevel", sagde jeg og satte farten mere op. "Hvis du 

ikke standser, får du klø", råbte mor. Jeg vendte 

mig om og så, hvor langt hun var fra mig. Hun kan 

ikke løbe dig op, når hun har pigen i favnen, tænkte 

jeg, og så løb jeg videre. Ih hvor jeg løb, havde 

glemt maskine og det hele, tænkte bare på at 

komme væk. Mor råbte stadig, jeg skulle standse. 

"Nej du slår", svarede jeg, og kunne se, at afstanden 

blev større mellem os, men så lagde mor min søster 
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i vejgrøften og løb efter mig. Nu kom der rigtig fart 

i benene, hu hej, hvor det gik ud ad vejen. Til sidst 

nåede mor mig, tog mig i nakken, brød en stok af 

et hegn, knappede mine bukser ned, midt på lande-

vejen, så kan det nok være, jeg fik klø, ih hvor hun 

slog (Mon ikke det er derfor. min ende er så stor 

nu!). Om aftenen, da far kom hjem. fortalte mor, 

hvad der var sket. Da mor var færdig med at for-

tælle det til far, sagde jeg: "Ja, og sikken hun fet-

tede mig bagi". Jeg var jo bange for, at far skulle 

gøre det om, og han slog hårdere end mor, men 

denne gang slap jeg for mere. Nu ved jeg da godt, 

at jeg fortjente klø, og har fortjent det mange gange 

uden at få dem.   

 Nu skal jeg fortælle om en gang, hvor jeg ikke 

fik klø. Jeg har fortalt om en dreng, Karl Simonsen, 

hvis far var skipper. Faderen hed også Karl Simon-

sen. Han hjalp sin kone, Anna, en dag med at luge 

roer i samme mark, som vi var. Han var ikke meget 

begejstret for markarbejde, ville hellere sejle med 

sin skude. Han købte æbler og pærer og sejlede til 

Aalborg med dem og solgte dem der. Men i dag var 

han med i roerne. Det var  meget varmt, han siger 

så til mig: "Peter, kan du lide det her, for det kan 

jeg ikke. Skal vi to ikke hænge os i et træ ud til 

vejen, så folk kan se, hvor kedeligt det er at luge 

roer". "Jo, det kan vi godt", svarede jeg, "Men ikke 

førend i morgen". "Hvorfor det", sagde han. "Vi 

kan da ligeså godt gøre det i dag". "Nej", sagde jeg, 

"for vi skal have pandekager til middag i dag, og 

det kan jeg så godt lide, så det vil jeg have først". 

De lo lidt ad mig, hvorfor forstod jeg ikke, det var 

da en begivenhed at skulle have pandekager.  

 Om vinteren ryddede far gerne hegn. Der var så 

mange hegn på Langeland i min barndom. Så fik 

han brændsel for at rydde. Vi havde netop fået kørt 

flere læs rødder hjem. De lå i en stor  bunke. Den 

mand, der havde kørt dem hjem, skulle spise hos 

os. Vi børn skulle vente, til de voksne havde spist. 

Jeg tror, vi  skulle have noget så sjældent som en 

bøf. Jeg var meget sulten og bad mor om et stykke 

brød. Hun sagde, jeg skulle vente. Jeg bad flere 

gange om mad, for jeg var så sulten, men hun sagde 

stadig, du må vente. Som kom jeg i tanker om Karl 

Simonsen og  hans forslag om at hænge sig. Så si-

ger jeg til mor: "Jeg er så sulten, og når jeg ikke må 

få mad, så går jeg ud og hænger mig". Jeg husker 

ikke mors svar, men jeg tog et stykke snor og gik 

ud. Da jeg kom ud og så den store  brændebunke, 

fik jeg en  ny ide. Jeg gravede mig helt ned i bun-

ken, helt ned til jorden og lagde mig der. Om jeg 

faldt i søvn, eller hvor længe jeg lå der, husker jeg 

ikke, men pludselig hørte jeg både far og mor kalde 

på mig. Mor græd, jeg svarede ikke, tænkte vel, det 

har de godt af, når jeg ikke må få mad. De gik sta-

dig kaldende længere bort. Jeg gravede mig ud igen 

og løb ind og kravlede helt ned i bunden af min 

seng. (Der var halm i bunden af sengen i stedet for 

madras). Nu ved jeg, det var dumt, for jeg faldt i 

søvn og kunne være blevet kvalt i dynerne. Længe 

ledte de efter mig. Jeg kunne høre mor græde. Til 

sidst undersøgte de sengen og fandt mig. Jeg fik 

ikke klø, men de talte meget alvorligt med mig, og 

jeg lovede, jeg aldrig skulle gøre det mere.  

 Møllmanns 

forretning var stor, 

den lå i en trekant 

med vej på alle si-

der, så der var meget 

at holde rent. På bil-

ledet ser du mig, da 

jeg var 10 år eller 

måske 11 år. Den 

lille dreng ved siden 

af mig, hedder 

Viggo. Hans far var 

tømrer i Lejbølle. 

Her er jeg ved at feje og rense fortov, og Viggo 

hjælper mig med sin lille skovl og trillebør. Køb-

manden havde en dejlig stor hund, en skotsk hyr-

dehund. Den hed Skotti. Den var en fin hund, den 

skulle børstes og holdes rigtig fin. 

 Doktoren havde på det tidspunkt fået en motor-

cykel. Den skulle løbes i gang. Den kunne Skotti 

ikke lide, den for efter den og skabte sig. En dag 

porten stod åben, og vi kunne høre  motoren, sagde 

købmanden til mig, at jeg skulle stoppe hunden. 

Det prøvede jeg også på, men Skotti bed mig i det 

ene lår. Bukserne gik i stykker, og blodet løb ned 

ad benet. Det så Margrethe, købmandens datter. 

Hun kaldte mig ind og ville have mig til at tage 

bukserne af. Det ville jeg ikke, det var da meget 

værre end at blive bidt. Jeg måtte jo af med dem, 

men ih hvor var jeg genert. Der var også fire ret 

dybe huller af hundens tænder. Jeg blev så vasket 

og forbundet, og der skete ikke mere. Endnu kan 

jeg huske, hvor genert jeg var.  

 En sommerdag jeg gik på bare ben og gjorde 

rent i pakhuset, skulle jeg nå noget på en hylde. Jeg 

stod op på en lille  tønde, der var sur sennep i. Låget 

gik i stykker, og jeg stak  det ene ben ned i senne-

pen, omtrent til knæet. Der var ingen der så det, jeg 

skyndte mig ind i vaskehuset og fik vasket mit ben. 

Jeg talte ikke om noget, sennepen blev solgt, den 

har nok været ekstra god, når mine sure tæer havde 

været i den. Det  var nogle lange dage. De første år 
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jeg var der, lukkede forretningen sent om aftenen. 

Om lørdagen var der åbent til kl. 11 om aftenen. Så 

længe var jeg der dog ikke.   

 I skolen klarede jeg mig helt godt, passede mine 

lektier, mere af frygt end af lyst. Vi var meget 

bange for læreren. Der blev aldrig sagt et ord i klas-

sen de 7 år, jeg gik der, kun svar på lærerens 

spørgsmål. Jeg blev ofte bitter på læreren, han 

gjorde som sagt megen forskel på os børn. Jeg var 

næsten nået dertil, at jeg hadede ham, og tænkte, du 

kan vente dig, til jeg bliver voksen, så skal jeg sige 

dig min mening om dig. Jeg skal ikke hilse på dig, 

når først jeg kommer ud af skolen. Jeg ville have 

hævn. I det ene hjørne af skolegården stod der et 

middelstort kastanjetræ. Det var læreren meget øm 

overfor, og han tålte ikke, vi rørte det. Jeg havde 

udset mig en stor gren, jeg ville brække af træet den 

sidste dag, jeg var i skole. Jeg gjorde det også, men 

hævnen var ikke så sød, som jeg troede. Jeg tog 

hatten af for ham alligevel, men har aldrig tænkt 

venligt på ham.  

 Hos vor nabo tjente en dreng, meget ældre end 

mig. Han hed Harry. Vi havde gået i skole sammen. 

På den gård havde de blandt andet to dejlige, næ-

sten sorte heste. Det var lette heste, Frederiksbor-

gere, kaldtes de. Det var vel nok en mægtig svir for 

Harry og mig, når hestene var på græs. Vi skulle jo 

vande dem. De havde kun deres tøjr på, vi kom på 

ryggen af hver en af de dejlige sorte heste, ih hvor 

de kunne løbe. Vi fik dem gerne til at galopere, ih 

hvor var det dejligt. Vi sad som i en lænestol, mens 

de for som et lyn over græsmarken. Vi fik dem også 

til at springe over grøfter og hegn, så legede vi, at 

vi var dragoner, satte vore huer på skrå, og så gik 

den på de nøgne hesterygge over stok og sten. 

Mærkeligt vi ikke kom galt af sted. Det gjorde jeg 

også en dag, men det var på en anden hest, en lille 

brun hest på 2 år, der aldrig havde haft sele på. Den 

gik løs på marken uden tøjr eller noget andet på. 

Jeg sprang på ryggen af den, jog den afsted over 

marken, ville have den til at springe over et hegn. 

Den satte farten vældig op lige mod hegnet, og jeg 

troede bestemt, den ville springe over, men lige da 

den nåede hegnet, satte den alle fire ben i jorden og 

standsede. Den kom ikke over hegnet, men det 

gjorde jeg, og endda lige på hovedet. Jeg blev jo 

lidt forslået, hesten stod og gloede på mig. Det så 

ud, som om den tænkte, det har du rigtig godt af.  

 Foruden mine forældre og søskende boede min 

bedstemoder (fars mor) hos os. Det var nærmest 

hende, der passede os, for mor gik på arbejde, når 

hun kunne. Bedstemor var ikke særlig god mod os. 

Hvor har vi fået mange øretæver, fordi hun fortalte 

om os til far, noget der slet ikke var sandt. Selv slog 

hun os mange gange. Hun gik ikke så godt, derfor 

havde hun altid en stok. Hun kunne godt finde på 

at kalde os hen til sig, og når vi så kom, har hun 

flere gange slået os hen over ryggen med sin stok. 

Hun var meget slem til at bande. Hun har mange 

gange forbandet os børn så frygteligt, så man skulle 

næsten tro, det var umuligt. Selvfølgelig kom vi al-

drig til at holde af  bedstemor, tværtimod. Da jeg 

var ca. 20 år, var jeg i Kalundborg. Jeg var hjemme 

på Langeland på ferie, og da fik jeg talt ud med min 

bedstemor og bedt hende om forladelse, fordi jeg 

havde været slem mod hende. Hun bad også mig 

om forladelse, græd og sagde, det var godt, at alle 

hendes onde ønsker over os ikke var gået i opfyl-

delse. Når jeg tager dette med, er det ikke for at 

fortælle eller gøre ondt for bedstemor, som døde 

kort efter, jeg havde talt ud med hende, men fordi 

det har altid været en gåde for mig, altid, at en bed-

stemor kunne være så ond mod sine børnebørn, må-

ske fordi hun selv har haft en streng og sørgelig til-

værelse. Min far blev født i et fattighus, og uden for 

ægteskabet. Mange, mange er de oplevelser og til-

dragelser, jeg oplevede, som jeg nu vil glemme i 

det forhold. Man vil måske også vanskeligt tro mig 

nu.   

 Tilbage til mine drengeår. Det var jo, som jeg 

allerede har fortalt, et meget fattigt hjem, jeg vok-

sede op i, set med vore øjne i dag, men den gang 

meget almindeligt. Vi var faktisk  ikke børn, men 

bare nogle der skulle forsørges, som skulle være 

med til at forsørge. Vi kendte ikke til, at far tog os 

op på sit knæ og talte med os. Jeg mindes aldrig en 

eneste gang, at det er sket for mit vedkommende, 

jo mor har, men far var altid træt og forslidt, ofte 

sagde han, hold kæft unger og gå i seng, ja somme-

tider blev der sagt forbandede unger. Det er frygte-

ligt, selv havde han aldrig kendt til et hjem, opvok-

set i et fattighus og som et fattiglem. Her må jeg 

fortælle, at jeg sad ved min fars seng, da han skulle 

dø (65 år gammel). Han lå meget syg i 3 måneder. 

Der skete det allerstørste, der kan ske med et men-

neske. Han kom til en levende tro på Gud, turde tro, 

at alt det han havde gjort forkert, har Jesus gjort 

rigtigt for ham. Han var glad for at dø i bevidsthe-

den om, at han blev frelst af nåde. Vi talte meget 

sammen i den tid, og jeg forstod først da, hvor 

svært det havde været for ham. Åh hvor kom jeg  til 

at holde af min far, jeg kan endnu mærke hans ry-

stende, afmagrede hånd i min, da jeg sad ved hans 

seng. Det var ligesom om, det var ham, der var ble-

vet en lille dreng, og jeg hans far. Han blev nok født 

som et fattiglem, men han døde som en kongesøn, 
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og det er det største, der kan ske både for et fattig-

husbarn og en millionær. Jeg tænker på et lille digt, 

jeg lærte i skolen. Det er så sandt som det er skre-

vet:  

            

          Vel født er vel en trøst,  

          men bedre velopdragen,  

          vel gift er livets lyst,  

          vel død er hovedsagen.  

            

 En dag fik jeg et par bukser af min bror Svend. 

Skrædder  Hansen i Lejbølle skulle sy dem om til 

mig. De skulle være som dem vi i dag kalder 

"Knickers". Både Svend og skrædderen drillede 

mig med, at jeg skulle prøve dem hos skrædderen, 

inden han kunne gøre dem færdige, og det ville jeg 

ikke. Jeg ville ikke klædes af hos skrædderen, og 

de fik mig heller ikke til det. Jeg fik da bukserne 

alligevel.  

 Vi havde et gadekær nær vort hus. Der har vi 

leget mange,  mange gange både sommer og vinter. 

Om sommeren soppede vi de og fangede karusser. 

Folk brugte meget at sætte deres store kar ned i ga-

dekæret, når de var blevet tørre og var ved at falde 

sammen. Det var alt for fristende for os, vi tog dem 

og kravlede op i dem, tog en lang stang og stagede 

os ud på dybt vand og legede, vi sejlede på  de store 

have. Der var bare det uheldige ved vort skib, at det 

var rundt;  det kom let til at dreje rundt, og så endte 

det altid med, at det væltede, og vi  gik på hovedet 

i vandet. Mærkeligt at ingen af os druknede. Om 

vinteren, når der var is, løb vi på skøjter, ikke på så 

fine skøjter, som man har nu, men nogle gamle an-

dre havde kasseret. De var så store som til voksne, 

så de passede jo ikke så godt, men vi morede os 

dejligt. Det skete også, vi huggede nogle isflager 

løse; dem kaldte vi på Langeland en himpejimpe. 

Jimpe betyder på langelandsk en gynge (en jimpe), 

at gynge hed at jimpe. En dag min søster og jeg 

skulle løbe over sådan en jimpe, gik den i stykker. 

Vi faldt i det kolde vand, vi holdt hinanden i hån-

den, da vi løb, og også da vi faldt i vandet, og  det 

var godt, for min søster gled ind under den faste is. 

Jeg  blev ved at holde hende i hånden, kom op på 

den faste is, trak  min søster op. Vi kom drivvåde 

hjem og i seng, uden at få klø. Vi fortalte ikke noget 

om, hvor farligt det havde været.  

 Ja, der var dejligt ved det gadekær. Vi lavede 

skibe af træ og af papir og sejlede på langfart. Ja, 

det er ikke blot gode minder fra det gadekær. Den 

6. februar 1912 kom jeg galt afsted der. Jeg havde 

fået et par træskostøvler af min bror Svend. Vi 

kaldte dem for støvletræske. Jeg havde dem på, og 

jeg havde også fået en maske, eller måske jeg selv 

havde lavet den, det husker jeg ikke, men jeg løb 

da ned til gadekæret med masken på (det var lige 

ved fastelavn). Ligesom jeg nåede gadekæret, faldt 

jeg i et hjulspor, og det gjorde så ondt i mit højre 

ben. Det var ligesom jeg kunne høre og mærke, at 

det knasede. Benet blev så varmt, jeg var sikker på, 

det var brækket, kunne ikke rejse mig og lå og 

græd. Naboens karl, der gik på marken, hørte det 

og kom. Han stod og lo af mig, fordi jeg var så pi-

vet. Jeg bad ham hjælpe mig op og sagde, jeg havde 

brækket benet. Det ville han ikke tro, han bare lo af 

mig. Jeg græd videre og bad ham hjælpe mig. Der 

kom så en anden karl, og han siger, ja det kan jo 

godt være, han har brækket benet, lad os hellere 

bære ham hjem, og det gjorde de så. Da vi nærmede 

os hjemmet, kunne mor jo høre jeg græd. Hun kom 

så farende ud og så de to mænd bære mig, og hun 

siger: "Har du løbet og skabt dig og brækket benet, 

så skulle du også have nogle øretæver til, din 

dumme dreng". "Åh nej mor, du må ikke slå mig. 

Jeg hørte mit ben brækkede, og det gør så ondt". 

Hun slog mig heller ikke. De bar mig så ind og satte 

mig på en stol, begyndte at trække  støvletræsken 

af mig, ih nej hvor det gjorde ondt. Jeg skreg i vil-

den sky. Så tog den ene af karlene sin kniv og 

sprættede støvlen op hele vejen fra øverst til ne-

derst. Så tog de mit ben ud, fik strømpen af. Da be-

net kom frem, var det meget hævet, og foden drejet 

lidt til den ene side. Der blev så sendt bud efter læ-

gen. Der gik et par timer, han konstaterede så, at 

både det store og det lille skinneben var brækket 

lidt oven for anklen. Han svøbte så et gazebind om, 

efter han havde sat benet sammen igen. Det gjorde 

ikke godt. Så fik han et fad vand, kom et pulver i 

(det var vist gips), så kom han et langt, langt bind i 

vandet og gjorde det rigtig vådt, så svøbte han det 

om benet lige fra den store tå helt op til knæet. Far 

blev sendt op på gården, fik fyldt en sæk med hak-

kelse, den blev så lagt i min seng under det bræk-

kede ben. Det skulle ligge højt. Det andet ben lå 

lige ud.  

 Sådan lå jeg i 3 uger. Vi havde jo ikke elektrisk 

lys, og det var blevet aften, men bedstemor stod og 

holdt en køkkenlampe ind over sengen, så lægen 

kunne se. Hun var så optaget af det, så hun glemte 

at se efter lampen, hun holdt den skævt, og så 

knækkede lampeglasset. Det varme glas faldt lige 

ned over mit venstre ben og brændte et stort hul på 

skinnebenet. "Nej, det er spilme for galt", sagde læ-

gen. "Drengen har brækket det  højre ben, og nu 

står vi og brænder det venstre. Gør det ondt, vil du 

have noget salve til at smøre med". "Nej, skidt med 
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det" sagde jeg, "bare det andet ben bliver godt 

igen". "Ja det gør det" sagde lægen. De første 8 

dage gjorde det meget ondt ved den mindste bevæ-

gelse, ja det var ikke meget, jeg kunne røre mig. 

Der blev syet 2 poser af et gammelt lagen. De blev 

fyldt med sand og lagt en på hver side af det bræk-

kede ben. Så blev både poserne og benet surret fast 

til  hakkelsessækken og  sengen. Her har min bed-

stemor mange gange, når hun gik forbi,  givet et 

lille skub til sengen. Det gjorde så ondt, men når 

jeg så sagde det til hende, sagde hun bare, det var 

løgn. Da den første uge var gået, var smerterne næ-

sten væk, men så kom fru Møllmann op og skulle 

se til mig. Hun havde lidt slik med til mig, men hun 

havde også Skotti med, og hunden kendte mig. Jeg 

sagde bare Skotti, så sprang den store hund op i 

sengen til mig, lige på det dårlige ben. Nej, hvor det 

gjorde ondt. Jeg sov ikke den nat, for mig var det, 

som om benet brækkede igen. Næste dag ringede 

mor til lægen og fortalte, hvad der var sket, og om 

det var muligt, benet kunne være brækket igen. Det 

sagde han nej til, og han kom ikke. Der gik nogle 

dage, og smerterne forsvandt igen. Tre uger efter 

jeg havde brækket benet, kom lægen igen, tog en 

kniv og skar bindet op. Det var lige så hårdt og stift 

som et kosteskaft. Jeg lå og var så bange for, at kni-

ven skulle smutte for ham og ned i tåen. Han trak 

kniven ned gennem bindet fra knæet af og ned mod 

tåen. Da han omtrent var nået tåen, holdt han sin 

finger om tåen, så der skete intet. Hvor blev jeg 

glad, da jeg igen fik mit ben at se. Det var jo noget 

hævet, men ellers var der ikke noget at se. Jeg græd 

og jeg strøg op og ned ad benet. Så blev det gips-

bind igen sat på og holdt sammen af et andet bind.   

 Sandposerne og sækken kom væk, åh hvor det 

gjorde godt. Så skulle jeg ligge en uge til, og så 

måtte jeg komme op og sidde lidt på en stol, men 

ikke gå på benet. Endelig gik den uge, og jeg skulle 

prøve at komme op. Mor kom med noget tøj og en 

stok. Hun ville hjælpe mig, men jeg kunne da sag-

tens selv. Jeg fik tøjet på, satte mig på kanten, tog 

stokken og trådte ned på gulvet med det raske ben 

(det der blev brændt; jeg har forresten mærke af det 

endnu) med det resultat, at jeg faldt lige så lang jeg 

var, strittende med det gibsben. Jeg bad mor hjælpe 

mig i seng igen. De første par dage efter det, følte 

jeg ikke trang til at komme op. Far lavede en 

krykke til mig. Det var et kosteskaft med en pind 

foroven med en klud viklet om. Med den humpede 

jeg så om i ca. 14 dage, så gik det stadig fremad. 

Den dag i dag kan jeg i mange tilfælde mærke i be-

net, når der er vejrforandring. Den gibsbandage lig-

nede en støvle. Jeg havde den længe, fik også erfa-

ret, at den kunne bruges til at slå med.  

 Al den tid jeg kan huske tilbage, var der noget, 

der altid fulgte mig, og som jeg spekulerede meget 

på. Det var, at jeg var så bange for at skulle dø. Jeg 

generede mig ved at tale med far og mor om det. 

Tit græd jeg mig i søvn. Jeg lå i samme  stue som 

bedstemor. En aften jeg lå og græd, spurgte hun 

mig, hvad der var i vejen. Jeg sagde det til hende 

og spurgte om, hvordan det var at være død. Hun 

sagde, det var ligesom, når du sover, du vågner bare 

ikke mere, men det hjalp mig ikke.  

 Vor nabo døde. Han hed Jens Larsen. Han slog 

sten til landevejen om vinteren. Mange gange bar 

jeg kaffe ud til ham fra hans kone Sofie. Flasken 

var altid pakket ind i et uldent  stykke for at holde 

sig varm. Når han så havde drukket omtrent det 

hele, gav han mig flasken. Så skulle jeg drikke re-

sten. Den smagte så underligt, for der var brænde-

vin i kaffen. Da så Jens døde, blev han lagt i kiste 

og sat op i en vognport i nabogården (dengang var 

der ingen kapel ved kirken). Der stod han så i 4 el-

ler 5 dage. En dag listede jeg mig ind ved hans kiste 

og bankede på kisten og spurgte ham om, hvordan 

det var at være død. Jeg fik selvfølgelig ingen svar.  

 I august 1914 udbrød der krig, som blev til en 

verdenskrig. Den varede til den 11. november 

1918. Det var en meget streng tid, næsten ikke rig-

tig mad, men en masse surrogater. Mine to brødre 

Laurits og Svend var soldat under krigen, Laurits i 

33 måneder som husar,  Svend i 22 måneder som 

infanterist. 

 Den 3. oktober 1915 blev jeg konfirmeret i Bø-

strup kirke. Vi var 10 drenge og 4 piger. Den sidste 

dag vi var til præst, blev vi inviteret ind hos præsten 

til en kop chokolade, og vi skulle ved den lejlighed 

ofre til præsten (det gjorde man den  gang både til 

præst og degn, ved dåb og konfirmation samt ved 

andre lejligheder). Her kom også forskellen frem 

mellem os børn. Det var sedler, de velhavendes 

børn havde med, småfolks børn havde bare 2 kr. 

Det havde jeg også; det var måske et større offer 

end dem, der havde sedler med.  

 En oplevelse jeg aldrig glemmer var, når vi lu-

gede roer for en gårdmand af den rigtige slags. Han 

hed Christian Andersen. Han kom hver dag ud i 

marken og så til os, og så vankede der noget. Ikke 

så langt derfra i Næstebølle boede der en mand,  der 

hed, eller rettere vi kaldte ham "Rasmus mand". 

Han havde depot for øl og sodavand fra Albani 

bryggeriet i Odense. Der sendte Christian Ander-
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sen mig gerne hen efter en bajer til far og en soda-

vand til mig. Bajeren kostede 11 øre, sodavand 9 

øre, sikken en rigdom - en hel sodavand. Aah hvor 

jeg nød den, drak små bitte mundfulde, den skulle 

jo vare længe; det var en sportsvand. Jeg kan næ-

sten mærke endnu, hvor vidunderligt det var. Chri-

stian Andersens kone hed Thea. Hun var lam, sad 

altid i en stol og kunne ikke klare sig selv. Hende 

var jeg sommetider inde og besøge og snakke lidt 

med. Hun kaldte mig fedtøre. Når vi var færdig 

med roerne, skulle vi så ind på gården og gøre regn-

skab op. Så sagde Christian Andersen: "Ja Peter, du 

skal vel også have en skilling til tobak". Jeg fik 

sommetider en hel krone, ih hvor var jeg stolt. Så 

var det helt glemt, alle de kedelige timer i roemar-

ken, den ømme ryg og de ømme knæ. Christian An-

dersen døde pludselig, endnu mens jeg gik i skole. 

De sagde, det var en byld på hjernen. Han led me-

get, og det gjorde et dybt indtryk på mig, og jeg 

tænkte, nu får du ikke flere sodavand af ham. Thea 

flyttede fra gården til Lejbølle. Jeg har besøgt 

hende flere gange, efter jeg var voksen og boede i 

Kalundborg. Hun var altid glad for at se mig. Hun 

måtte tilbringe tilværelsen i sin stol, lige til hun 

døde.  

 Så nåede vi den 28. oktober 1915, den dag 

fyldte jeg 14 år, og den dag skulle jeg ud at tjene 

for alvor. Jeg skulle på Rudkøbing Dampvaskeri. 

Der skulle jeg hente snavset tøj og udbringe rent 

tøj. Det var 18 km fra mit hjem. Jeg var fæstet  der 

for et halvt år og skulle have 90 kr. fra 28. oktober 

1915 til 1. maj 1916. Det var et forfærdeligt halvt 

år, jeg var så ked af at være der. En dreng fra landet 

kommer til byen, jeg havde dårlig nok set Rudkø-

bing før. Jeg var ked af mit arbejde, måtte stå op i 

køkkenet og spise. De havde en forkælet dreng på 

5 år. Han hed Kaj. En dag smed han en af sine træ-

sko op i min mad, men jeg måtte spise maden alli-

gevel. Jeg led så forfærdeligt af hjemve. De første 

5 dage i ugen græd jeg mig i søvn om aftenen, hver 

søndag cyklede jeg hjem. Jeg havde en gammel cy-

kel. Når jeg så skulle afsted igen, sagde jeg nok 10 

gange farvel til min mor. Jeg bad mange gange om 

at blive fri for den plads, men det var der ikke no-

get, der hed. Jeg måtte blive til 1. maj 1916 som 

aftalt.  

 Da vi nåede 1. maj rejste jeg så. Jeg var fæstet 1 

år hos  Aksel Larsen i Ennebølle. Han var midt i 

tyverne. Hans søster Ella, 17 eller 18 år, holdt hus 

for ham. Han var forlovet med en pige, der hed 

Mary og var fra Klausbølle. De var alle tre nogle 

rare mennesker, og der havde jeg det godt og var 

glad for at være der. Jeg fik 250 kr. for hele året. 

Aksel blev gift, medens jeg var der. Jeg var med til 

deres bryllup. Jeg var der 1 1/2 år. Det var en lille 

gård på 18 tdr. land. Derfra rejste jeg til Kroggår-

den i Lejbølle. Det blev noget helt andet, men 

derom senere.  

 

 
Forældrene foran huset i Emmerbølle. 

 

 Jeg håber, du vil gemme denne bog, til du bliver 

70 år lille Karin. Du skal vide, at intet af det jeg her 

har skrevet, er digtet, men er helt rigtigt og virke-

lige oplevelser, selv om det måske i dag synes uvir-

keligt og overdrevent, men det er helt rigtigt. Selv-

følgelig er det ikke alle mine oplevelser, men bare 

nogle af dem, jeg husker bedst. Til min konfirma-

tion fik jeg 18,75 kr., og fik for de penge et ur, der 

kostede 18 kr. Det går endnu. Vi havde ingen gæ-

ster, mit tøj var syet af en skrædder, det kostede 22 

kr. - jakke, benklæder og vest. Jeg havde stor  

knækflip og løse manchetter.  

 

 
Et billede fra Rudkøbing forestillende den store træk-

vogn Hans Peter slæbte rundt i gaderne og hentede 

snavset tøj og kom med det igen, når det var vasket.  

 

 Den var tung at slæbe rundt med. Jeg var da 

godt 14 år. Ja, sådan så den bil ud den gang. Du kan 

nok se, der er bagagebærer på taget. Det var ikke 

nok, at kassen var fuld. På bagsmækken stod:  
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          J. Thomsen  

          På siderne:  

          Alt kan vaskes  

          Rudkøbing Dampvaskeri  

          Nørrebro  

 
Hans Peters bedstemor. 

  

 Min bedstemor (farmor) blev født i 1848 og hed 

Hansigne Hansen, blev kaldt Hanne (tykke Hanne). 

Min far blev kaldt "hvide Rasmus", og vi børn blev 

kaldt Hvide Rasmuses unger fra Emmerbølle. Min 

far blev så  vred, når han hørte det.  

 Som nævnt rejste jeg fra Aksel Larsen i Enne-

bølle til Kroggården hos Anders Hansen, kaldet på 

langelandsk Ans Kroggård. Her var jeg i 2 år, og 

det var alt for længe. Det var en gård på 70 tdr. land. 

Her måtte jeg vel nok slæbe, i marken fra 6 morgen 

til 7 aften, og så skulle jeg endda gøre staldtjeneste 

før og efter arbejdstid. Jeg boede i et elendigt hul, 

der blev kaldt for karlekammer. Der var 3 meget 

tynde ydervægge af lersten rå, en åben rendesten 

udenom, et hul i væggen ud til rendestenen, så var 

der et bord af uhøvlede brædder, en stol og noget 

de kaldte en seng. Det var brædder, der var sømmet 

til væggen, så var der halm i dens træbund, en me-

get tung og klam dyne, for der var så fugtigt. Om 

vinteren i frostvejr var der altid is på væggene, helt 

ned i sengen. Det er endda sket, at dynen var frosset 

fast til væggen. Så var der en tre-benet skammel 

med et vandfad på, til at vaske sig i. Vandet måtte 

jeg hente fra en pumpe i baggården. Gulvet var af 

mursten, det var meget ujævnt, for det var under-

gravet af rotter. En nat vågnede jeg ved, at det 

gjorde ondt i næsen. Da jeg rørte mig, mærkede jeg 

noget glide hen over mit ansigt; det var en rotte. 

Den havde bidt mig i næsen. De lo bare ad mig, da 

jeg næste morgen sagde, jeg var blevet bidt af en 

rotte om natten. Der gik betændelse i næsen, og det 

varede længe, inden den blev normal igen.  

 I årene 1918 og 19 kom der en smitsom syge, 

der blev kaldt den spanske syge. Det var en meget 

grim og svær sygdom, nærmest som influenza med 

lungebetændelse. Der døde en mængde og mest 

unge fra 16 til 30 år. Jeg blev syg af den i november 

1918 og lå i det uhyggelige rum og kunne næsten 

ikke røre mig. Det var særlig ryggen, det gik ud 

over, ingen turde gå ind til mig, ikke engang min 

mor. Hun stod uden for vinduet og græd og talte 

lidt med mig. Den eneste, der turde gå ind til mig, 

var min bror Svend, der tjente på en gård lige ved 

siden af Kroggården. Han kom hver aften og  sør-

gede for, at jeg fik lidt mad, når jeg kunne spise 

noget. Han blev ikke syg, men alle de andre på går-

den blev syge. Da jeg endelig kom op, varede det 

kun 2 dage, inden jeg måtte i arbejde igen. Den 

gang fik jeg et knæk i ryggen. Det har fulgt mig 

hele mit liv. Jeg fik jo ikke læge eller medicin af 

nogen art. Forresten blev vor læge, doktor Rasmus-

sen smittet. Han var utrættelig til at besøge de syge, 

både dag og nat, indtil han blev syg selv og døde af 

den spanske syge. Flere af mine bekendte og kam-

merater døde.  

 I de to år, jeg var der, var jeg kun inde i deres 

stue og  spise nogle få gange, det var til jul og til 

høstgilde, ellers  sad vi i en lille stue, om man kan 

kalde den det. Bonden sad for bordenden. Når vi 

fik grød, fik han smør i grøden og sødmælk til, me-

dens jeg fik margarine i grøden og skummetmælk 

til osv. osv. Det var dog mig, der tjente pengene til 

ham. Den eneste tid han var med i arbejdet, var i 

høsten, hvor han sad på selvbinderen, ellers gik han 

bare og så til og plejede sin  magelighed. Når det 

var roetid, fik jeg akkord på at luge roer. Jeg skulle 

pr. dag luge 2500 favne, ca. 3700 m eller 3,7 km, 

hvad jeg kunne nå mere, fik jeg 25 øre for pr. 100 

favne eller pr. 150 m. Når jeg begyndte rigtig tidligt 

om morgenen, kl. 5, og blev ved til kl. 9 om afte-

nen, kunne jeg nå 2900 favne, og dermed tjente jeg 

1 kr. om dagen. Ih hvor jeg blev misbrugt af den 

forædte bonde. Senere fik jeg at vide, at normalen 

var at luge 1000 favne om dagen til akkorden og så 

betaling for resten, og det var der mening i, hvorfor 

skulle jeg udnyttes, fordi jeg var kvik til at luge 

roer. Næh, hvor jeg måtte slide, langt over evne. 

Der var mange gange, når jeg skulle op om morge-

nen, at det var mig umuligt at rejse mig op, men 

måtte rulle mig ud af sengen. Ja, skulle jeg berette 

om  alt, hvad jeg oplevede i de 2 år, så ville det 

blive en hel bog, men i hvert tilfælde bragte de 2 år 

mig ikke til at se med venlighed på den danske 
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bonde, især den tids bonde. Nu har  fagforeningen 

opdraget ham lidt, så han må erkende, at også hans 

tjenestekarl er et menneske, der har lige så megen 

ret til livets goder som den, der er født til en gård.   

 Min stadige angst for døden var der hele tiden, 

trods min træthed. Når jeg om aftenen lå i min så-

kaldte seng, kom tankerne til mig. Jeg foldede mine 

hænder og bad Fadervor, men det hjalp ikke. Som-

metider stod jeg op og lagde mig på knæ og bad, og 

det dulmede lidt på smerten.  

 1918 fik jeg min første nye cykel. Den hed Co-

met og kostede 125 kr. Det var lige 3 måneders løn,  

for jeg skulle have 250 kr. for sommeren, fra 1. maj 

til 1. november. Den var jeg glad for. Den blev 

hængt op under loftet i mit kammer.  

 Der boede en mand ved siden af Kroggården. 

Han hed Frederik Holm, var fisker og noget af en 

børste. Han drak en del. En dag havde jeg været i 

marken for at sprede gødning med en greb. Da jeg 

gik hjem til fyraften, kom jeg forbi en lille  butik. 

Der stod Frederik Holm. Da han så mig, kaldte han 

på  mig og sagde, der var nogle i butikken, der ville 

tale med mig. Jeg gik derind, men der var ingen. 

Derimod havde Frederik Holm købt en flaske vin, 

og den skulle drikkes med det samme. Jeg fik 2 el-

ler 3 glas. Det varmede så dejligt. Jeg var både træt 

og sulten, gik så med min møggreb på nakken. Jeg 

havde ikke gået ret længe, før jeg blev så underlig. 

Da jeg nåede gården, dinglede jeg, da jeg kom ind 

på mit kammer og skulle vaskes, måtte jeg støtte 

hovedet mod væggen. Om der var kommet noget 

særligt i mit glas, ved jeg ikke. Jeg var både ked af 

det og flov. Pigen, der tjente i Kroggården, var for-

lovet med min bror Svend, og blev hans kone. Hun 

og Svend var hjemme i Emmerbølle om aftenen. 

Jeg kom hjem nogle aftener senere. Jeg havde det 

ikke så godt, det er ikke rart med en dårlig samvit-

tighed. Min far sagde ingen ting, talte ikke med 

mig, og mor så ud til at være ked af det. Da hun 

omsider gik ud i spisekammeret for at smøre et 

stykke sigtebrød til kaffen, gik jeg bag efter hende 

og sagde: "Er der noget i vejen mor, både du og far 

er så mærkelige". Da mor vendte sig mod mig, så 

jeg hun havde tårer i øjnene. Hun sagde: "De siger, 

du har været fuld". De tårer har jeg aldrig kunnet 

glemme. Jeg fortalte så mor, hvordan det var gået 

til, og lovede hende, at det skulle hun aldrig mere 

få at se eller høre, og det fik hun heller ikke.  

 Den første november 1919 rejste jeg så fra 

Kroggården, efter 2 års slid og slæb. Jeg var fæstet 

til en mindre gård, 30 tdr. land. Manden hed Martin 

Frølck og hans kone Kamilla. De var også nygifte 

og meget flinke. Der havde jeg det godt, et meget 

bedre kammer, selv om der var cementgulv. Så 

havde jeg en god seng og måtte også opholde mig 

sammen med dem, når jeg ville. Den gård lå også i 

Lejbølle. Her oplevede jeg den største af alle mine 

oplevelser i hele mit liv. Min bror Niels var den-

gang i Kalundborg. I Svallerup havde jeg en mo-

ster, en  fætter og en kusine. Mor ville gerne besøge 

sin søster, men turde ikke rejse alene, så blev det 

ordnet sådan, at jeg fik fri nogle dage lige til nytår 

og skulle følge mor til Kalundborg. Det var en tem-

melig lang rejse, fordi vi skulle fra Korsør, som vi 

sejlede til, og rejse over Slagelse, Sorø, Ringsted, 

Roskilde, Holbæk, så det var besværligt. Jeg led 

stadig af den frygtelige angst for at dø. Min bror 

var medlem af KFUM. Jeg vidste ikke rigtig, hvad 

det var, men han bandede ikke, og han bad til Gud. 

Der var to modstridende magter i mig. Jeg ville så 

gerne få det sådan med Gud, at jeg blev fri for den 

dødsangst, og troede min bror kunne hjælpe mig. 

Og for det andet ville jeg ikke være som han, og 

helst have Gud på afstand. Jeg ville da heller ikke 

være hos min bror, men lånte en cykel og kørte næ-

ste dag til Svallerup hos min moster. Nytårsdag 

kom så mor og min bror til Svallerup. Der skulle 

være juletræ om aftenen i Bethania i Kalundborg. 

Niels ville have mig med. Jeg stred imod længe, 

men til sidst sagde jeg ja. Jeg gik bandende til det 

juletræ, og var godt sur samtidig med, at der var 

noget i mig, der længtes så meget, efter hvad vidste 

jeg ikke. Jeg følte mig så fremmed blandt alle de 

unge. Hele Bethania var fuld, de så alle så glade ud. 

Jeg havde det ikke godt. Så gik der en mand på ta-

lerstolen. Han var fra Roskilde og hed sekretær 

Toft. Han så så mild og glad ud. Jeg besluttede, at 

jeg ikke ville høre på ham, gik helt hen i den anden 

ende af salen og stod og gloede dumt på juletræet, 

der var pyntet med roser, engle og kors. En ældre 

dame, formand for KFUK, kom og gav mig en rose, 

en engel og et kors og spurgte mig, hvad skib jeg 

sejlede med. Hun kunne se, jeg var fremmed og tro-

ede, jeg var sømand, da alle sømænd, der lå i Ka-

lundborg havn var indbudt til de unges juletræ. Ved 

mig selv tænkte jeg, at det kom ikke hende ved, 

hvem jeg var. Da pludselig hørte jeg taleren sige: 

"Du lader din tjener fare i fred, nu har mine øjne set 

Israels frelser, der skal være for hele folket". Han 

havde talt om Jesus fremstillelse i templet og om 

den gamle Simeon og Anna. "Du har ingen frelser", 

lød det til mig, ja det var som det blev råbt ind i 

ørerne på mig. Jeg mente, at alle i salen kunne høre 

det. Jeg rystede og blev helt hvid i ansigtet. Der var 

nogle der så det, og troede jeg var blevet syg. Min 

bror så det og kom hen til mig. Han tog mig i armen 
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og hjalp mig ud. Vi gik en tur på Kalundborg kir-

kegård. Åh hvor havde jeg det svært. Jeg græd og 

var så ulykkelig, følte mig  fordømt, uden Gud og 

uden håb. Jeg tror, jeg har oplevet noget af det 

samme som apostelen Paulus oplevede på vej til 

Damaskus, da han blev standset af Gud. I den til-

stand rejste jeg så tilbage til Langeland og havde en 

meget streng tid. Der var ingen, jeg kunne tale med. 

Min far og mor forstod mig ikke. Far sagde, at det 

skulle jeg ikke gå og spekulere på. Det gik nok væk 

igen. Jeg følte mig så ene og følte kun, at jeg var et 

menneske uden Gud og uden håb. Nogle lo ad mig, 

andre rystede på hovedet. Jeg bad og tryglede Gud, 

om jeg måtte få fred i mit forpinte sind, om han dog 

ville hjælpe mig. En aften skulle der være et møde 

i Bøstrup forsamlingshus. Det var en ung herre-

gårdsmissionær fra  Svendborg, der skulle tale. 

Han hed Kristen Andersen. Jeg gik til møde, husker 

ikke, hvad han talte om, men han sang en sang, der 

lød sådan:  

            

  Har du hørt historien om hans blod,  

          et hjerte knust i skam,  

          det var den histories dybe rod,  

          din synd den blev knust med ham,  

          det hænder, at hjerterne nu og da  

          kan knuses på livets vej,  

          det hændte en gang på Golgatha,  

          Guds hjerte blev knust for dig.  

 Efter hans tale, sagde han, hvis der er nogen, der 

vil tale med mig efter mødet, så er jeg gerne til tje-

neste. Jeg ved  ikke, om han havde set mig og for-

stået, jeg var et ulykkeligt  menneske. Jeg sagde, 

jeg ville gerne tale med ham, og tænkte han kan nok 

hjælpe dig. Det var en månelys aften i februar 

1920. Vi fulgtes ud ad landevejen, og jeg græd og 

fortalte ham, hvor ulykkelig jeg var, at jeg så, jeg 

var en synder for Gud, og kun så dom og fortabelse, 

og var fuld af ufred i sindet. Vi bøjede vore knæ i 

landevejsgrøften og bad til Gud, om han ville 

hjælpe mig. Vi skiltes så, men det hjalp mig ikke. 

Jeg gik ind i mit kammer og råbte til Gud om hjælp. 

Jeg havde flere gange spurgt min far, om jeg ikke 

måtte rejse fra min plads. Jeg ville til Kalundborg. 

Far sagde: "Ja du er jo fyldt 18 år, så jeg kan ikke 

forbyde dig at rejse, men jeg bliver vred på dig, 

hvis du gør det." "Jamen far, jeg er så ulykkelig, 

ingen her forstår mig, ingen kan jeg tale med". Jeg 

kendte ingen, der regnede med Gud, dem der kal-

des "de troende". Jeg følte, at jeg måtte rejse. En 

aften spurgte jeg så far igen om det. Jeg ville nødig 

gøre ham imod. Han sagde igen nej, så siger jeg: 

"Far, hvis jeg nu adlyder dig og bliver, og min sjæl 

går fortabt, tør du så tage det ansvar?" Nej, sagde 

han, "det tør jeg ikke, så må du rejse". Jeg var ked 

af at sige min plads op, for jeg havde det godt, og 

de var også glade for mig, for jeg havde lært at ar-

bejde. Men jeg sagde alligevel min plads op til 1. 

maj 1920. De blev kede af det.   

 Jeg havde stadig ikke fundet fred for mit for-

pinte sind. Så en dag tidligt på foråret, jeg gik og 

harvede efter et spand  heste, i mine sørgmodige 

tanker. Pludselig fløj en lærke op foran hestene og 

slog sine triller så listelig, og pludselig var det, som 

alt blev nyt og lovende for mig. Sorgen og  smerten 

forsvandt. Det jublede inden i mig, jeg lagde mig 

på knæ derude på marken og takkede Gud for fre-

den og glæden, fordi jeg nu kunne tro, at Jesus døde 

på korset, også for mig, og at han der betalte for 

mig og jeg er fri, en benådet  synder, hvor har jeg 

mange gange senere undret mig over, hvor  stor, 

mægtig og kærlig Gud er, at han hørte den fattige 

karl på marken, og da der ingen andre var, sendte 

Gud en lille lærke til at forkynde mig freden. Fra 

den stund forandrede alt sig i min tilværelse. Jeg 

forlod med glæde min fødeø og mit kære hjem og 

rejste til Kalundborg, uden at have arbejde og kun 

ganske få penge, da rejsen var betalt, og havde 

endda lidt gæld på Langeland. Det pinte mig. Min 

bror Niels skaffede mig et værelse på KFUM, og 

maden fik jeg for at arbejde i den store have. Få 

dage efter fik jeg rigtigt arbejde. Den gang var der 

vand på begge sider af banen, også der hvor Østre 

Havnevej er. Der skulle laves en spadseresti fra 

skibsværftet (nu Svovlsyren) og ud til Slagelsevej. 

Jeg skulle køre med en hest for tipvogne med sand, 

der var gravet op af havnen, skulle bare køre frem 

og tilbage ad sporet. Det var nogle rå børster, der 

skulle læsse og læsse af. Den første morgen jeg 

kom, gloede de på mig, spurgte om jeg var 18 år, 

om jeg var i fagforeningen. Det kunne jeg sige ja 

til. Hvor bor du. På KFUM svarede jeg. Er du mis-

sionsk, sagde de så. Ja, det er jeg, svarede jeg. Så 

lo de af mig og sagde, jeg måtte hellere skrive efter 

min søsters løn og rejse hjem igen. Der oplevede 

jeg meget, de drillede mig. Det hændte, at en tip-

vogn løb af sporet. Det skete ikke så sjældent, så 

skulle de hjælpe mig den op igen. Når jeg sagde det 

til dem, sagde de: "Læg dig ned og bed, så hopper 

tipvognen nok op igen", og sådan i den dur. De var 

slemme til at drikke, ville også have mig med. Det 

ville jeg ikke, og det gjorde dem ikke mildere 

stemt. En dag havde en af dem brændt et stort hul i 

sin jakke. Der var en, der foreslog, at så skulle han 

have min jakke i stedet for. Han kom hen og ville 

trække jakken af mig. Idet han rakte hænderne frem 
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mod mig for at tage jakken, greb jeg om begge hans 

tommelfingre og brækkede dem bagover, så han 

skreg og lå på ryggen og bandede og truede med at 

kaste mig i havnen. "Ja, det skal du ikke prøve på", 

var der en anden, der sagde, det kunne jo være, at 

du selv kom derned, for selv om han ikke er andet 

end en stor dreng, så ser det ud til, der er kræfter i 

ham. Han skulede ondt til mig, men holdt sig væk 

fra mig efter den tid.  

 En anden dag, da de havde siddet og drukket i 

vort spiseskur og ville ikke arbejde, tænkte jeg, at 

så kunne jeg ligeså godt gå hjem. Min cykel stod 

op ad skuret. Idet jeg ville tage den, var der en me-

get stor og kraftig, halvfuld svensker, der rakte ar-

men ud og tog mig i kraven og stillede mig op ad 

væggen inde i vognen og tog en hammer, løftede 

den over mit hoved og sagde: "Nu skal du synge en 

salme for os, ellers slår jeg, som han kunne bande, 

dig oven i hovedet med hammeren". Lige et øjeblik 

rystede mine knæ, men så var der en stemme, der 

sagde i mig: "Han kommer ikke til at slå dig". Jeg 

blev ganske rolig, så ham ind i øjnene og sagde 

blot: "nej jeg vil ikke". Da han mærkede det, smed 

han hammeren og sagde: Ja, når du ikke vil, så skal 

jeg". Så rakte han armene op mod himlen, spottede 

Gud og råbte en hel del eder og forbandelser. Jeg 

cyklede så hjem på KFUM, gik ind på mit værelse, 

bøjede mine knæ og takkede Gud inderligt af hjer-

tet.  

 Kort tid efter blev jeg tilbudt en plads i en stor 

isenkramforretning, hvor jeg skulle pakke og pakke 

ud samt bringe varer i byen. Da jeg gik for at tale 

med isenkræmmeren, spurgte han, om jeg var i fag-

foreningen, hvortil jeg svarede ja. Så kan det ikke 

nytte noget. Jeg blev ked af det og ville gå. "Et øje-

blik", sagde han, "mener De noget med det der", 

sagde han og pegede på mit KFUM-emblem, som 

jeg bar på jakken. "Ja", sagde jeg, "det er alvor for 

mig". Så kan De begynde i morgen. Der havde jeg 

det godt og fik 70 kr. om ugen, fik hurtigt afviklet 

min gæld og var glad og lykkelig.  

 Jeg var der til den 25. april 1922. Da skulle jeg 

være soldat i Holbæk ved 27. bat., 2. komp. Vi lå 

14 mand på hver stue. Da vi skulle i seng den første 

aften, stod jeg og trippede ved sengen. Jeg plejede 

altid at bøje knæ ved min seng og bede til Gud. Jeg 

var klar over, at jeg var den eneste, der gjorde det, 

og havde lyst til at lade være, men så tænkte jeg på, 

hvad Jesus havde gjort for mig. Jeg skammede mig 

og sagde til mine kammerater, at jeg plejede at bede 

aftenbøn. Om der var nogen, der havde noget imod 

det. Ork nej, sagde de, bed du bare væk, og det 

gjorde jeg. Min sidekammeret var endda så flink, 

så han sagde Amen, da jeg rejste mig.  

 Den 8. oktober 1922 var min soldatertid endt, 

og jeg kom på en gård i Ubby, hvor jeg var 1 år. 

Der havde jeg det også godt. 1. november 1923 rej-

ste jeg til Søgård i Svallerup. Der var jeg 1 1/2 år 

til 1. maj 1925. Den 26. april 1925 blev jeg gift med 

farmor i Svallerup kirke. Den 20. februar 1926 fik 

vi vort første barn, en dreng, der blev døbt Viggo 

Emanuel Larsen i Svallerup kirke. Nu 

bor han i Herstedøster og har selv 3 børn, og jeg er 

snart en gammel mand og vil slutte mine ungdoms-

erindringer og igen fortælle, at blandt alle mine op-

levelser er det, at jeg blev en benådet synder, og 

aldrig har fortrudt, at jeg valgte at tjene Jesus, me-

get har jeg forsømt og meget har jeg gjort, som jeg 

ville ønske aldrig var sket, men Jesus har aldrig 

skuffet. Mit største ønske er, at  

jeg må blive bjerget hjem sammen med alle dem, 

Gud gav mig.  

            

        

 

Ægteskabet  
Sommeren 1913 skulle Hans Peter ud på sin første 

rejse, hvilket var en stor oplevelse for ham. Hans 

moster Bengta, der boede i Svallerup i nærheden af 

Kalundborg, havde inviteret ham og ville betale 

rejsen. Men så skulle han også hjælpe dem med hø-

sten. For første gang i sit liv så Hans Peter et tog. 

Det store brusende damplokomotiv var både lidt 

skræmmende, men også utrolig spændende for en 

11-årig dreng. Han havde heller aldrig været ude at 

sejle før, så han var meget spændt og også lidt ner-

vøs. Færgen sejlede fra Lohals til Korsør, og det 

var med bævende hjerte, at han gik ombord på bå-

den. Han kom til at rejse sammen med et venligt og 

hjælpsomt ægtepar fra Næstved, som havde været 

på Langeland. Det hjalp på humøret. I Slagelse 

skiltes deres veje, efter at de havde vist ham hen på 

perronen, hvorfra Kalundborg-toget skulle afgå. I 

Fuglede ventede fætter Ole med hest og vogn, og 

så gik det videre til gården i Svallerup.  

 Da han havde sundet sig lidt oven på den lange 

rejse, så han sig omkring på den - for ham - store 

gård. Snart måtte han med ud i marken for at hjælpe 
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til med høsten, der foregik med en høstmaskine, 

som de kaldte en aflægger. Den høstede kornet, 

men bandt ikke negene. Det skulle gøres med hæn-

derne, akkurat som da man brugte en le til at høste 

med. Alle høstfolkene var meget optaget af denne 

maskine. Kun Hans Peter lod sig ikke imponere. 

Hvad var der dog ved den? På Langeland havde 

næsten alle bønder en selvbinder. I det hele taget 

var langelænderne langt foran med deres land-

brugs-redskaber, måske fordi det var større gårde. 

Dengang var der nemlig næsten ingen husmands-

steder på øen.  

 Medens Hans Peter opholdt sig hos moster 

Bengta, så han en dag en langbenet pige i en rød 

kjole med nogle sjove træsko på fødderne og en 

lille dreng ved hånden. Han syntes, det var en vig-

tig tøs, lidet anende at hun 12 år senere skulle blive 

hans hustru gennem 50 år. Hun var datter af hjul-

manden, Søren Peter Nielsen, der boede på boels-

stedet som nabo til Bengta. Det var da også her hos 

Bengta, at Hans Peter og Clara igen mødtes. Den 

lille dreng, som Clara holdt i hånden, var hendes 

lillebror Karl. Hun havde endnu en bror Oluf, som 

var den mellemste af de tre søskende.  

 Da Bengtas datter Marie blev gift med Ejnar Jo-

hansen i Svallerup kirke kort tid efter, at Hans Peter 

var kommet til Kalundborg, blev der holdt bryl-

lupsfest hos Bengta. Hans Peter var indbudt og li-

geledes naboen Søren Peter Nielsens familie. Hans 

Peter arbejdede i Kalundborg, og Clara tjente hos 

professor Scheppelern på Kysthospitalet på Refs-

næs. De unge mennesker var kommet cyklende til 

brylluppet. Claras mor, Karen Marie, var ikke så 

glad for, at hendes datter skulle cykle alene den 

lange vej til Kalundborg sent om aftenen, så hun 

spurgte Hans Peter, om ikke han ville følges med 

hende og sørge for, at hun kom godt hjem. Det 

gjorde han, og den aften tændtes en brand i deres 

hjerter. Clara var jo slet ikke en vigtig tøs, men en 

prægtig ung kvinde. I begyndelsen var Karen Marie 

og Søren Peter ikke begejstret for forholdet. Hans 

Peter var missionsk, og det passede ligesom ikke 

ind i deres livsstil.  

 Men de unge forlovede sig. Hans Peter tjente nu 

på Søgaard i Svallerup, medens Clara stadig var i 

Kalundborg. Hun ville holde forlovelsesfesten 

hjemme hos forældrene. På selve dagen blev det et 

forrygende snevejr, og Hans Peter sad hos sviger-

forældrene og ventede forgæves på sin skat. Det 

var helt umuligt at komme frem, så der faldt mange 

tårer på Claras værelse, medens hun så ud på sne-

fnuggene, der kom vrimlende.  

 Forlovet blev de, og brylluppet stod i Svallerup 

kirke den 26. april 1925. Forinden skulle Clara lære 

at sy, og det gjorde hun hos en syerske i Ubby. Hun 

blev meget dygtig til det og kunne få meget ud af 

et stykke stof. Hun syede da også det meste af vores 

tøj, da vi var børn. Under besættelsen blev brugt tøj 

syet om til bukser, kjoler, jakker osv. Clara syede 

også sin egen brudekjole. Den hvide kjole var ved 

at afløse den sorte, så hendes skulle selvfølgelig 

være hvid. Det faldt ikke i god jord hos moderen. 

En brudekjole skulle være sort, basta. Nymodens 

pjat! Clara holdt på sit og blev trods protesterne 

viet i sin hvide kjole, hvide strømper og sko.  

 Den 1. maj 1925 rejste Hans Peter fra Søgaard 

til Engvangsgård ved Mullerup, hvor de skulle 

passe kreaturer. Det blev en tid, som de helst ville 

glemme. Clara, som nu var gravid, blev nemlig be-

skyldt for at have stjålet nogle høns fra gården. Alt 

var gået godt, indtil en kriminalbetjent fra Slagelse 

en dag dukkede op. Han ville gerne tale med Clara 

næste dag på sit kontor i Slagelse, da hun var mis-

tænkt for at have stjålet fire høns. Da alt var gen-

nemrodet, sagde Hans Peter: "Vi skal nok møde i 

morgen". "Ja de behøver ikke at kom- 

 
Hans Peters og Claras brudebillede. 

 

me", svarede betjenten. Hertil ytrede Hans Peter: 

"Tror De virkelig, at jeg vil lade min kone forhøre 

alene hos dem". Retssagen endte dog lykkeligt for 

Clara, idet det blev opklaret, at det var en helt an-

den, der havde taget hønsene. De rejste straks fra 
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gården, selv om ejeren af Engvangsgaard, frk. 

Frida Schou, protesterede og gerne ville havde, at 

de blev boende. "Min kone skal ikke være i hus 

med Dem en dag længere" var Hans Peters svar til 

det. Han ventede, at hun ville give Clara en und-

skyldning, men da den ikke kom, skrev Hans Peter 

til frk. Schou og spurgte, om hun ikke syntes, det 

var hendes pligt at give Clara en undskyldning. Det 

var jo tjenestepigen, der havde taget hønsene og gi-

vet Clara skylden. Den 16/1 1928 kom der endelig 

et brev fra frk. Schou, hvori hun skriver: 

 

Kære Clara og Larsen 

 Paa Grund af Bortrejse har jeg først i Gaar 

faaet Deres Brev. Jeg siger Dem Tak, fordi De skri-

ver til mig. Jeg har ofte tænkt paa, at om jeg kendte 

Deres Adresse saa vilde jeg sende Dem et Par Ord. 

Jeg er ikke i Tvivl om at vi gjorde Dem og mange 

andre Uret i Gunild Sagen, og det kostede mange 

Lidelser ogsaa for os, før vi kom saa vidt at vi saa 

at Gunild havde en Lidenskab for at gøre Fortræd. 

I Silkeborg hvor hun kom fra Engvangsgaard øde-

lagde hun ligesaa meget som i Deres første Hjem, 

kun under en anden form. Hendes Sag har nu i 

Maaneder været for Retten baade i Slagelse og Sil-

keborg men altsammen er lavet saa snedigt, at hun 

fremdeles gaar frit omkring, til trods for at Politiet 

sagde til mig, at de ikke var i tvivl om, at hun havde 

lavet alt det der mærkelige som foregik paa Eng-

vangsgaard i sin Tid. 

 Ja jeg har ofte tænkt paa, at det var en svær Tid 

for jer paa Engvangsgaard. Det er tungt at lide un-

der andres Uret, men det bedste er dog at have en 

god Samvittighed overfor Gud og Mennesker saa 

kommer Oprejsningen ogsaa i sin Tid. 

 Det var ikke min Lyst at ødelægge jeres Hjem, 

saa lidt som kaste Skyld paa den uskyldige. Nu bag-

efter siger alle, at de vidste det var Gunild, men in-

gen har noget Bevis og jeg undres ofte over at ikke 

nogen prøvede paa at skaffe dem frem. Det vilde 

have været lettere for dem udenfor. Gunild vidste 

jo altid hvor jeg var og alle mine Anstrengelser for 

at komme til bunds i Sagen var frugtesløse. 

 Det kan sommetider være svært at tilgive men 

jeg tror at det De og vi led under Gunilds Ondskab 

det har Gud brugt til at lære os at ty tættere ind til 

ham og naar det kommer til Stykket saa trænger vi 

jo ligesaa meget til Tilgivelse i vor daglige Færd 

som en Stakkel som Gunild. 

 Jeg takker jer fordi jeg tror I tilgiver mig den 

Lidelse, som jeg paa Grund af bedre Vidende førte 

over eders Liv, for ogsaa jeg tiggede og bad Gud 

vise mig Vej. 

 Maatte I faa mange gode Aar sammen i Arbejde 

og Hjem. 

 Med venlig Hilsen 

 Deres Frida Schou 

 

 Derefter flyttede Clara og Hans Peter tilbage til 

Svallerup, hvor de en kort tid boede i et lille hus, 

som morfar ejede ved siden af sin landejendom. 

Morfars forældre, vejmand Jens Nielsen og hustru 

Maren, boede også i dette hus.   

 Her blev Hans Peter og Claras første barn født 

den 20. februar 1926. Hans navn blev Viggo Ema-

nuel. Som det første barnebarn var han noget sær-

ligt for bedsteforældrene, og ikke mindst for Claras 

bror Karl, der boede hjemme. Oldeforældrene var 

også helt vilde med denne prægtige dreng, og der 

blev holdt et vågent øje med, om han nu blev passet 

godt nok. Ved det mindste gny mødte de op for at 

se, hvad der nu var i vejen. Hørte de ingen gråd, 

kom de også, selv om natten, for Clara kunne jo 

have ligget ham ihjel.  

 Al denne omsorg og indblanding i det unge pars 

privatliv har måske været årsagen til, at de flyttede 

til Bjerre i april 1926, da de kunne få en lejlighed i 

missionshuset der. Hans Peter arbejdede dels på Fi-

lipsdal som landarbejder, dels hos broderen Niels, 

som var anlægsgartner i Ubby. En tid kørte Hans 

Peter med slagterivarer fra hus til hus i omegnen. 

Han blev således bilejer, en Ford model 1921, på 

en tid, hvor der endnu ikke var så mange biler. På 

dåbsattesten for det barn, der blev døbt i den peri-

ode, var faderens stilling endda anført som bilejer. 

Det siger lidt om, at det den gang var et statussym-

bol at eje en bil. Kørekortet fik han på den måde, at 

han øvede sig på en græsmark, formentlig i brode-

rens bil. Da han følte sig sikker nok, kørte han ud 

til den motorsagkyndige i Kalundborg og sagde, at 

han gerne ville have et kørekort. Prøven blev aflagt, 

og Hans Peter fik sit bevis, som han beholdt til et 

par år før sin død i 1987.  

 I vinteren 1927 oplevede Hans Peter sin første 

og eneste arbejdsløshedsperiode. Han var ikke i 

fagforening dengang og dagpengene fra sygekas-

sen var 40 øre om dagen. De havde det derfor me-

get småt og fik samtidig deres andet barn. Det lyk-

kedes Hans Peter at finde arbejde men to dage efter 

blev han ramt af lungebetændelse, hvor han til tider 

var helt vild af feber. Hans bror Niels, Claras far og 

detailhandler Hans Larsen, en god ven fra Bjerre, 

skiftedes til at våge over ham. Denne Hans Larsen 

blev gudfader til den nyfødte pige, måske fordi han 

havde været en god støtte for familien, da de havde 

det hårdt. Hans Peter havde det meget svært og gik 
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i rette med sin Gud og sagde: "Du kan da ikke lade 

mig dø, og Clara være alene med to små børn i 

ringe kår". Men så forstod han pludselig, at det ikke 

var ham, der skulle råde og bestemme, men at det 

alene var Gud, og kunne derfor bede til Gud og 

sige, at så måtte hans vilje ske. Fra den dag forlod 

feberen ham. Lægen kom to gange om dagen, men 

da han kom denne dag, undredes han over, at pati-

enten var feberfri. Skønt Hans Peter skulle blive i 

sengen endnu nogle dage, følte han sig helt rask og 

takkede Gud for det. 

 Der var stadig bekymringerne for det daglige 

brød. Den lokale købmand sagde, at de bare skulle 

hente, hvad de havde brug for og betale, når de 

kunne. Præsten fra Svallerup kom ofte på besøg. 

Således også en dag, hvor Hans Peter var særlig be-

kymret over deres økonomiske situation. Præsten 

medbragte en kuvert hvori lå 50 kr., som på den tid 

var rigtig mange penge. Hans Peter blev dybt be-

væget og måtte tørre en tåre fra øjnene. På spørgs-

målet om, hvor pengene kom fra, kunne  præsten 

kun svare: "Det må jeg ikke sige. Men jeg skal hilse 

dig fra godsejer Hostrup Schultz på Strandgården, 

at hvis du ikke har arbejde, når du bliver rask nok, 

så skulle han nok finde noget til dig i parken". Hans 

Peter var ikke længe om at gætte, hvem den ædle 

giver var. Han ville gerne takke ham, men det var 

jo ikke så let, når han ville være anonym. Ofte 

havde Hans Peter tænkt på godsejeren som den, der 

høstede af andres arbejde uden selv at lave noget. 

Men en dag måtte han ud på Strandgården, og han 

var meget lille, da han bankede på døren. Han blev 

lukket ind til en stor og kraftig mand, og de tykke 

gulvtæpper føltes som dyner at træde på. Han frem-

stammede: "Hr. godsejer, jeg kommer for at sige 

Dem tak for de mange penge, De sendte mig gen-

nem præsten. Han har ikke sagt, det var fra Dem, 

men det ved jeg, det er." "Det kender jeg ikke noget 

til" svarede godsejeren, og med ét var Hans Peters 

angst væk, og han kunne frejdigt sige: "Hr. gods-

ejer, jeg ved det er fra Dem, men der er noget, De 

måske ikke ved. De har været et redskab i Guds 

hånd til hjælp for et lille, bange menneske, der var 

ved at fortvivle over sin situation, da hjælpen kom. 

Tak!" Godsejeren tog Hans Peters hånd og sagde, 

at han var glad for at kunne hjælpe. "Hvis der ellers 

er noget, De kunne tænke Dem at begynde på, så 

kom og tal med mig".  

 På den måde fik Hans Peter hjælp til at købe sin 

første bil, der som sagt var en Ford. Da han holdt 

op med at køre med slagterivarer og fisk, afstod han 

også bilen, og det varede mange år, inden han igen 

blev bilejer. Denne første bil kunne omdannes fra 

varevogn til luksusbil med et karrosseri, der kunne 

tages af og på.  

 Så snart økonomien tillod det, anskaffede Hans 

Peter sig igen en bil, som fik navnet Janus. Det var 

en lille to-personers bil med et "hundehus" med 

plads til et par personer. Det var vældig skægt at 

sidde der bagi i den åbne kabine. 

 
 

 

 

Clara og Hans 

Peter skal ud at 

køre i Janus,  

bilen med "hun-

dekupé". 

 Senere fik 

Hans Peter 

"Commeren" og derefter en grå varevogn, vistnok 

også en Ford. Den kaldtes Claus. Så fik han en fol-

kevogn og sidst en Saab. Han gik ikke af vejen for 

selv at male sin bil, og småreparationer kunne han 

også selv klare. Som med alt andet, han foretog sig, 

var han ved at revne af stolthed og ville gerne tale 

om det og vise det frem. "Se, det har jeg lavet, hvad 

siger du så" og lignende bemærkninger, hvortil han 

forventede, at vi roste ham i høje toner. 

 Først i midten af 1920'erne kom der gang i lan-

devejstrafikken med motorkøretøjer. De danske 

landeveje var for det meste grusveje, der blev udsat 

for et stort slid efterhånden som der kom flere og 

flere biler. Vejbelægningerne måtte forstærkes, og 

man begyndte at asfaltere vejene. Det var forbundet 

med store omkostninger, som bilisterne måtte be-

tale gennem motorafgifter.  

 Det var ikke blot med bil, at Hans Peter var 

foran i forhold til så mange andre. Et radioapparat 

fik han også før de fleste. Han og et par brødre, der 

boede i nærheden, brugte megen tid på at stille ind 

på stationerne. Det var ikke alle udsendelser, der 

gik lige godt igennem. Det første apparat var, så 

vidt jeg ved, et krystalapparat, hvor man skulle 

have høretelefoner på for at høre noget overhove-

det. Men så snart der fandtes modtagere, hvor hele 

stuen kunne lytte med, ja så havde Hans Peter en. 

Penge havde han dog ikke mange af, men Clara var 

meget økonomisk og en god husmor, så de klarede 

sig. 

 Radiofoni var o. 1920 den spæde begyndelse på 

fjernkommunikation, der startede med, at en med-

arbejder ved Westinghouse-koncernen i Pitsburg i 

USA nærmest for sjov gav sig til at læse højt af avi-

serne og spille musik for åben mikrofon. Inden 
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længe var radioen med nyheder, musik, hørespil 

m.m. blevet hverdag. Man regnede med, at der i 

1926 var 6½ million modtagere i verden. Dansk 

Radioklub gennemførte i 1922 den første radio-

transmission herhjemme fra en bygning i Frihav-

nen. Det store gennembrud fandt sted ved folke-

tingsvalget i 1924, hvor politikerne nu kunne tale 

til hele landets befolkning på en gang gennem mi-

krofonen. Allerede et par år derefter havde Hans 

Peter anskaffet sig en radio, og var således med på 

noderne. 

 Fotografiapparat havde Hans Peter også. Der 

blev taget mange billeder af børnene. Han  frem-

kaldte dem selv. Det var en større proces med fade 

med fremkaldervæske, neutralisering osv. Bille-

derne fik en brunlig farve, men de fleste har holdt 

sig nogenlunde godt helt op til vore dage. Den 

brune farve kom af, at fotopapiret i en ramme blev 

sat ud til belysning i solen. Vi fulgte interesseret 

med i, hvad der skete, efterhånden som billedet 

blev mere og mere tydeligt. 

 Forholdet til Claras forældre havde aldrig været 

helt godt. Efter deres korte bopæl i Svallerup blev 

det værre, og den første tid i Bjerre kom de aldrig 

på besøg. Viggo ville de gerne se. Når de skulle 

hente eller aflevere ham, blev morfar siddende ude 

på hestevognen, medens mormor gik ind og hen-

tede drengen. Først da Karna blev født den 6. marts 

1927, et lille skravl på 1600 g, aflagde de begge 

besøg i Bjerre for at se det lille menneske, som må-

ske ikke levede så længe. De ville da gerne se deres 

andet barnebarn, mens tid var.  

 Som tidligere nævnt blev Hans Peter meget syg 

af lungebetændelse kort efter dette barns fødsel. 

Clara havde nok at se til med et barn på 1 år og så 

det lille pus, der krævede megen pasning. Lægen 

foranledigede, at Viggo kom ud til bedsteforæl-

drene i Svallerup. Han kørte ham vist endda selv 

derud og pålagde dem at tage sig af ham, indtil det 

gik bedre i Bjerre. Fra da af var isen helt brudt, og 

vi nød godt af hinandens selskab i mange år frem-

over. Dette var hverken den første eller den sidste 

lungebetændelse, far havde. Han blev ramt af den 

spanske syge i 1918. Siden da havde han svage lun-

ger, men det afholdt ham ikke fra at ryge mange 

cigaretter hver dag hele livet igennem. Den spanske 

syge var en ondartet influenza, der hærgede landet 

som en kolera og krævede over 12.000 dødsofre. 

Intet lægemiddel syntes at hjælpe. Det eneste man 

kunne gøre var at undgå at blive smittet. Skoler, te-

atre m.m. blev lukket, og Københavns Lægefor-

ening offentliggjorde en af Københavns Sundheds-

kommission godkendt "Vejledning for Befolknin-

gen under Influenzaepidemien". I fars egen beret-

ning fortæller han om, hvordan han selv oplevede 

at blive ramt af denne frygtede sygdom. 

 Vi børn har en masse gode minder fra besøg og 

ferier i det lille, hyggelige boelssted på Svallerup 

mark. Mange sommerferier er tilbragt hos vor kære 

mormor og morfar, og vi cyklede tit fra Kalund-

borg de 10-11 km til Svallerup mark for at besøge 

dem. Et par af os gik endda med stolthed derud, 

hvad vi syntes var en præstation. Det imponerede 

ikke morfar for, som han sagde: "Det har jeg da 

gjort så tit. Engang med en halv gris på ryggen i 

snestorm". Han var nu også noget specielt, let til 

bens og hurtig i sine bevægelser. Når han skulle ud 

i marken, gik benene som trommestikker, og vi 

måtte småløbe for at følge med.  

 I begyndelsen af 1930'erne fik Hans Peter ar-

bejde som salgschauffør for Dujardin's mineral-

vandsfabrik i Kalundborg. Familien, som nu var 

blevet forøget med endnu en dreng, Frede født 22. 

november 1928, flyttede nærmere Kalundborg i et 

lejet hus på Årby lyng til en årlig husleje af 420 kr. 

Her blev Svend Aage født 18. november 1931 og 

Gerda den 10. februar 1933.  

 

 
En mor ser bekymret til, medens hendes tre børn bliver 

fotograferet foran huset på Aarby Lyng. 

 

 En dag skulle ejeren af huset selv bruge det, 

hvorfor Hans Peter skulle ud at finde nyt logi for 

sig og sin efterhånden store familie. Det viste sig at 

være ret vanskeligt. Ingen private ville leje ud til en 

familie med fem børn, og socialt boligbyggeri, som 

vi har i dag, var ikke så almindeligt på den tid. Hans 

Peter besluttede da at bygge et hus, men penge 

havde han ikke mange af. Med en sagførers hjælp 

blev det ordnet sådan, at Hans Peter ud over en kon-

tant betaling på 400 kr. udførte så meget af arbejdet 

selv, at det svarede til det nødvendige indskud. Re-
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sten blev klaret med statslån og lån i kreditforenin-

gen. Ansøgning om statslån på 3.000 kr. blev un-

derskrevet den 27. januar 1934.  

 Hans Peter købte ifølge købekontrakt af 8. fe-

bruar 1934 en grund på Slagelsevej nr. 125, senere 

blev nummeret ændret til 171, nemlig matr. nr. 75-

iu af Kalundborg købstads markjorder, af tømrer-

mester Christian Andersen i Illerup. Parcellen var 

ubebygget og havde et areal på 985 m2. Der påhvi-

lede ejendommen en årlig afgift til Lerchenborg for 

aflyst jagtret, men om denne afgift nogensinde blev 

pålagt ejendommen, ved jeg ikke. Købesummen 

androg 1.000 kr., dvs. knap 1 kr. pr. m2, medens 

vurderingen til ejendomsskyld udgjorde 700 kr., pr. 

1. januar 1935 omvurderet til 9.500 kr., heraf 

grundværdi 1.000 kr. Ifølge ansøgningsskemaet 

om statslån skulle de årlige udgifter beløbe sig til 

610 kr. I samme skema anføres, at ansøgerens år-

lige indtægt i årene 1931, 1932 og 1933 var på hen-

holdsvis 2.309 kr., 2.294 kr. og 2.205 kr. Hans Pe-

ter ejede 50 kr., da byggeriet skulle igangsættes. De 

havde spekuleret meget på, om de nu også turde, 

men da uddeleren i Illerup brugsforening tilbød at 

kautionere for dem, gik de i gang. En del af arbejdet 

udførte Hans Peter selv. Den endelige afregning af 

byggesagen viste et overskud, så der var penge til 

den første termin. 

 Den 8. februar 1934 blev der indgået en bygge-

kontrakt imellem murermester Sigvertsen, Kalund-

borg, og tømrermester Christian Andersen, Illerup, 

som bygmestre og Hans Peter August Larsen, 

Aarby, som bygherre. Huset skulle være 11½ alen 

bredt og 13 alen langt, grundmur, pudset udvendig, 

med cementtagsten eller 3. sort. teglsten. Det ind-

rettedes som en 2-værelses lejlighed forneden med 

entre og køkken og 2 værelser og kammer foroven. 

Gulvene i nederste lejlighed var 1. pitpejn brædder, 

medens der anvendtes 2. sort. brædder i resten af 

huset. Foruden forhuset blev der bygget et baghus 

(4½ x 11 alen), der indrettedes til vaskehus, kulhus, 

W.C. m.v. Bygmestrenes arbejde beløb sig til 6.500 

kr. Forinden byggeriet kunne gå i gang, skulle der 

indhentes tilladelse fra Kalundborg købstads byg-

nings- og sundhedskommission. Den forelå den 9. 

marts 1934, hvorefter byggeriet startede. Hans Pe-

ter tilbragte det meste af sin fritid med at grave 

grund, anlægge have m.m. Den 8. marts 1935 be-

vilgede Indenrigsministeriet et statslån på indtil 

2.900 kr., og den endelige anskaffelsessum blev 

fastsat til 10.053 kr. 

 

 
Hygge på Slagelsevej. 

 

 Familien flyttede ind i august 1934. Hans Peter 

og Clara var stolte af at være blevet husejere. Huset 

var ikke stort, men det var deres eget. For at hjælpe 

på økonomien fik Hans Peter den 11. oktober 1934 

fra ovennævnte kommission tilladelse til at indrette 

lejlighed i tagetagen. Der blev derfor opsat komfur 

og indrettet køkken i kammeret.  

 De første måneder blev denne lejlighed udlejet 

til et ungt ægtepar. I foråret 1935 solgte Hans Pe-

ters far, Rasmus, sit hus på Langeland og flyttede 

ind på 1. etage i Hans Peters hus. Kort tid efter blev 

Rasmus imidlertid syg og døde allerede i marts 

1936 af mavekræft. De sidste tre måneder var me-

get strenge for både ham og familien. Rasmus 

havde aldrig troet på Gud, men tre uger før sin død 

blev han overbevist om, at der var en levende Guds 

søn, Jesus Kristus, der kom til verden for at frelse 

syndere. Nu fik Hans Peter nogle vidunderlige ti-

mer sammen med sin far. Rasmus indrømmede, at 

han stadig tænkte på den gang, han stod imod Hans 

Peters omvendelse. "Det er ikke så sært far, for jeg 

tror ikke, jeg har lagt mig i seng, uden jeg har bedt 

for dig og mor". "Ja, nu kan jeg forstå, hvorfor vi 

skulle til Kalundborg. Det kunne jeg ellers ikke, 

men hvor er jeg glad og lykkelig for, at vi gjorde 

det. Jeg ved, at Jesus vil føre mig gennem dødens 

mørke." På denne måde tog Hans Peter afsked med 

sin far, og døden var lettere at bære, nu hvor han 

vidste faderen var frelst. Farmor, Johanna, blev bo-

ende, til Hans Peter i 1948 udlejede huset for at 

flytte til Jyderup, hvor han og Clara skulle bestyre 

KFUM.  

 Der var ikke den store plads i huset, en stue og 

et soveværelse, som skulle give plads til hele fami-

lien. Køkkenet var forholdsvis stort, og der var altid 

lunt, når mor havde tændt op i komfuret. Fra køk-

kenet gik der en trappe ned til viktualiekælderen. 

Der var en lav kælder under hele huset, hvor 
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brændsel og grønsager kunne opbevares. I udhuset 

var der vaskehus, farmors brændselsrum, cykelskur 

og WC. Der var også plads til en gris og til høns. 

 Det der med gris blev ikke permanent. I stedet 

fik vi af og til en slagtet gris fra bedsteforældrene 

på Svallerup mark. Der skete nemlig det, at far fik 

et alt for nært forhold til sin første gris, som han 

kaldte Jens. Den blev kløet bag ørerne og kælet for. 

Når far gik i haven, fulgte grisen gryntende efter 

ham. Den blev et rigtigt kæledyr. Men en dag 

skulle den slagtes. Det var jo formålet med den. 

Der blev lavet medisterpølse, blodpølse, sylte osv. 

Da vi skulle indtage det første måltid af den lækre 

mad, rejste far sig pludselig fra bordet og gik uden-

for og kastede op. For hver en bid kunne han høre 

grisens grynten. Børnene syntes, det var vældig 

sjovt og yndede at sige: "Øf, øf, far kan du høre 

Jens". Det var for meget. Det duede ikke at slagte 

og spise sit kæledyr. Vi fik dog flere grise, men 

dem blev der ikke kælet med. De blev ikke kæle-

dyr, som Jens havde været det.  

 Vores WC var noget helt specielt. I begyndelsen 

havde vi et almindelig das med en spand under et 

bræt med hul i. Spanden blev tømt i møddingen for 

enden af udhuset. Indholdet af denne mødding blev 

brugt til gødning i haven, og sikke grønsager far 

dyrkede! Familien var stor, så spanden blev fyldt 

næsten hver dag. Et stort og ubehageligt arbejde; så 

en dag fik far den geniale ide at bygge WC oven på 

møddingen. Omkring møddingen var der en ce-

mentmur, og møddingen var lukket med en lem, så 

man ikke kunne se indholdet. Far byggede et skur 

oven på et hjørne af møddingen. Man kunne nu 

sidde på brættet og forrette sin nødtørft direkte ned 

i møddingen. Far var meget stolt af sin opfindelse. 

Det sparede  ham for mange tømninger af spanden, 

men det var ikke et sted, hvor man opholdt sig mere 

end højst nødvendigt. En bidende kold vinterdag 

var man ikke længe om at få bukserne på igen og 

komme ind i varmen ved kakkelovnen. Far kunne 

dog tilbringe ret så lang tid derude. Skulle han have 

en alvorlig samtale med en af os, foregik det ofte 

der med ham siddende på brættet og os stående 

udenfor. Det var næsten som en skriftestol, hvor vi 

skulle bekende vore syndere. 

 Da farmor blev alene, behøvede hun kun et væ-

relse, så det andet rum blev indrettet til børnevæ-

relse for os. På den ene væg blev der sat fire køje-

senge op. Det femte barn sov i en almindelig seng. 

Det var skønt at have eget værelse, selv om vi var 

fem om det. Der var ingen kakkelovn på værelset, 

men i den koldeste vintertid blev der tændt en pe-

troleumsovn et stykke tid for at tage den værste 

kulde, før vi skulle i seng. Her kunne vi have vort 

sparsomme legetøj, vi kunne sidde i fred og ro med 

lektier, i hvert fald indtil krigen med knaphed på 

brændsel og elektricitet gjorde det umuligt om vin-

teren. I de strenge vintre var der meget koldt på væ-

relset. Der var rim på væggene, og vores ånde på 

dynen frøs til is. For at undgå det kolde gys når vi 

skulle i seng, lagde vi hver en mursten til varme på 

kakkelovnen i stuen. Stenen blev pakket ind i en 

avis og lagt i sengen en times tid før sengetid. Vi 

klædte os af ved kakkelovnen, og så gik det hurtigt 

med at komme under dynen ned til den varme sten. 

For at forhindre at dynerne frøs fast til væggen, be-

klædte far væggene bag køjerne med krydsfiner, 

som isolerede en smule. Om morgenen havde mor 

altid anbragt vores tøj tæt ved kakkelovnen, så det 

var varmt at komme i. Ilden blussede i komfuret og 

morgenmaden stod parat, og madpakkerne var 

smurt. For os var det helt selvfølgeligt, ingen 

tænkte på, at mor hver dag måtte op i kulden og 

sørge for, at alt var godt og behageligt for os. Hun 

gjorde det uden at klage og ofrede sig helt for mand 

og børn. Hun var et usædvanligt menneske, altid 

rede til at hjælpe andre, uden at tænke på sig selv.  

 Vores familie var en af de udvalgte, da Det sta-

tistiske Departement foretog en undersøgelse, der 

gik ud på at fremskaffe oplysninger om forbrugs-

forhold og levevilkår for visse samfundsklasser i 

perioden 1/4 1939 til 31/3 1940. Disse oplysninger 

skulle dels danne grundlag for fremtidige beregnin-

ger over bevægelserne i leveomkostningerne 

("Pristallet"), dels tjene til belysning af ernærings-

forholdene. Hans Peter fik til opgave at føre en 

regnskabsbog gennem hele året. Den skulle føres 

hver dag med samtlige indtægter og udgifter. Op-

lysningerne ville kun blive brugt i statistisk øje-

med. Bogen indeholdt en vejledning og nogle ske-

maer til forskellige oplysninger, bl.a. husstandens 

sammensætning i regnskabsåret. I skemaet om be-

boelsesforhold ses, at den årlige lejeværdi var på 

580 kr., renter og afdrag vedrørende ejendommen 

beløb sig til 420 kr. og ejendomsskatterne til 48 kr. 

Husfaderen havde en årlig indtægt på ca. 5000 kr. 

Han havde en livsforsikring på 2000 kr., og løsøret 

var brandforsikret for 6000 kr. Børnenes højde og 

vægt skulle angives ved regnskabsårets begyndelse 

og slutning. Heraf ses, at de voksede henholdsvis 

4½, 9, 7½, 6 og 7½ cm, medens vægten øgedes med 

henholdsvis 1, 3½, 2, 3 og 4½ kg.  

 Hver dags middagsretter blev indført. Disse op-

lysninger skulle kunne give værdifuldt materiale til 

undersøgelser over befolkningens ernæring. I vores 
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familie kunne retterne i en uges forløb f.eks. se så-

dan ud: 

Lørdag: øllebrød, stegt lever og hjerter, kartofler 

Søndag: rabarbersuppe m/tvebakker, benløse 

fugle, kartofler 

Mandag: sagovælling, hvidkålsrouletter, kartofler 

Tirsdag: kærnemælksvælling, kødrand, stuvet 

hvidkål 

Onsdag: nyreragout, rabarbersuppe m/franskbrød 

Torsdag: sagosuppe, stegt sild, kartofler 

Fredag: kørvelsuppe, hachis 

 I juleugen, hvor der var 5 gæster, så menuen så-

ledes ud: 

Lørdag: kogt torsk, øllebrød 

Søndag: gåsesteg, risalamende (sådan var det sta-

vet i bogen, kh) 

Mandag: andesteg, sveskegrød m/flødeskum 

Tirsdag: stegte rødspætter, sveskegrød 

Onsdag: opvarmet steg, abrikossuppe 

Torsdag: opvarmet steg, fløjlsgrød 

Fredag: sylte, stuvede gulerødder, hyldebærsuppe. 

 1 gås og 1 and kostede tilsammen 18 kr., 2½ kg 

torsk 1,25 kr. I ugens løb var der købt mælk og 

fløde for i alt 4,62 kr., medens brødet kostede 1,94 

kr. og en pakke cigaretter 0,50 kr.  

 I bogen er også indført ethvert nyt klædnings-

stykke til familiens medlemmer samt forsåling og 

reparation af fodtøj. Der er indkøbt stof, garn, 

knapper og besætning et par gange. Clara syede 

selv pigernes og sine egne kjoler, så det er måske 

blevet til et par stykker til hver i årets løb. En af 

drengene har åbenbart været hård ved sine sko. Han 

har i hvert fald fået forsålet og repareret dem flere 

gange end de øvrige børn. I en uge fik 3 børn nye 

sko. Det var en stor udskrivning, idet de kostede 

mellem 6,40 kr. og 7,85 kr. stykket. Det kostede et 

par kroner at få forsålet et par. Et par gummistøvler 

kostede 6,30 kr. og en drengeskjorte 2,25 kr. I pe-

rioden 15/4-26/5 1939 blev der hver uge købt frugt 

til et barn, der lå på sygehuset. Fornøjelser var der 

ikke meget af, men et par gange har familien været 

på udflugt med madkurv, og så kunne der blive til 

en is til ungerne. Drengene kom på FDF's sommer-

lejr, vi kom på skoleudflugt og på tur med søndags-

skolen, som jo også kostede lidt. 

 Efterhånden fløj børnene fra reden en efter en. 

Der blev mere plads, så nu blev der indrettet dag-

ligstue i soveværelset, som flyttedes op i børnevæ-

relset. Farmors køkken blev lavet om til værelse til 

et af de tilbageværende børn, og farmor havde der-

efter kun et værelse. Hun fik kosten hos Hans Peter 

mod betaling. Hun fik aldersrente, og af den afstod 

hun 15 kr. om måneden til Hans Peter for kost og 

logi samt vask.  

 Far havde i mellemtiden fået arbejde på Kalund-

borg bryggeri, også som salgschauffør. Han var 

meget plaget af gigt af at sidde i en lastbil dag ud 

og dag ind. Da han fik mulighed for at bestyre 

KFUM i Jyderup, sagde han sit arbejde op og udle-

jede huset, som for øvrigt hed Hygge, hvilket sva-

rede godt til atmosfæren inden for de fire vægge. 

Hans Peter og Clara flyttede så til Jyderup, hvor de 

tilbragte nogle år med hårdt arbejde. Der skete altid 

noget, og der skulle daglig laves mad til mange 

mennesker. Der var mange arrangementer på ste-

det, mødelokalerne skulle rengøres, der skulle la-

ves kaffe og meget mere.  

 Det blev for meget for dem, så de besluttede at 

flytte tilbage til Hygge på Slagelsevej i Kalund-

borg. Men det var ikke lykken for nogle af dem, så 

de solgte huset pr. 15 marts 1952 til slagteriarbej-

der Ejnar Anders Richard Jørgensen fra Spangsbro 

for 27.000 kr. Sælger havde dog ret til at bebo ejen-

dommen vederlagsfrit til 5. april 1952. Ifølge refu-

sionsopgørelsen udgjorde ejendomsskatten da ca. 

85 kr. om året, medens den i 1934 kun var på knap 

8 kr. 

 Ægteparret købte pensionat Lindely på Sct. Jør-

gensbjerg 40-a, matr. nr. 64-r af Kalundborg køb-

stads markjorder, af fru Ellen Kofoed til overta-

gelse den 1. april 1952. Købesummen androg 

33.000 kr. med en udbetaling på 10.000 kr. Fru Ko-

foed fik ret til at bebo det store værelse i gavlen og 

benytte det lille køkken indtil 1. maj 1952. Hvis 

hun ikke havde fundet anden bolig til den tid, havde 

hun ret til at leje værelset og køkkenet for 30 kr. om 

måneden indtil den 1. august 1952. I ejendommen 

fandtes endnu en lejlighed, bestående af 2 værelser 

og køkken, spisekammer, adgang til W.C., brænd-

selshus og til vaskehus. Denne lejlighed var fra 

30/4 1943 lejet ud til repræsentant Hans Holm og 

fru Helga Holm for en årlig husleje af 420 kr. Kø-

ber indtrådte i sælgers rettigheder og pligter vedrø-

rende dette lejemål, men den 30/12 1955 opsagde 

Hans Peter Larsen lejemålet til ophør pr. 1. januar 

1957. Ifølge 10. alm. vurdering var ejendommen 

vurderet til 25.000 kr., heraf grundværdi 6.000 kr. 

Ejendommen lå bag ved husrækken på Sct. Jør-

gensbjerg, der bl.a. rummede et vaskeri. Et matri-

kelkort udfærdiget i 1928 af landinspektør Jørgen 

Lampe angiver arealet til 2.009 m2.  

 Mor drev pensionatet, far havde en frugtplan-

tage og en kolonihave, hvor han dyrkede kartofler 

og grønsagerne til pensionatet. Der var til stadighed 

40-50 spisende gæster, så der var nok at se til. Når 



 35 

mor fik sat sig i en stol om aftenen, faldt hun da 

næsten også altid i søvn. Mor sled sig faktisk op. 

Far elskede at have mange mennesker omkring sig, 

så han var rigtig i sit es. Udover pensionærer, 

hvoraf nogle stykker også havde logi, havde de 

hvert år sommergæster, som blev passet og plejet 

på bedste vis. Det gav også penge i kassen, så rent 

økonomisk har det nok været fars og mors bedste 

år.  

 De blev folkepensionister og solgte Lindely for 

100.000 kr. til tømrersvend Niels Nørgaard Niel-

sen, Slagelsevej 87 i Kalundborg, hvorefter de 

købte et rækkehus, Niels Valdemars Alle 21 på Ka-

lundborg Lyng, matr. nr. 70-s af Kalundborg køb-

stads markjorder til overtagelse 1/1 1968. Det blev 

købt for 55.000 kr. af L. Theodor Larsen, syge-

hjemmet Solbjerg i Sdr. Nyrup. Rækkehusene på 

Kalundborg Lyng blev i sin tid opført af direktør 

Henckel fra Kalundborg skibsværft som boliger for 

arbejdere og funktionærer. Her trivedes de imidler-

tid slet ikke. Det endte med, at de solgte dette hus 

pr. 15. august 1970 til telefonmekaniker Flemming 

Christensen, Lundemarken 60, Kalundborg for en 

sum af 70.000 kr. De fik en lejlighed i det nybyg-

gede Klosterparkvej. For første gang havde de  cen-

tralvarme og varmt vand i hanerne. Sikken luksus! 

I nogle år havde far en kolonihave på Lerchenfeldt-

vej, efter at han havde afhændet frugtplantagen. Da 

kolonihaven blev solgt, dyrkede far persille, toma-

ter og masser af blomster på sin altan. 

 Klosterparkvej blev deres sidste bopæl, her 

endte de deres dage, mor alt for pludseligt kort efter 

deres guldbryllup i 1975. Uden forudgående syg-

dom faldt hun død om i armene på en nabokone, 

som kom på besøg. Det var et hårdt slag og et smer-

teligt tab for os alle - ikke mindst for  børnebør-

nene. Hun havde altid været "den gode ånd" i fami-

lien, og savnet af hende var meget stort. Dog må vi 

erkende, at det var en nem død for hende, som ville 

have haft det meget svært, hvis hun på grund af 

sygdom og svagelighed skulle være afhængig af 

andre mennesker. Kendetegnet for hende var: hel-

lere yde end nyde, og det levede hun til fulde op til. 

 Far levede endnu i 12 år. Han havde været vant 

til at blive opvartet og få alt serveret, men fandt dog 

hurtigt ud af at lave mad og udføre andre huslige 

pligter. Han fik hjemmehjælper til  rengøringen, så 

han klarede sig egentlig ganske godt i flere år. Men 

efter et lårbensbrud gik det stærkt ned ad bakke, og 

han døde på Kalundborg sygehus 8. juni 1987. 

 

 

 

Børnene
Ti måneder efter brylluppet fik Clara og Hans Peter 

deres første barn, en dreng. Han blev født 20. fe-

bruar 1926 på Svallerup mark. Ved dåben i Svalle-

rup kirke fik han navnet Viggo Emanuel. Det var 

en dejlig stor og sund dreng, som de glædede sig 

umådeligt over, efter at Clara havde været under et 

stort og psykisk pres under graviditeten. Som om-

talt andetsteds blev hun beskyldt for at have stjålet 

nogle høns på den gård i Mullerup, hvor Hans Peter 

arbejdede. Ved retssagen blev hun fuldstændig ren-

set, og den skyldige fundet.  

 Efter skolegangen kom Viggo i bagerlære, men 

efter en alvorlig lungehindebetændelse, tålte han 

ikke melstøvet i bageriet og måtte opgive dette job. 

Efter en kort tid på Kalundborg bryggeri kom han 

på seminarium for at blive lærer. Det var ikke med 

økonomisk hjælp fra hjemmet, at han klarede 

studieårene. Han tjente selv lidt penge ved udbring-

ning af varer fra et ismejeri, lånte lidt og fik en tid 

friplads på seminariet. 

 Far var meget stolt, da hans ældste søn havde 

afsluttet sin læreruddannelse. Det havde altid været 

fars drøm, at en af hans sønner skulle blive præst. 

Der var imidlertid ingen af dem, der ville studere 

teologi, men et stort plaster på såret var så en sko-

lelærer, der tilmed senere blev skoleinspektør.   

  Viggos første stilling som lærer var ved Vrid-

sløse skole. Derefter blev han førstelærer ved Her-

stedøster skole. Da Kongsholmskolen i Alberts-

lund blev indviet var det med Viggo som skolein-

spektør. Han blev skolens eneste inspektør, idet 

den blev lukket efter ca. 24 år, og Viggo blev nu 

inspektør ved Birkelundskolen i samme kommune, 

indtil han gik på pension i 1994. Desværre fik han 

ikke noget langt otium, idet han døde af kræft 30 
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september 1998, efter mange års kamp mod syg-

dommen. 

 Viggo var netop fyldt et år, da Clara nedkom 

med sit andet barn, en datter. Det kom lidt ubelej-

ligt, for familien skulle netop en tur til Ubby for at 

besøge Hans Peters broder Niels. Clara fik veer 

seks uger før tiden. Der var ikke tid til at hente 

hverken jordemoder eller læge. Telefon fandtes 

ikke i hjemmet eller i nærheden, så Hans Peter 

måtte klare det hele, og fødslen forløb da også uden 

komplikationer. Hans Peter talte tit om sin dåd, og 

hvad han havde udrettet, aldrig et ord om Claras si-

tuation. Måske er det på grund af denne nære fød-

selshjælp, at han altid var mere beskyttende over 

for mig, end for de fire andre. Det var nemlig mig, 

der kom så hovedkulds til verden den 6. marts 

1927, et lille skravl på 1600 gram. Kort tid efter 

fødslen blev den lille syg, og de frygtede for hendes 

liv. Det blev derfor besluttet, at hun skulle hjem-

medøbes. Farbror Martin, der var på besøg, blev 

bedt om at køre ind til præsten, Victor Larsen, i 

Svallerup præstegård og bede ham komme til 

Bjerre, hvor familien nu boede. Pastoren sprang 

straks på cyklen og ankom, medens Hans Peter var 

midt i barberingen. Han skulle se ordentlig ud til 

sin datters dåb. Jeg plejer at sige, at jeg blev døbt i 

fars barbervand! Navnet var man knap blevet enige 

om. Clara valgte så Karna efter en ungdomsven-

inde i Kalundborg og Johanne efter farmor. Mor-

mor var ikke helt tilfreds med, at pigen ikke blev 

opkaldt efter hende, nemlig Karen. Men hvad, 

skravlet levede nok ikke alligevel. Det gjorde hun, 

men blev hele barndommen igennem behandlet 

som lidt svagelig og ikke særlig stærk. Det irrite-

rede mig grænseløst, som f.eks. den gang jeg ikke 

måtte cykle sammen med far og de to ældste 

brødre, når vi skulle besøge fars fætter i Holbæk. 

Jeg måtte pænt tage toget sammen med mor og de 

to små. Der skulle altid tages hensyn til "den lille", 

som da også tit var syg i de første otte leveår. Far 

yndede at kalde mig Nusse, og det var mit kæle-

navn i hele hans liv.  

 Efter skolegangen, der sluttede med realeksa-

men i 1943 fik jeg lidt imod fars vilje læreplads på 

et revisionskontor og fik også en handelsskoleek-

samen. Senere tog jeg korrespondenteksamen i en-

gelsk på aftenkursus. Efter at have været nogle år 

på advokatkontor i Haslev og et år som au pair pige 

i England kom jeg til Forskningscenter Risø, den 

gang hed det Atomenergikommissionens Forsøgs-

anlæg Risø, først med kontorarbejde på skrive-

stuen, senere i den grafiske afdeling som typotek-

niker. 

 Karna var ikke mere end et år, da Clara atter var 

gravid. Endnu en sund og velskabt dreng kom til 

verden den 22. november 1928, i Bjerre. Ved dåben 

i Svallerup kirke fik han navnet Frede Hans. Han 

var et stille og roligt barn, som der ikke var mange 

bryderier med. 

 Frede tog også realeksamen. Han var nok den 

mest boglige af os, så far havde gerne set ham som 

præst, men han havde mere lyst til at blive køb-

mand. Han kom da også i lære hos købmand Harald 

Jensen på Holbækvej i Kalundborg, hvor han tidli-

gere havde været bydreng. Efter et års tid fik han et 

godt tilbud om at blive bankelev i Handelsbanken i 

Kalundborg. Det tog han imod, og efter aftale med 

købmanden brød de lærekontrakten. 

 Som ganske ung bankassistent blev han ud-

nævnt til fuldmægtig i Brøndbyøster afdeling, som 

han var med til at åbne. På det tidspunkt var han 

Handelsbankens yngste souschef. Senere blev han 

bankbestyrer i Tårnby Park afdeling, Konge-

lundsvej afdeling og Dragør afdeling, og sidst 

bankdirektør i en nyoprettet Handelsbank i Hille-

rød. Frede har været med til at etablere nye afdelin-

ger i alt syv gange - vistnok også en rekord, men 

det var i den tid, hvor alle pengeinstitutter voksede. 

Far var vist lige så glad for at se ham i en stilling i 

bankverdenen som for at se ham i præstekjole. Han 

var stolt af ham. 

 Som børn var Karna og Frede uadskillelige. De 

holdt sammen i tykt og tyndt og gik helst ingen ste-

der, uden at den anden var med. Hvis mormor 

spurgte Frede, om han ville på ferie, lød svaret al-

tid: "Ja, hvis Karna vil med". Blev Karna spurgt, 

var svaret tilsvarende "Hvis Frede vil med". Derfor 

var det altid de to, der tog afsted sammen.  

  Efter en pause på tre år fik Clara endnu en 

dreng, den 18. november 1931. Familien var i mel-

lemtiden flyttet fra Bjerre til Årby Lyng ved Ka-

lundborg. Drengen blev døbt i Årby kirke og fik 

navnet Svend Aage. I modsætning til Frede var det 

et uroligt barn, der skreg meget, så det kneb med 

nattesøvnen for Clara og Hans Peter. En gang, da 

farmor fra Langeland var på besøg, skulle hun 

passe Svend Aage en aften, hvor far og mor skulle 

i byen. Han skreg hele aftenen, og farmor sad og 

vuggede og rokkede sengen for at få ham til at falde 

til ro. Pludselig gik bunden ud af sengen. Hun fandt 

nogle kasser og puder, som hun stablede under sen-

gen for at holde bunden på plads. Nu kunne hun 

ikke rokke ham mere, men han var vist også blevet 

så træt af al den ståhej, at han faldt i søvn og sov 

sødeligt, da forældrene kom hjem.  
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 Om dagen var Svend Aage utilfreds, hvis han 

ikke kunne se os andre. Det resulterede i, at jeg al-

tid trak rundt med ham i barnevognen, også selv om 

vi legede på en tilstødende mark. Det har ikke væ-

ret helt nemt, for jeg var lille og spinkel og kunne 

kun lige nå styret. Jeg var meget påpasselig med at 

vende vognen, så han kunne se os hele tiden. Så var 

han glad og tilfreds. Han var altid med, når vi var 

ude at lege, og min største bekymring var, hvem 

der nu skulle passe ham, når jeg skulle i skole. Det 

problem blev klaret, idet Svend Aage meget ofte 

kørte med far ud på hans salgsrute. Først var far 

chauffør for Dujardins Mineralsvandsfabrik i Ka-

lundborg og bragte hvidtøl og sodavand ud til de 

fleste købmænd i Kalundborgs omegn. Senere var 

det fra Kalundborg Bryggeri, og det var nok mest 

på det tidspunkt, Svend Aage kørte med iført sit 

eget ølforklæde, og han var meget stolt, hvis nogen 

på ruten sagde, at han lignede sin far. Han ville da 

også helt bestemt være ølmand, når han blev stor. 

"Så kan jeg jo hjælpe dig, far" var hans begrundelse 

herfor.  

 Ølmand blev Svend Aage ikke. Han kom i gart-

nerlære. Interessen for gartneri stammer måske fra 

fars håndelag for og ekspertise i havebrug. Kort ef-

ter udstået læretid sprang Svend Aage fra faget på 

grund af en Bladan forgiftning, og blev postbud i 

Kalundborg. Efter nogle år som kirketjener ved 

Nyvangskirken i Kalundborg blev han varmeme-

ster for et boligselskab i Kalundborg.  

 Den 10. februar 1933 kom rosinen i pølseenden, 

en stor pige, der blev moderens øjesten. Hun blev 

ligeledes døbt i Årby kirke og fik navnene Gerda 

Elisabeth. Jeg ønskede så brændende, at min lille-

søster skulle hedde Gerda. Hvorfor husker jeg ikke. 

Far foretrak Elisabeth, så hun fik begge navne, men 

mit forslag blev hendes første navn. Far brugte ofte 

kælenavnet Lisbeth om hende. 

 Gerda var et livligt barn, der kunne kommuni-

kere med alle. Hun kunne slet ikke lade være med 

at snakke. Selv med løfte om en fem-øre, hvis hun 

kunne tie stille i fem minutter, gik munden på 

hende. Vi andre søskende satte hende tit på denne 

prøve, vi sad musestille og fulgte viseren på uret, 

til der var et minut tilbage, så begyndte vi at tale til 

hende og stille hende spørgsmål, så hun straks tog 

til genmæle. Det var ikke særlig pænt gjort af os, 

men sådan driller og tirrer søskende hinanden, og 

vi var ingen undtagelse. Til gengæld sladrede hun 

meget til mor om os. At mor holdt hånden over 

hende medvirkede til, at hun blev offer for endnu 

flere drillerier. Hvis ikke hun fik det med os, som 

hun ville, tudede hun og gik ind til mor. Jeg har så-

ledes mange gange måttet tage hende med på cy-

keltur til skoven med veninderne. Det var hverken 

jeg eller veninderne glade for; der var trods alt seks 

års forskel på os. 

 Ellers havde vi søskende det vel med hinanden 

som søskende i al almindelighed. Som voksne har 

vi da også bevaret et godt forhold til hinanden.  

 Gerda arbejdede i forretning i Kalundborg og i 

Næstved, en periode i køkkenet på sanatoriet i Has-

lev og som husassistent forskellige steder. Da mor 

blev opereret for galdesten, kom Gerda hjem og 

overtog driften af pensionatet. Samtidig fik far in-

fluenza, og når han var syg, skulle man helst stå på 

pinde for ham. Gerda var måske ikke så opvar-

tende, som mor plejede at være, så han brokkede 

sig en del. For en tid hjalp hun også til på KFUM i 

Jyderup, da far og mor bestyrede dette.  

 Far fik på et tidspunkt en knallert, og Gerda blev 

sendt afsted på den til Svebølle for at plukke bær 

hos nogle bekendte. Buskene stod mellem bikuber, 

så hun var meget ræd. Det værste var dog knaller-

ten, for hun havde ikke fået at vide, at man også 

kunne bremse med fødderne. Hun tog kun gassen 

af, men det var ikke nok, så hun måtte springe af i 

farten og holde den, for at den ikke skulle køre ind 

i huset.  

 

 
Familien stillet op til fotografering. 1935.  

Fra venstre er det Karna, Frede Far, mor med Gerda 

på skødet, Svend Aage og Viggo. 

Børneopdragelsen 

 

Clara og Hans Peter fik fem børn i løbet af syv år. 

Det var en hård tid for Clara, men hun klarede det 

mesterligt. Aldrig en klage, aldrig hørte vi, at hun 

var træt, eller at hun havde for meget at gøre. Dog 

faldt hun altid i søvn, når hun endelig om aftenen 
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kunne sætte sig i en stol. Husførelsen stod hun 

alene for, idet gemalen sjældent gav en hånd med 

der. Hun havde altid tid til at lytte til alle menne-

sker, og som mormor og farmor var hun helt unik. 

Derimod kneb det meget for vores far at få tid til at 

lege og snakke med sine børn. Han var meget en-

gageret i kirkeligt arbejde og som følge deraf ofte 

væk fra hjemmet. Til møder om aftenen og i sin tid 

som rejsesekretær for Arbejdernes Bibelkreds 

kunne han være på rejse i flere dage. Det rørte vist 

også ved hans samvittighed, da vi børn begyndte at 

spørge: "Hvor skal du hen i aften?" i stedet for det 

sædvanlige: "Far, skal du noget i aften?"  

 At far og mor elskede os alle fem, var vi aldrig 

i tvivl om. Men de var ikke den type forældre, der 

pylrede om børnene eller gav dem knus og kram i 

tide og utide. De var der og gav os tryghed. Mor 

sørgede godt for os med mad og tøj. Pligter havde 

vi selvfølgelig, men mor gjorde mange gange hel-

lere arbejdet selv i stedet for at bede en af os om 

det. Om morgenen var hun altid først oppe. Vores 

tøj lå parat, rent og nystrøget, om vinteren lagt til 

varme ved kakkelovnen, skoene var pudset, mor-

genmaden klar og madpakken smurt. Far var jo 

ikke så meget hjemme, så hun havde ingen hjælp at 

hente der. Havde han været der, tog han alligevel 

ikke del i husarbejdet. En kvindes plads var i køk-

kenet, det var hans såvel som andre mænds overbe-

visning på den tid. Det var jo før kvindernes frigø-

relse.  

 Far var ikke tilhænger af udearbejdende kvin-

der. Hver gang vi hørte om unge mennesker, der 

var kriminelle eller på stoffer, var han sikker på, at 

det var, fordi deres mor havde udearbejde, og bør-

nene anbragt i en børnehave. Det førte sommetider 

til nogle heftige diskussioner. Han ville slet ikke 

indse, at en god børnehave kunne have en gavnlig 

indflydelse på et barn, måske specielt et enebarn, 

som her lærte at omgås andre børn og rette sig lidt 

efter dem.  

 Far havde en ide om, at piger skulle ud at tjene 

i huset, så de kunne blive gode og dygtige hus-

mødre. Han indvilgede dog i, at hans piger kom på 

mellem- og realskolen, men nævnte vi et ønske om 

at fortsætte på gymnasium, ja så blev bremserne 

slået i. Det kunne der ikke være tale om. Skulle et 

af hans børn være student, skulle det være en af 

drengene. Der var ikke gymnasium i Kalundborg 

dengang, så det ville have været en bekostelig af-

fære, og det var slet ikke noget en arbejdsmand 

havde råd til. Der var ingen hjælp at hente i form af 

SU eller anden støtte, måske et legat eller friplads, 

hvis man var meget dygtig og flittig. Det ville være 

meget svært at skaffe midler til, at bare et barn læ-

ste videre. Far mente dog også, det var tidsspilde. 

Hvad lærte børn overhovedet i nutidens skoler? 

Kunne vi måske opremse alle de russiske floder? 

Eller katekismen? Det lærte man i hans skole for-

uden almindelig regning og dansk. 

 I trediverne og fyrrerne var det endnu ikke al-

mindeligt, at arbejdsmænds børn fik en boglig ud-

dannelse, om en uddannelse overhovedet. Vi var 

heldige, at vore forældre gerne så os godt i vej. Jeg 

husker tydeligt en bemærkning fra en pæn ældre 

dame, som jeg fortalte om mine søskende og deres 

uddannelse og arbejde. Hun spurgte helt alvorligt: 

"Hvordan kan I dog være så kloge, når jeres far kun 

var arbejdsmand? Havde I det fra jeres mor?" Jeg 

blev stødt og lidt fornærmet og lod hende forstå, at 

selv om min far var arbejdsmand, så var han ikke 

dum. Havde han fået muligheden, kunne han have 

drevet det vidt.  

 Var man født i et fattigt miljø, havde man ikke 

mange chancer for at studere. Man blev jo heller 

ikke ligefrem animeret til at dygtiggøre sig. Det 

drejede sig kun om at tjene penge til livets  opret-

holdelse. Blandt mors mange egenskaber, mang-

lede hun heller ikke noget, hvad klogskab angik. 

Tilbage i hendes aner har flere børn ved konfirma-

tionen fået bemærkningen i kirkebogen: fortrinlig 

oplyst, meget vel oplyst o. lign., og det i begyndel-

sen af 1800-tallet. Mors karakterer i skolen var 

fine, især i regning og dansk. Derudover besad hun 

stor økonomisk sans, hvilket var med til, at vi kla-

rede os godt med fars beskedne løn som arbejds-

mand. Han var mere tilbøjelig til at bruge penge på 

ting, som ikke var absolut nødvendige. 

 Medens mor tog sig af det huslige, ordnede far 

haven, hvor der groede kartofler og  grønsager til 

husholdningen. Der gjorde vi bedst i at holde fing-

rene væk. Ingen kunne gøre det godt nok til ham. I 

husholdningsbogen, som far førte for Det Statisti-

ske Departement fra 1/4 1939 til 31/3 1940, står an-

ført, at han i denne periode havde høstet 300 kg 

kartofler og 40 stk. sellerier, foruden æbler, blom-

mer, tomater, agurker og andre grønsager. 

 Far og mor gjorde deres bedste for at behandle 

os retfærdigt uden at favorisere den ene frem for 

den anden; det er der dog delte meninger om i sø-

skendeflokken. Dog havde vi hver især vort speci-

elle forhold til dem, alt efter vores temperament. 

 Hele barndommen igennem blev den ældste på-

lagt at være et godt eksempel for de mindre sø-

skende. Far kunne være ret streng ved ham, og han 

siger selv, at han fik alle de tærsk, vi andre skulle 

have haft. Helt forkert er det måske ikke, men på 
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den anden side, så var han ballademageren. Både 

hjemme og i skolen gik han ikke af vejen for lidt 

sjov og skæg. Det skete dog også, at et af de andre 

børn fik et rap med en kæp, selv om det var sjæl-

dent. Far gjorde sit til, at det aldrig blev glemt. Han 

yndede at tage kæppen frem, specielt når vi havde 

gæster, se på "offeret" og sige: "Ved du hvad den 

her kan bruges til?" Det var ret pinligt, og sådan en 

episode var vel også med til at give os skyldfølelse 

og fratage os al vor selvtillid. 

 Vi var alle på en eller anden måde bange for far, 

som havde en utrolig evne til at opdage hvert et 

fejltrin fra vores side - akkurat som tilfældet havde 

været med hans egen far. De fleste drenge prøver 

at ryge i en ung alder. Det gjaldt også Hans Peters 

børn, men selv om vedkommende gjorde alt muligt 

for at fjerne lugten, opdagede far det straks og 

sagde med sin bøse stemme: "Du har jo røget. Kom 

lige her og lad os tale om det". Samtalen kunne 

f.eks. finde sted i soveværelset, hvor man så fik 

læst og påskrevet om alle de farer, det kunne med-

føre, og hvad det var roden til. 

 Fars afstraffelse af os, enten med kosteskaftet 

eller allermest disse forfærdelige  moralprædike-

ner", var frygtet. Havde vi lavet et eller andet, hvor 

vi vidste, at nu vankede der, når far kom hjem, 

kunne det ske, at vi fortalte mor det og spurgte, om 

ikke hun ville slå os, inden far kom hjem, for hun 

slog ikke så hårdt.  

 Der var ingen medfølelse hjemme, når vi bekla-

gede os over lærerne i skolen, hvis de gav en af os 

en svedetime eller en afstraffelse på anden måde. 

Fars ord var: "Så har du sikkert fortjent det." På den 

måde lærte man at tage sin straf for det, man havde 

gjort. Men set i bakspejlet var det nok ikke den rette 

måde at reagere på. Det var med til at give os den 

tanke, at det var os, der var noget galt med - at vi 

altid gjorde noget forkert. 

 Dengang var der ingen der drømte om, at det 

barn, der hadede skolen mest og lavede flest uno-

der, en dag selv blev skolelærer. Han havde nu den 

fordel, at han kendte mange at børnenes tricks fra 

sin egen skoletid og havde let ved at udpege synde-

ren. Og han forstod børnene og deres handlemåde i 

langt de fleste tilfælde.  

 Far var dog også altid parat til at give os en hjæl-

pende hånd, hvis vi havde behov for det. Da Gerda 

og Knud fik deres første lejlighed i Kronprinsesse-

gade i København, kom han hele vejen fra Kalund-

borg for at male og tapetsere. Han kom også som-

metider på uventet besøg, en gang medbragte han 

en and med æbler og svesker, som Gerda skulle 

stege. Det havde hun aldrig prøvet før, men det gik. 

 På KFUM i Jyderup kom der mange unge men-

nesker. Som den glade og udadvendte pige, Gerda 

var, snakkede og pjattede hun en del med dem. Det 

førte til mange bataljer med far, for det skete, at han 

gennem et åbent vindue havde hørt deres samtale. 

Så var der lagt i kakkelovnen, når hun kom ind. 

Gerda gik mange gange grædende i seng. Bedre 

blev det ikke, når mor bad hende sige undskyld til 

far. Hun følte ikke, at hun havde gjort noget, der 

krævede en undskyldning. Men senere var det dog 

for det meste Gerda, far henvendte sig til, når han 

havde brug for hjælp.  

 Hvis far i Jyderup kunne udleje et af de værel-

ser, som de to hjemmeboende børn havde, gjorde 

han det. Dette barn, som i hvert fald var omkring 

18 år, måtte så flytte ind i forældrenes soveværelse. 

Det var vedkommende selvfølgelig meget ked af, 

og efter et stykke tid byttede de, så det andet tee-

nage-barn kom i soveværelset. Det var meget util-

fredsstillende for et barn i den alder. Far kunne ikke 

se, det var et problem. 

 Familien var skånet for de store tragedier, men 

en gang var det ved at gå galt. Mor havde vaskedag 

og var gået fra vaskekarret med sæbevandet. En af 

drengene kunne lige gå og havde fundet et cellu-

loid-hylster eller sådan noget, som han sejlede med 

i karret. Pludselig fik han overbalance og faldt i, så 

kun de små fødder stak op. Heldigvis var et par 

større børn i nærheden, så de skreg højt, og Clara 

kom springende og fik trukket den våde dreng op i 

tide. En forskrækkelse var det. Efter den dag var 

der ingen af børnene, der nærmede sig vaskekarret.  

 Højtiderne blev fejret som det sig hør og bør i et 

kristent hjem. Det var med kirkegang for hele fa-

milien, familiebesøg og lidt ekstra god mad. Der 

var dog ikke tradition for at gå i kirke hver søndag, 

men derimod var familien næsten altid med til de 

møder, der afholdtes i missionshuset. Til pinse blev 

vi som regel forsynet med nyt sommertøj, og til jul 

med vintertøj.  

 Julen var den højtid, der optog os mest. Vi fik 

ikke store gaver, men altid noget nyttigt. Før næ-

sten alle andre børn fik vi en julekalender, der var 

anderledes end de sædvanlige billeder af en kirke, 

hvor man åbnede en låge hver dag fra 1. december 

til juleaften. I midten af trediverne havde vi i skolen 

et stort billede af en landsbykirke hængende på tav-

len, Eleverne skiftedes til at åbne et vindue og 

tegne et lys på tavlen bag dette. Hjemme tegnede vi 

selv en kirke med 24 vinduer. Hver dag tegnede vi 

et lys i et af vinduerne og kunne således følge med 

i, hvor mange dage der nu var tilbage. Men en dag 

kom far hjem med et kartonhus, der kunne stå på 
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bordet. Det var før 2. verdenskrig, og det var først 

efter krigen, at man for alvor begyndte at fremstille 

de kunstfærdige tredimensionale kalendere. Endnu 

senere kom pakkekalenderne. Vores hus var såle-

des en sensation, og det blev beundret meget af 

vore legekammerater. Vi søskende måtte pænt skif-

tes til at åbne en låge, og vi holdt nøje regnskab 

med, at det gik efter tur. Huset var udformet som et 

bondehus. Hver dag kunne vi ved at åbne et vindue 

følge en families juleforberedelser. Der blev bagt 

småkager, lavet konfekt, grisen blev slagtet, gaver 

pakket ind, juletræet slæbt hjem fra skoven på kæl-

ken osv. På loftet havde nisserne travlt. Juleaften 

lagde vi en lommelygte ind i huset, så lyset strålede 

ud af vinduerne. Den kalender blev omhyggeligt 

pakket ind og gemt væk efter jul for at blive taget 

frem igen næste år. Far var ligeså optaget af den 

som vi børn, og han var pavestolt, da han kom hjem 

med den.  

 I vores hjem var der også hektisk aktivitet i de-

cember måned. Vi klippede og klistrede, hjalp mor 

med at bage småkager, men mest spændende var 

den aften, hvor far hentede kassen med julestadsen 

frem. Alle syv var placeret rundt om spisebordet. 

Far sad ved bordenden med kassen, og hvert stykke 

blev højtideligt taget op og efterset. Et hjerte mang-

lede måske en hank, en engel en tråd. Vi fik hver 

især lov til at reparere skaderne. Nogle af tingene 

blev kasseret, og så lavede vi nye kræmmerhuse, 

flettede hjerter, klippede engle osv. Når vi var fær-

dige, blev stadsen lagt tilbage i kassen, klar til jule-

træet den 24. Efter vel overstået gennemgang af ju-

lepynten fik vi også lov at smage mors hjemme-

bagte småkager. Julefreden sænkede sig over det 

lille hjem, hvor far sluttede af med en andagt. Han 

glemte aldrig at fortælle os, hvorfor vi fejrede jul.  

 Julegaver manglede heller ikke. Ikke store ting, 

men undertøj, strømper og lignende. Far kunne dog 

også finde på at lave noget selv. Et år havde han 

lavet et dukkehus til os piger i fællesskab. Det var 

en trækasse, hvor den ene side var taget af. Kassen 

blev malet, vinduer savet ud, og indvendig var den 

tapetseret, og der var sat et skillerum op, så der var 

to værelser. Mor havde syet gardiner, og møbler fik 

vi i julegave af Tønning, som holdt jul hos os det 

år. Han var fars ungdomskammerat og sejlede på 

Kalundborg-Aarhus ruten som fyrbøder. Som følge 

deraf måtte han tit overnatte i Kalundborg og kom 

meget i vores hjem. 

 Far lavede også julegaver til drengene det år, en 

flot bilgarage, en mølle og skibe. Han stod ude i 

udhuset og arbejdede, for vi måtte jo ikke se noget. 

En dag så vi ham med alle fingrene bundet ind. Vi 

så på dem og spurgte: "Men hvad er der dog sket?" 

"Aah, jeg har bare skåret mig lidt". Så blev der ikke 

talt mere om det. 

 En anden jul, havde far og mor flottet sig med 

legetøj til os. Min søster og jeg fik en celluloid-

dukke hver og en bambusseng, som mor havde ud-

styret med dyner og puder med blomstret betræk. 

Den dukke blev mit kæreste eje i mange mange år. 

Den blev døbt Ole, og jeg havde den altid i nærhe-

den, bortset fra, når jeg var i skole selvfølgelig. Der 

blev syet og strikket utallige stykker tøj. Hver en 

stump stof, som blev tilbage, når mor syede kjoler, 

jakker eller bukser til os, kunne bruges. Hvad dren-

gene fik, husker jeg ikke, men min Ole var i hvert 

fald en vidunderlig gave. Da jeg fik en søn, skulle 

han selvfølgelig hedde Ole, hvad ellers. Ifølge den 

før omtalte husholdningsbog fik vi det pågældende 

år hver 5 kr., som vi måtte bruge efter eget ønske.  

 Vi købte også julegaver til hinanden og til vore 

forældre. Når vi spurgte far, både til jul og fødsels-

dag, hvad han ønskede sig, var svaret altid: "Fem 

søde børn". Vi kunne så forundret svare: "Jamen, 

det har du jo". Pengene til gaver havde vi sparet 

sammen i årets løb ved at gå ærinder for naboer, 

passe deres børn i ny og næ, eller gå med aviser. 

Drengene havde også bypladser, og jeg tror også, 

mormor spædede lidt til. Hun stak os af og til en 

skilling af sine æggepenge. Det blev ikke til mange 

penge, men nok til en gave til hvert medlem af fa-

milien. Vi fulgtes som regel ad den søndag før jul, 

hvor forretningerne holdt åbent. De fleste indkøb 

foregik i Tatol på Slagelsevej. Vi købte en  fælles 

gave til far og mor. Når vi skulle vælge noget til 

hinanden, måtte vedkommende gå udenfor imens. 

Det skulle jo være en hemmelighed, men det kneb 

dog gevaldigt for os alle fem at holde på denne 

hemmelighed. Vi kunne ikke rigtig holde vores 

mund, men kom med stikord, så vi næsten kunne 

gætte, hvad der lå i pakken, der var gemt væk i et 

skab i buffetten. Det skete da også, at vi tog pak-

kerne frem en aften, hvor vi var alene hjemme. Vi 

kunne simpelthen ikke lade være med at pakke op 

og vise hinanden, hvad vi havde købt. Var det no-

get spiseligt, f.eks. en lakridspibe, smagte vi måske 

også på den. Det hele blev pakket ind igen og gemt 

væk. Juleaften udtrykte vi alle stor begejstring for 

det, vi fik. Der kom udbrud som "Nej, det havde 

jeg bestemt ikke ventet" eller "Det var lige hvad jeg 

ønskede mig".  

 Vi skævede også langt til pakkerne, der lå oven 

på klædeskabet i entreen. Der blev følt på dem og 

gættet på indholdet, men jeg tror nu aldrig, at vi vo-

vede at pakke dem ud. Det ville far opdage med det 
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samme, og så fik vi måske slet ingen julegave. Men 

fristelsen var stor. Havde vi svært ved at tie stille 

med de julegaver, vi havde købt, så var det endnu 

sværere for vores far. Han kunne ofte spørge: 

"Hvad tror du, du skal have i julegave i år?" Han 

kunne også vise os pakken med ordene: "Hvad tror 

du, der er i denne her pakke?" Han kunne heller 

ikke lade være med at komme med bemærkninger 

om, hvor pakken var købt. Det pirrede i høj grad et 

lille barns nysgerrighed. Desuden frittede han os ud 

om, hvad vi havde købt til ham. Derfor blev vores 

gave til ham gemt ekstra langt væk, for han kunne 

måske finde på at kigge i den!  

 Endelig oprandt den store aften, selveste juleaf-

ten. Vi børn gik i kirke om eftermiddagen, medens 

mor havde travlt med julemiddagen, der som regel 

bestod af risengrød og flæskesteg. Far havde ikke 

fri fra arbejde før midt på eftermiddagen. Men vi 

børn startede vores juleaften i Kalundborgs  femtå-

rnede kirke, der før og efter krigen var projektørbe-

lyst, et betagende syn med de meget gamle huse 

omkring kirken. Det var med til at øge julestemnin-

gen, især hvis der var faldet lidt sne - og det var der 

jo næsten altid dengang!!. Kirken var stopfuld, og 

oppe ved orglet stod en flok skolepiger og sang så 

smukt til organist Wøldikes orgelspil. Lang tid i 

forvejen måtte de øve hos ham. Jeg var lidt misun-

delig på dem, for selv kunne jeg ikke synge godt 

nok til at være med. For de udvalgte var det et slid, 

og de skulle møde op til alle julens gudstjenester.  

 Efter julegudstjenesten gik vi til stationen for at 

hente fars fætter Kristian og hans kone Herdis, der 

kom med toget fra Holbæk. De holdt jul hos os i 

mange år. Det at hente dem betød, at vi kom hjem 

med taxa, i hvert fald før krigen. Det hørte til sjæl-

denhederne for os, al transport foregik ellers på cy-

kel eller på gåben. En anden glæde ved deres besøg 

var julegaverne, som oftest var legetøj eller et 

smykke. Efter nogle år, da de fik en søn, Jørgen, 

besluttede de at fejre deres egen jul.  

 Mor havde maden parat, når vi kom hjem, så vi 

kunne straks gå til bords. Måltidet blev, som alle 

andre måltider i huset, indledt med fars bordbøn. 

Risengrødens mandel tragtede vi alle efter. Et år åd 

en af os sig en mavepine til på jagt efter mandlen. 

Da fadet var tømt, og ingen tilsyneladende havde 

været heldig, trak vores farbror, som var på besøg 

det år, triumferende en mandel frem. Han havde 

fået  den i en af de første mundfulde, men gemte 

den til al grøden var spist. Den slags ting kunne far 

også finde på, for til tider kunne han også være 

lege- og drillesyg. Han var ikke altid den strenge 

og alvorlige far, som vi skulle adlyde i et og alt. Et 

år fik den mindste mandelgaven, og det gik helt ret-

færdigt til. Det var en chokoladedukke, som hun 

blev så lykkelig for, at hun tog den med i seng. Hun 

var dybt fortvivlet julemorgen, da hun vågnede op, 

og dukken var væk! Selv var hendes hår, ansigt og 

hænder samt sengetøjet smurt ind i chokolade. 

 Efter middagen blev spisebordet skubbet hen i 

den ene ende af stuen, og juletræet slæbt ind. Far 

og drengene pyntede det, medens mor og pigerne 

vaskede op. Den opvask var da utrolig stor denne 

aften. Endelig, endelig var vi færdige og kom ind 

til det strålende juletræ, der stod midt på gulvet. 

Hvor var det smukt. Så gik vi rundt om træet og 

sang julesalmer, men de mere verdslige julesange 

som "Højt fra træets grønne top" eller "Sikken 

voldsom trængsel og alarm" kunne far ikke lide. 

Hvis vi foreslog en af disse sange, blev far meget 

alvorlig og talte om, hvordan julen var ved at fjerne 

sig fra det egentlige. Det var Jesus fødsel vi fejrede, 

men det glemte folk.  

 Når vi havde været igennem de fleste julesal-

mer, satte vi os ned, medens far læste juleevange-

liet og bad en bøn. Ih, hvor tog det lang tid, men 

omsider skulle vi have vore gaver. De lå ikke under 

træet, men blev hentet ind fra soveværelset. Da vi 

var helt små, optrådte far som julemand. Når far 

trådte ind i stuen efter gaveuddelingen, kunne vi 

sige til ham: "Hvor var det en skam, du ikke var 

her, for julemanden har lige været her. Han havde 

langt hvidt skæg" og lignende bemærkninger. Når 

udpakningen var til ende, blev træet båret ind i so-

veværelset, så spisebordet atter kunne komme på 

plads, og vi kunne få kaffe med mors hjemmebag. 

Vi fik også lidt juleknas og delte et par appelsiner. 

Under krigen fik vi næsten kun æbler, og farbror 

Niels, som var gartner, kom tit med en posefuld til 

hver af os.  

 2. juledag gik turen - traditionen tro - altid til 

Svallerup mark til mormor og morfar. Vi beun-

drede mormors lille juletræ, der var pakket helt ind 

i fehår. Det skete, at vi fik noget på tøjet og på krop-

pen, hvor der rigtig kunne irritere huden. Men pyt 

med det. Vi havde en dejlig dag, hvor vi fik en ap-

pelsin hver. Vi fik også lov at stikke en sukkerknald 

ind i appelsinen, og så sugede vi med velbehag den 

søde saft ud af frugten. Mormor og morfar gav os 

for det meste undertøj - store bukser med lådden 

vrang - eller strømper. Morbror Karl havde altid en 

marcipanfigur til os. Den blev beundret, og vi næn-

nede næsten ikke at spise den. Men den smagte jo 

også godt, og vi ville trods alt ikke følge fars ek-

sempel. Han havde for vane at gemme f.eks. et på-

skeæg så længe, at det var muggent, før det blev 
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fortæret. Vi kunne sende længselsfulde blikke efter 

hans hengemte lækkerier, men nej, det skulle vente 

til en særlig begivenhed. 

 Nytårsaften fik vi altid kogt torsk, som blev ser-

veret på et stort fad sammen med torskehovedet, 

som mor elskede at slikke rent. Ved bordet takkede 

far Gud for året, der gik, og bad om nåde og barm-

hjertighed i det kommende år, medens vi sad an-

dagtsfuld med foldede hænder og ventede på, at vi 

kunne komme ud til lidt nytårsløjer. Var der sne, 

kunne vi finde på at trille en stor snekugle og sætte 

denne foran naboens entredør, hejse noget op i en 

flagstang, eller gnide på folks ruder med en kork-

prop. Over for os på Slagelsevej boede grønthand-

ler Hans Sørensen. Han solgte også juletræer, og de 

usolgte stod stadig på hans gårdsplads. Det var en 

stor fristelse for os - sammen med hans egen søn - 

at placere dem forskellige steder i nabolaget. Et 

blev sat op i skorstenen på vaskehuset, og det havde 

den ikke godt af. 

 Nogle steder blev vi budt ind på æbleskiver, li-

gesom mor gjorde det med dem, der kom forbi vo-

res hjem. Far havde som regel også købt lidt sky-

deri, skrubtudser, hundepropper o.lign. samt et par 

raketter. Men legen endte, når det blev tid at gå til 

midnatsgudstjeneste. Alle mand måtte afsted. På 

hjemvejen var far dybt forarget over de fulde folk 

på gaden, der gik rundt og skabte sig med papirs-

hatte på hovedet. Hvor var folk dog sunket dybt, 

var hans bemærkning til de løjer.  

 Så blev det 2. nytårsdag, hvor søndagsskolen på 

Petersminde holdt juletræ. Far var  søndagsskole-

lærer her, og som sådan engageret i afholdelsen af 

denne fest. Juletræet blev hentet fra missionshuset 

Betania, hvor det først var blevet brugt til søndags-

skolen der. I Petersminde var der lavt til loftet, 

hvorfor det var nødvendigt at save toppen af jule-

træet. Pynten var mest hvide engle og stjerner samt 

roser lavet af hvidt eller rødt og grønt silkepapir. 

Børn og forældre fyldte hele salen, når de hånd i 

hånd gik rundt om træet. Efter nogle sanglege og 

en kort, men for børnene lang prædiken blev god-

terne delt ud, en pose til hver, i mange år skænket 

af købmand E.W. Jensen i Slotsgade. Så var der 

kaffebord med boller og lagkage, børnene fik ka-

kao eller sodavand. Dette juletræ var afslutningen 

på julefestlighederne, og hverdagen begyndte igen. 

  Normalt havde far ikke megen tid til at lege med 

os. Han var meget ude om aftenen, men det skete 

da, at vi i de lange vinteraftener sad rundt om bor-

det og spillede æsel. Kortspil var bandlyst, det var 

syndigt, men æselspil kunne gå an. Far havde selv 

lavet et spil til os af brikker skåret ud i krydsfiner 

og tallene malet på. Det blev brugt flittigt, for mor 

satte sig ofte og spillede med os. Også når vi havde 

gæster kom spillet frem. Det var en stor fryd for os, 

hvis far blev æsel. En anden fælles underholdning 

var Familien Hansen i radioen. Den udsendelse 

ville vi for det meste gerne høre, og vi børn syntes 

bedst om den, hvis tvillingerne var med. Endelig 

fulgtes vi ad, når der var møde i missionshuset. Far 

sagde stolt til mor: "Se, vi kan næsten fylde en hel 

bænk." Først da vi blev halvvoksne, følte vi det 

som en tvang og ville gerne være fri en gang imel-

lem. Men det hørte ligesom med til vores liv, og 

mange øjne så beundrende på os, når vi troppede 

op i al slags vejr. Mange af fars og mors venner 

kunne ikke få alle deres børn med. Man kan vel 

ikke sige, at far tvang os til at gå med, men på den 

anden side turde vi nok ikke lade være, så indirekte 

kan man vel tale om tvang. Far kunne være streng 

og havde en ubeskrivelig magt over os. Han forbød 

os ikke at gå i biografen eller til et skolebal. Men 

hvis vi nævnte et ønske i så henseende, trak han os 

i enrum og holdt en længere moralprædiken, hvori 

han beskrev alle de ting og farer, der kunne følge 

med de verdslige forlystelser. De førte til det rene 

fordærv. Efter sådan en svada var vores lyst til at 

gå nogen steder som regel forsvundet, og vi blev 

hjemme. Han opnåede, det han ville. Hvis en af os 

en enkelt gang gik i biografen uden hans vidende, 

skulle han nok få det at vide. Det slog aldrig fejl. 

Så var han dybt bekymret for vores fremtid og 

frelse, og vi måtte bede Gud om forladelse og 

styrke til at modstå sådanne fristelser.  

 Far var dog ikke den, der altid hakkede på os og 

skældte ud i tide og utide. Men han skulle nok gøre 

os opmærksom på, hvad der var ret og uret - vel at 

mærke i hans øjne. Havde vi gjort noget forkert, 

behøvede han bare at se på os med et blik, der bo-

rede sig helt ind i vores sjæl. Noget af det værste, 

vi kunne gøre, var at lyve og bande. Hvis vi kom til 

at sige sgu, fik vi læst og påskrevet, så vi følte, vi 

var lige på vej til helvede. Det med at lyve og bande 

brugte vi ofte mod hinanden, når vi ville opnå et 

eller andet. En broder eller søster, som ville have 

den anden til at gøre noget for sig, skulle bare sige: 

"Hvis ikke du gør det, siger jeg til far, du har løjet 

- eller bandet". Det var en trussel, som vi havde re-

spekt for. Om vi havde gjort det, spekulerede vi 

ikke videre over, men broderen eller søsteren fik 

sin vilje.  

 Når far hørte radioavis skulle der være absolut 

ro. Vi turde næppe vippe med et øjenbryn. Under 

besættelsen var det helt galt, når han lyttede til 

BBC's udsendelser til Danmark. Der var i forvejen 
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så megen støj, at man næsten skulle sidde med ho-

vedet inde i radioapparatet. Far var meget optaget 

og foruroliget over, hvad der skete ude i verdenen. 

Da modstandsbevægelsen for alvor blev etableret, 

frygtede han for, at hans ældste sønner skulle 

melde sig, men den 5. maj 1945 ville han nu nok 

alligevel have været stolt, hvis de havde været med. 

Havde krigen varet blot nogle dage længere, ville i 

hvert fald de to ældste have trodset faderens påbud 

og meldt sig. De havde næsten aftalerne i hus. Da 

fredsbudskabet blev forkyndt fra BBC, trillede tå-

rerne ned ad fars kinder, og han gik straks ud og 

hejste Dannebrog på flagstangen i haven. Ved af-

tenkaffen holdt far som sædvanlig andagt, og i bøn-

nen takkede han Gud for freden, og for at vi var 

sluppet godt igennem de fem år. Han følte sig selv 

meget lettet, efter at han i nogen tid havde levet 

med truslen om hævn fra en nazist, imod hvilken 

han på fagforeningens vegne havde haft en retssag, 

som er omtalt andetsteds.  

 Haven var fars ømme punkt. Sin sparsomme fri-

tid tilbragte han her med at plante og så, luge og 

rive, så det var helt afgjort den flotteste have i miles 

omkreds. Ve den arme stakkel, der forvildede sig 

ind i et blomsterbed. Hvis en bold røg derind, hen-

tede vi den forsigtigt og prøvede med en rive at 

slette ethvert spor. Uanset hvor omhyggelige vi 

var, så far det straks, når han kom hjem. Det så jo 

ud, som om en gris havde været der, så vi blev be-

ordret til at lade en bold ligge, til han kom hjem. 

Helt anderledes var det med børnebørnene. De 

måtte gerne trampe ind gennem blomsterne - eller 

vende op og ned på alt indendørs. Sofapuder og 

stole blev flyttet rundt, men bare de morede sig, 

gjorde det ikke noget. Alle 13 børnebørn har da 

også altid elsket at komme på besøg hos bedstefor-

ældrene. For dem, som for os, var der trygt og godt 

at være. Det var da også typisk, at vi med vore le-

gekammerater altid holdt til hos os. Vort hjem har 

altid været åbent for vore kammerater. Mange er 

gået ud og ind af dørene, både da vi boede i Hygge 

på Slagelsevej, i KFUM i Jyderup, i pensionatet 

Lindely på Sct. Jørgensbjerg og sidst i lejligheden 

på Klosterparkvej.  

 Vi mindes stadig vore børnefødselsdage, som 

begyndte med, at vi natten før vores fødselsdag fik 

lov at sove imellem far og mor i deres seng. At det 

skulle være så vidunderligt, er svært at forstå i dag. 

Dernæst fik vi en sodavand helt for os selv. Det var 

en fryd at drikke den helt alene foran de andre fire. 

Selv om far solgte sodavand fra Kalundborg Mine-

ralvandsfabrik og senere fra bryggeriet, fik vi så  

godt som aldrig en hel sodavand hver. Vi skulle al-

tid dele. Det foregik på den måde, at fem glas blev 

stillet på rad og række, og vi overvågede nøje, at 

der kom nøjagtig lige meget i hvert glas. Men når 

venner og familie med børn kom på besøg, blev der 

ikke sparet på sodavanderne. Det  medførte, at der 

tit blev tisset i nogle bukser.  

 Fødselsdagsselskaberne gik lystigt til. Mor ser-

verede kakao og hjemmebag, hvorefter vi legede 

alle den tids selskabslege. Fri til kongens døtre var 

en yndet leg, også fordi vi fik lov til at endevende 

klædeskabet og klæde os ud i de mest fantastiske 

kostumer. At soveværelset var en stor rodebutik, 

når festen var slut, skænkede vi ikke en tanke. Mor 

gik som den gode fe og ryddede op efter os. Som 

regel var far ude til et eller andet, for han kunne 

ikke tage det postyr. Var han hjemme, når vi havde 

gæster, var han dog en rigtig legeonkel. Os havde 

han sjældent tid til at lege med, men med andre 

børn fik den hele armen.  

 Om efteråret blev det dragevejr. Da blev far som 

dreng igen og lavede drager til os, men han skulle 

selv være den, der satte dem op. Dragerne blev la-

vet af et par trælister bundet sammen til et kors og 

med snore trukket fra ende til ende hele vejen 

rundt. Det hele blev "pakket ind" i karduspapir, 

som blev limet fast med tapet- eller melklister. Ha-

len var en lang snor, hvorpå sløjfer af avispapir 

blev bundet med passende mellemrum. Så kom det 

store øjeblik: kunne dragen flyve? Ude på marken 

løb far mod vinden og gav så slip på dragen, me-

dens den fik mere og mere snor. Vi stod med tilba-

geholdt åndedrag og så den stige til vejrs flot og 

elegant. Det var et stolt syn, når halen bugtede sig 

efter dragen. Ved at trække lidt i snoren kunne man 

få den til at dykke ned mod jorden og derefter stige 

op mod himlen igen. Det var også meget brugt at 

sende telegrammer af halm op til vore drager. 

 Med disse oplevelser i erindringen lavede jeg 

engang en tilsvarende drage til min søn. Han løb 

forventningsfuldt ud på marken, hvor andre børn 

legede med deres fantasifulde plastikdrager. Kort 

tid efter kom han hjem, noget misfornøjet, for hans 

drage var kun papir. Ja sådan skifter tiderne. 

 Vores konfirmationsfester adskilte sig også en 

hel del fra nutidens. Hos os var der hverken dans 

eller spiritus, men festet blev der med familie og 

venner. Mor stegte og bagte, gjorde rent og meget 

mere de sidste uger før den store dag. Der skulle 

meget til, først spiste man frokost efter kirkegan-

gen, så var der eftermiddagskaffe og endelig mid-

dag om aftenen. For at skaffe plads til alle gæsterne 

blev soveværelset ryddet, og der blev lejet borde, 
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stole og porcelæn. Det var en dyr og bekostelig af-

fære, men far havde tegnet en konfirmationsforsik-

ring for hver af os, som blev udbetalt umiddelbart 

før konfirmationen. Det hjalp på budgettet. 

 Viggo blev konfirmeret den 7. april 1940. Rati-

onering var allerede indført på visse varer, der-

iblandt benzin til privatkørsel, hvorfor alle taxi 

havde travlt. To andre børn fra nabolaget skulle 

konfirmeres samme dag, så de tre familier løste 

problemet ved sammen at leje en rutebil til trans-

port til og fra kirke.   

 Jeg kan ikke huske, om vi fik gaver af far og 

mor, måske det nye testamente eller de unges sang-

bog. Salmebog med vores navn i guldtryk fik nogle 

af os af mors moster Kesten på Lundevej. En anden 

fik den af den købmand, hvor han var bybud, med 

tilsagn om en ny, når den gamle var slidt op. De to 

ældste fik deres første ur af mors forældre og sø-

skende. De yngre havde selv købt ur af deres op-

sparede penge, inden de blev konfirmeret.  

 Festlighederne i anledning af Viggos konfirma-

tion blev brat afbrudt af tyskernes besættelse af 

Danmark den 9. april. En konfirmation strakte sig 

dengang over flere dage, idet det var almindeligt at 

invitere de gavegivere, som ikke havde været med 

til selve festen, til andendagsgilde. Nogle andre 

kom til kaffe de følgende dage, og endelig var der 

ungdomsgildet med kammeraterne. Viggos anden-

dagsgilde blev afholdt om mandagen, men så var 

det slut. Dels var man stadig i chok, og ingen havde 

lyst til at feste, dels trådte mørklægningen straks i 

kraft. I starten brød folk sig ikke om at gå ud om 

aftenen, hvis det kunne undgås.  

 De fire andre konfirmationer var præget af rati-

onering og varemangel. Fest blev der holdt med 

hjælp fra mormor og morfar, der slagtede en gris 

og nogle høns. De brugte heller ikke selv alle deres 

rationeringskort til tøj. Det hjalp på vores ekvipe-

ring. Gerda overtog en kusines hvide kjole, skoene 

skaffede far fra en af hans kunder ude på landet. 

Det var dog slet ikke et par sko efter hans hoved, 

men lige netop dem, Gerda ville have. En fragt-

mand havde afleveret dem hos vores lokale køb-

mand, Geisler. Gerda var lykkelig, da hun pakkede 

dem ud. Tænk det var hendes yndlingssko, men 

hvad ville far sige! Ville han bytte dem? Mor 

sagde, at hun skulle skynde sig at tage dem på, for 

så kunne de ikke byttes.  

 Transporten til kirken foregik nu for de næstes 

vedkommende i morfars hestevogn. I oktober må-

ned kunne det godt være bidende koldt. Til den sid-

ste konfirmation havde farbror Niels igen fået sin 

bil på gaden, så han kørte denne gang. 

 Når far havde sommerferie, skulle huset kalkes, 

og der skulle males vinduer og repareres lidt her og 

der. Ferierejser var et ukendt begreb. Vi har aldrig 

været på ferie sammen, bortset fra min tidligste 

barndom, hvor far var legeonkel på FDF's sommer-

lejr på Juulsborg ude på Asnæs. Mor var som tante 

med til at lave mad til drengene. Vi tre ældste børn 

var med. En ferie har det ikke været, men en dejlig 

oplevelse. Far og mor har altid været glade for at 

have mennesker omkring sig. Far var god til at 

skabe kontakter, medens mor var den, der holdt fast 

på dem. Senere fungerede mor igen som tante på 

FDF's lejre. Hun kom endda også længere end til 

Juulsborg, f.eks. til Høsterkøb nord for København. 

Det var en skøn afveksling for hende.  

 
Mor i gang med opvasken på Juulsborg. 

 

 Ud over hus og have var far fingernem til mange 

andre ting. Vore cykler vedligeholdt han bedre end 

nogen cykelsmed. De blev smurt og lakeret, men 

pudse dem måtte vi selv. Da det under krigen blev 

umuligt at skaffe nye dæk og slanger, lappede far 

det sammen, vi havde. En punktering kunne være 

ret kompliceret. Til sidst var der ingen anden udvej 

end faste ringe, der blev lavet af gamle dæk. Det 

var ikke særlig behageligt at køre på, især ikke på 

Kordilgades brosten, men skidt, vi havde et trans-

portmiddel.  

 Dyre skøjter og slæder var der ikke råd til. Vi 

måtte nøjes med det, andre havde kasseret. Fars ar-

bejdsgiver Dujardin havde et par drenge, der var 

ældre end os. Af dem fik vi en styrebakker, en 

slæde der var delt i to, således at man kunne styre 

den med en tømme fastgjort i den forreste del. Vi 

fik også et par skøjter af morbror Karl, som vi måtte 

skiftes til at bruge. De skulle snøres fast på fød-

derne med sejlgarn, men gav os alligevel mange 

sjove dage på isen. Styrebakkeren var mest for 

drengene. Engang kørte Viggo på Møllebakken 

sammen med Børge Tønning fra Århus, som var på 

ferie. De var så uheldige at køre ind i et træ, hvor-

ved Viggo slog hul i sine nye pludderbukser (det 
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populære navn for plusfours). Han var meget ræd 

for, hvad far ville sige til det. Et andet uheld indtraf 

sammen med Børge. De skulle bruge mors primus-

apparat, hvorved de fik sat ild til stofforhænget un-

der bordet, men fik ved fælles anstrengelser slukket 

ilden. Af frygt for fars reaktion lagde de to drenge 

sig på knæ og bad til Gud om, at far ikke ville 

skælde ud. Om det hjalp, husker jeg ikke, men epi-

soden siger lidt om vores frygt for far. Samtidig gi-

ver den også et billede af atmosfæren i hjemmet 

med en kristen opvækst, hvor alt blev lagt i Guds 

hånd. Hvis vi gjorde eller sagde noget, som ikke 

faldt i god jord hos far, talte han meget med os, og 

det endte altid med en bøn, hvor han bad til Gud 

om, at vi måtte komme til fornuft - underforstået, 

at vi rettede os efter ham.   

 Vi havde dog en lys og lykkelig barndom. Far 

var godt nok streng på mange områder, men han 

var god ved os og ville os kun det bedste. Vi følte 

os trygge med vores lille barnehånd i hans store, 

varme næve. Han var trods alt en autoritet, vi så op 

til. Et dybt og inderligt forhold kan man vel ikke 

sige, vi havde til ham. Det var ikke ham, vi kom til 

med betroelser om vore indre tanker og følelser. 

Der tyede vi til mor, hvis vi ikke holdt dem for os 

selv. Far havde sine egne meninger om 

tingene og havde svært ved at acceptere, at andre 

tænkte og følte anderledes. Efterhånden som vi 

voksede op, begyndte vi dog at sige noget til ham, 

som "Du tror, du er cirkusdirektør, der bare svinger 

pisken, for at få os til at følge dine kommandoer" 

og lignende ting.  

 På et tidspunkt hørte vi far daglig spørge mor: 

"Er der kommet noget?". En dag stillede et af bør-

nene sig op i døren og stillede samme spørgsmål. 

Far blev vred og sagde til ham: "Nu skal du ikke 

være fræk, din lømmel". Barnet anede intet om, 

hvad det var, der skulle komme, men ville bare 

være morsom. Intet anende, at far hentydede til 

mors menstruation. 

 Far kunne også være hemmelig med ting, han 

bragte hjem. En dag kom han med en lille flaske, 

og et barn spurgte, hvad det var. "Det er noget, der 

gør dig til en god dreng", var fars svar. Drengen 

ville så gerne være en god dreng, så han sneg sig til 

flasken og drak hele indholdet, med det resultat, at 

han sad på potten i timevis derefter. Det var nemlig 

amerikansk olie. 

 På mange måder var far hård. Da det ældste barn 

skulle begynde skolegangen i Aarby skole, hvortil 

der var flere kilometer, fik han en cykel. Far kørte 

ruten fra hjemmet til skolen med ham flere gange, 

indtil han selv kunne finde vej. Så på den første 

skoledag blev han bare sendt afsted alene. Han 

måtte klare sig selv. Da han som 17-årig skulle 

flytte hjemmefra, ca. 25 km fra hjemmet til en læ-

replads, lå far og hvilede sig på sofaen og rejste sig 

ikke engang op for at sige farvel. Men mor fulgte 

med på cykel de første 10 km, hvor der blev taget 

afsked. 

 Da en søn var meget syg af lungehindebetæn-

delse og havde frygtelige smerter, skulle far absolut 

fortælle ham, at nu døde han nok. Han måtte hellere 

skynde sig at bekende sine synder, så han kunne 

komme i himlen. Vi andre ville være så kede af det, 

når vi kom, hvis han ikke var der. Heldigvis gik det 

ikke så galt. Antibiotika var opfundet, og dette me-

dikament reddede mange liv, også dette unge men-

neskes. 

 Set med nutidens øjne var far meget autoritær i 

sin opdragelse af os. Nå han havde bestemt noget, 

kunne det ikke være anderledes eller diskuteres. 

Selv nedfalden frugt fra vores egen have måtte ikke 

spises uden forudgående indhentet tilladelse. Fars 

evne til at opdage ethvert fejltrin begået af os, blev 

også udnyttet af andre familiemedlemmer, der ikke 

altid kunne styre børnene. Hvis de ikke kunne få 

dem til at makke ret, skulle de bare true med onkel 

Peter, så blev børnene fromme som et lam. En af 

min fasters døtre var tit på gale veje. Onkel Peter 

talte med tøsen og formanede hende at opføre sig 

ordentlig og gøre, hvad hendes mor sagde. Hvis 

ikke skulle han komme efter hende, for han kunne 

læse i sin kasket, hvis hun ikke lystrede. Tilfældet 

ville, at han op til flere gange afslørede hende, når 

han på sin rundtur med ølbilen kom på egnen, hvor 

hun boede. En gang havde hun taget sin mors nye 

cykel og kørte rundt på den, eller hun sad på køb-

mandens trappesten med et kræmmerhus bolsjer, 

købt for moderens husholdningspenge. Onkel Peter 

så strengt på hende og sagde: "Der kan du se, jeg 

kunne læse det i min kasket". Der er vel ikke noget 

at sige til, at pigen efter flere episoder af den slags, 

troede fuldt og fast på det med kasketten. Sådan 

agerede far familiens og vennekredsens busse-

mand. Det kom ofte til udtryk med bemærkninger 

som "Hvis du ikke opfører dig ordentligt, siger jeg 

det til farbror ølmand" eller "Skal jeg bede Larsen 

sætte dig i buret". Han nød helt sikkert situationen 

og ville gerne stille os til skue som dresserede 

hunde. Når han, berettiget eller ikke, havde udført 

en afstraffelse, mindede han gerne synderen om det 

lang tid efter, at sagen burde være glemt. Vi fik al-

drig lært selvtillid, vi var ikke noget og havde ikke 

krav på noget - det var vel også mors indstilling. 
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 Nu var far ikke bare bussemanden. Når vi havde 

familie- eller vennebesøg, var han veloplagt til at 

lege og optræde. En yndet leg var den at ligge på 

ryggen på græsplænen med en ølflaske på panden 

og så rejse sig med den, uden at tabe den. 

 

 
Far som akrobat. 

 Far var også den, der kunne trøste og hjælpe fa-

milie og venner igennem en stor sorg. Han fandt 

selv stor trøst i sin tro på Gud, og det hjalp ofte ham 

igennem svære tider.  

 Efterhånden som vi voksede op, levede vi vort 

eget liv, selv om far meget gerne ville have lov til 

fortsat at bestemme over os. Det viste sig mange 

gange ved, at han kom på besøg uden for de aftalte 

tidspunkter, eller han medbragte sine egne venner 

uden først at spørge, om det passede os. Det måtte 

vi finde os i. Han kunne ikke se noget problem i 

det. Vi kunne så til gengæld altid selv komme hjem 

med vore kammerater. En gang fandt han også på 

at bede Gerda og Knud om at tage mor med på ferie 

til Harzen. Det var de absolut ikke kede af, men det 

viser bare, at far fik alting ordnet, som han helst 

ville. 

 Han kunne også finde på at stille hos en af os en 

lørdag eller søndag morgen, inden vi var stået op. 

Med sig havde han ofte en veninde Maja, hendes 

mor og søster, og syntes det var vældig sjovt at 

komme og tage os på sengen.  

 En anden gang skulle han hente Ole og mig i 

Roskilde og tage os med til en af mine søskende. 

Jeg havde sagt til ham, at jeg først slap fra arbejde 

kl. 16, hvorefter jeg skulle hente Ole i dagplejen, så 

før kl. 17 skulle han ikke komme. Hvem holder ved 

vort hus, da vi kommer styrtende hjem? Det gør en 

arrig far, som nu har ventet en hel time!  

 Jeg mindes også i 1958, da jeg var blevet ansat 

på Risø og havde lejet et værelse på Elisagårdsvej 

i Roskilde. Jeg skulle starte en lørdag morgen og 

rejste med toget fra Kalundborg, hvor jeg opholdt 

mig efter at være kommet hjem fra England nogle 

dage før. Far skulle komme om eftermiddagen med 

mine ejendele. Arbejdstiden var til kl. 14 om lørda-

gen, men da jeg ankom til mit nye logi, var far der 

allerede. Alt var pakket ud, billeder hængt op på 

væggen, og han sad og ventede på, at jeg skulle 

komme hjem og beundre hans værk. Jeg kunne vist 

ikke skjule min skuffelse. Jeg havde glædet mig til 

at indrette mig her i min nye rede, men igen havde 

far bestemt, hvordan det skulle gøres. 

 Vi havde trods alt et meget godt forhold til far, 

men inderst inde var vi vel stadig lidt bange for 

ham og turde aldrig rigtig sige, hvad vi mente.             

  

 

Arbejdspladser
Hans Peter Larsen måtte som alle andre børn på 

den tid ud at tjene i en meget ung alder. I sin egen 

beretning om barndommen fortæller han om de før-

ste pladser. Som 9-årig kom han hen hos købmand 

Møllmann i Lejbølle på Langeland. I fire år gik han 

der og fejede gårdsplads, rensede kloakker, gjorde 

rent på lageret, pudsede sko og meget mere. De 

penge, han tjente, fik han ikke selv megen glæde 

af, nej, de blev brugt som hjælp til hjemmets opret-

holdelse og forsørgelse af den store familie. De var 

fattige, så det var helt nødvendigt, at børnene hjalp 

med at skaffe penge til mad og klæder. For ekstra 

ydelser, såsom at pudse cykel for en af medarbej-

derne i forretningen, fik han chokolade eller ciga-

retter. Det var nydelsesmidler til ham selv. Han fik 

smag for cigaretter, og gennem hele sit lange liv 

blev det til mange, rigtig mange stykker. Når han 

senere i livet som chauffør sad i sin lastbil, var det 

rart med en cigaret i munden. Han kunne slet ikke 

undvære det. Under krigen dyrkede han selv to-

baksplanter. Bladene blev tørret på tørresnoren og 
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i ovnen i komfuret, så de kunne smuldres og deref-

ter stop- 

pes i piben eller rulles i cigaretpapir. Han prøvede 

vist også at rulle cigarer, men det var ingen succes. 

 Hans Peter havde dårlige lunger efter utallige 

lungebetændelser, men rygningen lagde han først 

på hylden, da han var omkring 80 år. Det var impo-

nerende, at han kunne holde helt op fra dag til dag, 

hans store cigaretforbrug taget i betragtning. Det 

gik dog heller ikke smertefrit for sig. Han led af ab-

stinenser, kroppen krævede sin nikotin. Han holdt 

ud i tre år, så var han tilbage i "lastens hule", hvor 

han næsten altid dampede på en cigaret. Han rul-

lede dem selv, og på den måde blev der råd til lidt 

flere. Når man kom på besøg hos ham, skulle man 

næsten skære sig gennem røgen, ligesom hans ef-

terladte ting lugtede stærkt af røg. Hans gamle bi-

bel var især medtaget. Den blev jo brugt flittigt. 

Selv næsten 20 år efter hans død kunne man få ån-

denød af at slå op i den. Så stærk var lugten af to-

baksrøgen stadig. Den sidder simpelthen i hvert 

eneste blad som et varigt minde om en streng og på 

mange måder fanatisk, men retfærdig far. 

 Hans Peter havde været meget striks over for 

sine egne børn med hensyn til rygning. Det kan der-

for undre os, at han selv bød Peter fra Rendsborg 

tobak. Peter kom til Kalundborg som feriebarn fra 

Sydslesvig. Det blev til ferie hos Clara og Hans Pe-

ter gennem flere år foruden et ophold på 6 måneder 

i 1957 med skolegang i Kalundborg. Når Hans Pe-

ter om aftenen skulle have sin smøg, fik Peter også 

sin, selv om han kun var 12-13 år. De hyggede sig 

gevaldigt sammen på den måde. 

 I oktober 1915 blev Hans Peter konfirmeret i 

Bøstrup kirke, og dermed var barndomsårene til 

ende for alvor. Hans Peter flyttede hjemmefra, idet 

han skulle tjene på Dampvaskeriet i Rudkøbing. 

Arbejdet bestod i at transportere henholdsvis snav-

set og rent tøj i en stor, lukket trækvogn mellem 

kunder og vaskeri. Det var hårdt for en 14-års 

dreng. Hver søndag kørte han på sin gamle cykel 

hjem til forældrene i Emmerbølle.  

 Efter et halvt år forlod Hans Peter Rudkøbing 

og fik tjeneste hos gårdejer Aksel Larsen i Enne-

bølle. Her var han fra 1. maj 1916 til 1. november 

1917. En tid, som han var glad for, og han fik da 

også en fin anbefaling fra husbonden. 

 Derefter var Hans Peter karl på Kroggården i 

Lejbølle i to år. To strenge år med hårdt arbejde og 

rotter på værelset. Det var også her, Hans Peter 

blev ramt af den spanske syge og lå dødssyg på det 

uhumske værelse uden særlig pleje. Næsten alle på 

gården var syge, og de raske turde ikke nærme sig 

de syge af frygt for smitte. Hans Peter overlevede, 

og så snart han kunne stå på benene, måtte han i 

arbejde igen. 

 To år gik med slid og slæb, så fik Hans Peter 

arbejde hos gårdejer Martin Frølch, også i Lejbølle, 

hvor han havde det godt og var glad for at være. 

Han rejste derfra med følgende anbefaling: "Da 

Hans Peder Larsen har tjent mig som Karl fra 1. 

November 1919 til 1. Maj 1920 og udført sit Ar-

bejde med Villighed og Dygtighed og altid været 

paalidelig og flink kan jeg give ham det bedste Vid-

nesbyrd." 

 I 1920 forlod Hans Peter sin fødeø og rejste til 

Kalundborg, hvor broderen Niels allerede boede. 

Hans Peter lejede et værelse på KFUM og fik de 

første dage kosten ved at arbejde i den store have. 

Da der var gået tre uger, havde han endnu ikke fun-

det noget arbejde, og ingen udsigt til at få det. Han 

var langt ude med penge og så ingen anden udvej 

end at rejse tilbage til Langeland, hvor der stadig 

stod en plads åben for ham. Næste morgen bankede 

det på vinduet, og en mand stod udenfor og spurgte, 

om Hans Peter ville have arbejde. "Så kom med 

mig med det samme ned til skibsværftet." Denne 

mand var Amandus Carlsen, som skulle lave en sti 

fra værftet og ud til Slagelsevej, det der i dag hed-

der Østre Havnevej. Sand, der var gravet op fra 

havnebassinet, skulle køres ud med hestetrukken 

tipvogn. Det blev Hans Peters opgave at køre frem 

og tilbage med en tipvogn, medens 10-12 mand 

læssede og jævnede ud. På det tidspunkt var Hans 

Peter blevet et troende menneske og blev som følge 

deraf udsat for voldsomme drillerier fra arbejds-

kammeraternes side, som Hans Peter selv fortæller 

om i sin egen beretning.  

 Netop på denne tid rystedes Kalundborg af en 

tragedie. Kalundborg skibsværft havde skabt ar-

bejde til o. 1000 personer i tiden 1917-1921. Den 

29. januar 1921 kunne man i Kallundborg Avis 

læse: "Kalundborg og Omegns Bank standser sine 

betalinger. Som et rullende tordenskrald løb med-

delelsen i morges over byen: Banken er lukket, 

skibsværftet er lukket, alt er tabt." Det var ingeniør 

Valdemar Henckel, der havde bygget og ledet 

skibsværftet i Kalundborg. På værftets generalfor-

samling den 10. juni 1921 blev likvidationen ved-

taget. Tabet på skibsværftet blev opgjort til o. 7 

mill. kr. Lukningen af skibsværftet den 25. august 

var et smerteligt tab for byen, og der gik flere år, 

før byen kom nogenlunde til hægterne. Mange 

virksomheder led store tab, og der herskede stor  ar-

bejdsløshed til helt op i trediverne. Borgernes tab 
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formindskedes dog ved at Handelsbanken Kalund-

borg efter krakket overtog Kalundborg og Omegns 

Bank. Men en epoke var slut. Først mange år senere 

kom der igen liv i byen. Det var da Esso anlagde et 

olieraffinaderi i bunden af fjorden på Asnæs-siden. 

Snart derefter byggedes Asnæsværket, der med 

sine store skorstene dominerer bybilledet, hvor det 

før var de fem kirketårne og radiostationen på Gis-

seløre, man først fik øje på. Et firma som Carmen 

Curlere skabte i en årrække mange arbejdspladser 

til hele Vestsjælland. 

 Medens Hans Peter arbejdede ved vejarbejdet, 

gik han hver torsdag aften ud på værtshusene i Ka-

lundborg med traktater, et lille religiøst skrift. Han 

var ikke særlig velkommen, men blev dog aldrig 

vist ud. En aften fik han en mand til at forlade "Lil-

lebælt" i Skibbrogade, hvor han sad og spiste og 

drak, medens konen stod ude på gaden og græd. De 

havde ikke noget at spise derhjemme, og der var 

flere børn. Han gik så med sin kone hjem, men de 

andre blev gale. Dagen efter traf Hans Peter en af 

disse rødder på gaden. Han kom hen og hilste pænt 

på Hans Peter og sagde: "Ja det var rigtigt det, du 

sagde i aftes. Det ved jeg godt. Kan du ikke lige 

låne mig 2 kr. til brød. Vi har ikke noget at spise 

derhjemme". "Så er du en tarvelig mand og far, når 

du sidder på værtshuset og drikker pengene op. 

Nej, du får ikke 2 kr. af mig, men jeg vil gå med 

dig hen til bageren og købe for 2 kr. brød, som du 

kan tage med hjem". "Nej du, det vil jeg ikke. Jeg 

skulle bare prøve, om du var så dum at hoppe på 

den", hvorefter manden gik videre. Havde Hans Pe-

ter givet ham 2 kr., var de helt sikkert blevet druk-

ket op, og han ville have moret sig over, hvordan 

han havde snydt den hellige rad.  

 Efter kort tid forlod Hans Peter arbejdspladsen 

med vejarbejdet og blev medhjælper hos isen-

kræmmer P. Jensen i Kalundborg. Her var han i to 

år, hvor arbejdet bestod i ind- og udpakning af va-

rer samt udbringning af disse til kunderne. Han rej-

ste derfra med en anbefaling, der betegnede ham 

som ædruelig og ordentlig i enhver retning og flink 

og villig til sit arbejde.  

 Som de fleste andre unge mænd måtte Hans Pe-

ter også aftjene sin værnepligt. Han blev indkaldt 

til 27. bataillon, 2. kompagni i Holbæk, hvor han 

var arbejdssoldat fra 25/4 1922 til 8/10 1922 som 

menig nr. 229/1922. Han var tilført lægdsrullen for 

2. udskrivningskreds, 360. lægd, bogstav V nr. 34, 

og blev hjemsendt med en forholdsattest, der siger, 

at han havde været en flink soldat, hvis forhold så-

vel i som udenfor tjenesten havde været meget til-

fredsstillende. Ingen straffe for forseelser begåede 

i det pågældende tidsrum (jfr. lov nr. 542 af  4/10 

1919, paragraf 65). I soldaterbogen er under stam- 

og forplejningsoplysninger anført, at Hans Peter 

var 169 cm høj og af middel vækst, havde blondt 

hår og brune øjne. Af særlige kendetegn nævnes ar 

på ryggen. Hans Peter blev senere genindkaldt til 

tjeneste, men på grund af en dårlig blindtarm blev 

han hjemsendt. I soldaterbogen findes en vedteg-

ning af 17/9 1929, hvor kassationskommissionen 

bedømmer ham ikke egnet til K.I 2, men til K.II 9b. 

I tilfælde af mobilisering skulle han møde i Køben-

havn, Avedørelejren, ved Arbejdstroppernes sjæl-

landske depot.   

 Efter hjemsendelsen i oktober 1922 blev Hans 

Peter karl på en gård i Ubby, indtil han 1. november 

1923 kom til Søgaard i Svallerup. Her var han indtil 

giftermålet med Clara 26. april 1925. Anbefalingen 

herfra lyder således: "Hans P. Larsen har tjent som 

Forkarl her paa Søgaard og Strandgaard fra d. 1/11 

1923 til den 1/5 1925, og rejste da efter eget ønske. 

Hans P. Larsen er flittig og dygtig til sit Arbejde, 

tro og paalidelig. Han er personlig et flinkt tjenst-

villig og omgængeligt Menneske, som jeg gerne vil 

give min bedste Anbefaling." 

 Det må være efter denne arbejdsplads, at Hans 

Peter kom til Engvangsgård i Mullerup. Her var de 

imidlertid kun i kort tid, da Clara, som tidligere 

nævnt, blev beskyldt for at have stjålet nogle høns. 

Det førte til en retssag, hvor hun blev frikendt og 

den virkelige synder fundet. De flyttede nu til Sval-

lerup mark i Claras fars "aftægtshus", hvor hans 

forældre allerede boede. Om Hans Peter da hjalp til 

i Svallerup præstegård, ved jeg ikke, men der fin-

des en anbefaling fra sognepræst Victor E. Larsen 

af 23/4 1926, hvori han skriver: "Arbejdsmand 

Hans Peter August Larsen af Svallerup Mark kan 

jeg anbefale som en paalidelig, villig Arbejder. 

Han har udført Arbejde i Præstegaarden til min 

fulde Tilfredshed, hans Omdømme paa Egnen og i 

Sognet er godt. Har tjent paa Søgaard og Strand-

gaard. Saaledes kan jeg på det bedste anbefale 

Hans Peter Larsen." 

 I 1926 flyttede Clara og Hans Peter med deres 

første barn til Bjerre. Her boede de i missionshuset, 

som de havde opsyn med. Der skulle gøres rent før 

og efter møder, der skulle brygges kaffe m.m. Sam-

tidig havde Hans Peter forskellige jobs. En tid ar-

bejdede han på Filipsdal, en stor gård i nærheden. 

Han hjalp broderen Niels, der var anlægsgartner og 

havebrugskonsulent. De kørte bl.a. rundt og beskar 

og sprøjtede frugttræer. Niels boede i Ubby og 

havde en stor mønsterhave, som blev besøgt af 
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mange mennesker. Det krævede en stor arbejdsind-

sats at holde disse mange kvadratmeter. Der skulle 

plantes, luges, vandes, rives havegange og meget 

mere.  

 

 

 
Hans Peter som soldat siddende på jorden med en ciga-

ret i hånden. 

 

 En dag købte Hans Peter en Ford og kørte ud i 

omegnen og solgte slagterivarer en dag om ugen og 

fisk et par dage.  

 Som tiden gik, og familien voksede, ønskede 

Hans Peter sig et mere fast arbejde. I Folkebladet 

så  han i en annonce, at der var en, der søgte en 

salgschauffør. Han søgte stillingen og fik i 1930 ar-

bejde på Mineralvandsfabrikken Dujardin i Ka-

lundborg. Endnu engang rev de teltpælene op og 

flyttede til et lejet hus på Aarby Lyng ved Kalund-

borg, efter at Hans Peter de første tre måneder 

havde cyklet på arbejde fra Bjerre til Kalundborg. 

Mineralvandsfabrikken lå i Kordilgade, men flytte-

des senere til Holbækvej på samme grund som 

Margarinefabrikken Avanti. Det var ikke noget 

stort foretagende, men en god arbejdsplads. Uge-

lønnen var på 41 kr., og med en husleje på 35 kr. 

om måneden klarede de sig med lidt sparsomme-

lighed. 

 Der havde været mineralvandsfabrik i Kalund-

borg siden 1870, hvor J. Kirkerup startede St. Jør-

genskilde Mineralvandsfabrik. Den havde til huse 

Kordilgade 67 og fik senere navnet Mineralvands-

fabrikken i Kalundborg. Efter lukningen i 1885 

startede farmaceut Julius Peter Wilhelm Meyer i 

1886 en ny fabrik "Mineralvandsfabrikken på Sct. 

Jørgensbjerg", der i 1887 flyttede til Kordilgade 69. 

Efter at der havde været flere forskellige ejere, 

overtog A. Dujardin virksomheden i 1919. På et 

tidspunkt flyttede han den ud på Holbækvej 61. 

Hvornår det var, ved jeg ikke, men så langt tilbage, 

som jeg husker, lå den på Holbækvej. 

 Hans Peter kørte som salgschauffør ud til de fle-

ste købmænd og forsamlingshuse i Kalundborgs 

omegn, hvorved han blev en kendt person.  

 

 
Hans Peter siddende midt i billedet. 

  

 Vi børn var mere end henrykte over alle de so-

davander, far kørte rundt med i sin lastbil, hvor der 

på bagsmækken og pressenningen var malet Dujar-

dins Mineralvandsfabrik. I starten troede far og 

mor, at de kunne gøre os lede ved sodavand ved at 

lade os drikke alle dem, vi orkede. Det eneste de 

opnåede var et ustandseligt tisseri - sommetider i 

bukserne. Så det blev der sat en stopper for. Vi fik 

nu kun sodavand om søndagen, men ikke en til 

hver, nej, nej, vi måtte pænt dele en eller måske to. 

Fem glas blev sat på række, og det blev nøje over-

våget, at der kom lige meget i hvert. En millimeter 

eller så mere i et glas udløste et ramaskrig. Når jeg 

tænker efter, kan denne forestilling vel først have 

fundet sted på et senere tidspunkt, idet det yngste 

barn er født i 1933. Men rationeret blev sodavan-

derne i hvert fald. Vi kunne ikke bare drikke så 

mange vi ville. Far havde dem jo heller ikke gratis, 

selv om han jo nok fik dem til indkøbspris. 

 En dag lukkede mineralvandsfabrikken. Det har 

formentlig været i 1935, idet Dujardin den 13. fe-

bruar 1935 skrev følgende anbefaling: "Chauffør 

Hans Peter Larsen har været hos mig som Chauffør 

paa Mineralvandsfabriken i 5 Aar. Larsen har i den 

forløbne Tid udført sit Arbejde til min fulde Til-

fredshed, han er pligtopfyldende, ædruelig og paa-

lidelig, og da han har et omgængeligt Væsen og er 

afholdt af Kunderne kan jeg give ham min bedste 

Anbefaling." Fabrikken kørte videre som Mineral-

vandsfabrikken Avanti med Møller Jensen som 

ejer. Under krigen var der stor mangel på råvarer til 

fremstilling af sodavand, så Møller Jensen slog sig 

i stedet på produktion af  æblemost. 

 Hans Peter Larsen fortsatte som salgschauffør 

her, men kun i en kort periode. Han havde altid haft 
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en drøm om at blive selvstændig. Chancen kom en 

dag, hvor Faxe Bryggerierne skulle have et depot i 

Kalundborg. Far kunne have fået det, men i sidste 

øjeblik svigtede modet. Dels var der diskussioner 

om salgsområdet, dels var det mere usikkert end en 

fast ugeløn, hvor man vidste helt præcist, hvad man 

havde. Det blev altså ikke til noget. Han måtte se i 

øjnene, at ikke alle drømme 

opfyldes, men fortrød uden tvivl mange gange, at 

han alligevel ikke slog til, da muligheden var der.  

 I stedet blev Hans Peter salgschauffør på Ka-

lundborg Bryggeri. Det var et større foretagende 

end Dujardins. Her var flere chauffører, som hver 

havde deres faste distrikt. Fars var nyt for brygge-

riet, idet han skulle oparbejde en ny kundekreds ud 

fra den, han havde haft hos Dujardin. Det lykkedes, 

for han var godt kendt med købmændene vidt om-

kring og fik mange gode venner blandt dem. Han 

blev ofte budt på kaffe af købmandsfruerne, og der 

blev passiaret i bagbutikken. I skoleferierne havde 

far ofte en af os med på turene. Det var spændende 

at køre afsted i den store lastbil, og så vankede der 

også en sodavand til madpakken, når der skulle spi-

ses frokost. Det var knapt så sjovt, når far snakkede 

for længe inde hos købmanden, og man sad mutters 

alene i førerhuset og ventede og ventede. Kom han 

da aldrig? Havde han efterladt mig her? Var der 

sket ham noget? Det var de tanker, der løb gennem 

hovedet på et barn, medens en tåre løb ned ad kin-

den for til sidst at ende i højlydt gråd.  Selvfølgelig 

kom han altid tilbage. 

 Jeg var en af dem, der tudede mest, når venteti-

den blev for lang. Følgelig ville far nødig have mig 

med. Svend Aage derimod var en fast følgesvend. 

Inden hans skolegang begyndte, var han med næ-

sten hver dag. Han havde et ølforklæde på ligesom 

faderens, og de fik mange hyggelige samtaler på 

deres ture rundt til kunderne. Flere af købmands-

fruerne forkælede ham med slik og andet godt. 

Svend Aage kaldte dem "min dame", og han havde 

flere af dem. 

 Det skete også, at andre børn fik lov at komme 

med på en øltur, bl.a. malerens Astrid. Maleren hed 

Osvald Nielsen, og hans kone Inger drev en cigar-

forretning på Sct. Jørgensbjerg. Far leverede øl og 

sodavand til forretningen, men de havde også kend-

skab til hinanden gennem Arbejdernes bibelkreds 

og Indre Mission. Desuden hørte de  med til den 

nærmeste venskabskreds. Osvald og Inger havde 

tre døtre, Birgit, Astrid og Ingrid, og en efternøler 

Jens. Det var især Astrid, der som 6-7-årig en gang 

imellem kørte med "sodavands-Larsen" i ølbilen. 

Et andet øgenavn øl- hvidt- og vand-Hans hørte 

man også rundt omkring i byen, medens nogle i fa-

milien kaldte ham farbror ølmand. 

 Når Astrid skulle med, havde hun altid sin store 

dukke på skødet. Den skulle også have den fornø-

jelse. Astrid fandt stor glæde og spænding ved 

disse ture, for det var en sjældenhed at køre i bil. 

Far kaldte hende Lubbe, men hvor navnet kom fra, 

eller om andre også kaldte hende det, ved jeg ikke. 

 Vi var i 1934 flyttet fra Aarby Lyng ind til Ka-

lundborg på Slagelsevej, hvor far havde bygget hu-

set "Hygge". 

 I 1939 brød 2. verdenskrig ud, og i 1940 kom 

besættelsen af Danmark. Der blev knaphed på va-

rer, og der kom rationering. Far plejede at købe 

vore købmandsvarer rundt omkring hos sine kun-

der. Som følge deraf var vi ikke fast kunde nogen 

steder, heller ikke hos den lokale købmand Geisler 

Johansen. Det medførte, at der var mange ting, vi 

ikke kunne få. De var kun til faste kunder! Selvføl-

gelig kunne vi da få de varer, vi havde rationerings-

kort til, men købmændene havde meget andet i 

bagbutikken eller under disken, som var forbeholdt 

de faste kunder. Først da øl og sodavand blev en 

mangelvare, tilbød kunderne far rigtig kaffe, strøm-

per, strikkegarn, chokolade, og jeg ved ikke hvad, 

bare de kunne erhverve en ekstra kasse øl. Nu var 

der næsten ingen grænser. Manglede vi f.eks. et par 

sko, kunne far altid opdrive dem hos en eller anden 

købmand på landet. Det var ikke altid lige den sko, 

vi gerne ville have, men man lærte at være taknem-

melig, og de var da altid bedre end et par lavet af 

rødspætteskind, eller nogle der skilte ad, hvis de 

kom ud i regnvejr. Derudover blev far rigeligt for-

synet med cigaretter og tobak. 
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Her et eksempel på rationeringskort til benzin. 

 

 Benzin blev også en mangelvare. En eller anden 

opfandt derfor en gasgenerator, som kunne monte-

res på biler. Man fyrede med brænde eller trækul. 

Det blev også drivkraften i fars lastbil, som dog 

ikke kom ud at køre hver dag. En stor ulempe var, 

at gasgeneratoren kunne give forgiftning, således 

fik far betændelse i hænderne. Sækkene med 

brændsel til generatoren optog også megen plads 

på ladet. Når far ikke kørte, arbejdede han på bryg-

geriet. Råvarerne til produktion af øl og sodavand 

var begrænsede, så bryggeriet blev underleveran-

dør af erstatningskaffe. Hertil blev brugt tørrede og 

brændte roer, vist nok sukkerroer. Til fremstillin-

gen anvendtes fabrikkens ovne og andet inventar, 

der i denne tid stod ubenyttet hen. Således kunne 

man udnytte den overskydende kapacitet og holde 

hjulene i gang. Der blev i det hele taget udvist stor 

opfindsomhed under krigen. Alt skulle udnyttes til 

det yderste. Man kunne i sandhed sige: Nød lærer 

nøgen kvinde at spinde.  

 På et tidspunkt skulle tilladelse til overhovedet 

at køre bil indhentes hos de tyske myndigheder i 

byen. Far fik den 31/3 1945 en "Bescheinigung", 

som var gyldig til 30/6 1945, i henhold til en be-

stemmelse af 19/9 1944. Der har formentlig været 

udstedt et par stykker før denne. De skulle nok af-

leveres, når en ny tilladelse blev udstedt, men 

denne sidste var stadig gyldig, da krigen sluttede. 

Den er udstedt til direktøren for bryggeriet P.Th. 

Hermann, Kordilgade 83, Kalundborg, og giver til-

ladelse til kørsel med L.K.W., Chevrolet, C 3216, 

motornr. P-134 4668. 

 

 
Bescheinigung udstedt af de tyske myndigheder. 

 

 Det var ikke bare bilerne, der skulle have tilla-

delse til at komme på gaden. Alle voksne danske 

statsborgere over 18 år skulle bære legitimations-

kort og fremvise det på forlangende. Kortene var 

forsynet med foto og indehaverens underskrift. Det 

gav fotograferne en travl tid, alle skulle jo fotogra-

feres inden for et bestemt tidsrum. I februar 1945 

fik samtlige husstande tilsendt et evakueringskort 

med påbud om straks at udfylde tre kort med hu-

strus og eventuelle hjemmeværende børns navne 

samt fødselsdag og -år. På bagsiden er anført op-

samlingssteder i tilfælde af evakuering, med påbud 

om at man skulle begive sig til det, der lå nærmest 

hjemmet. Desuden var der en instruks for forhold 

ved evakuering. Heldigvis blev der aldrig brug for 

dette kort i Kalundborg. 
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Hans Peters legitimationskort. 

 

 I slutningen af 1948 trængte Hans Peter igen til 

forandringer. Han havde pådraget sig temmelig 

meget gigt ved at sidde i den kolde lastbil hver dag. 

Arbejdet med gasgeneratoren på bilen havde været 

hårdt arbejde. Det at læsse fyldte øl- og sodavands-

kasser på bilen og senere bære dem ind til forret-

ningerne sled på ryggen. Dengang var en ølkasse af 

træ, og der var 50 flasker i hver kasse, så de var 

tunge. Hans Peter rejste fra Kalundborg Bryggeri 

og blev bestyrer af KFUM i Jyderup. 

 Endnu en gang blev teltpælene rykket op. Hans 

Peter udlejede Hygge på Slagelsevej, hvilket betød, 

at hans mor også måtte flytte. Det var hun meget 

ked af, men fik nu bolig hos datteren i Næstved, 

hvor hun opholdt sig til sin død i 1949. Nogle få 

dage før sin død besøgte Hans Peter hende på 

Næstved sygehus. Hun bad da så mindeligt om at 

få lov til at flytte tilbage til dem, hvilket han, om-

end modvilligt, gav tilsagn om. Få dage efter døde 

hun på sygehuset, men Hans Peter var glad for, at 

han havde lovet hende logi, når hun igen blev rask. 

 De tre ældste børn var flyttet hjemmefra, kun de 

to yngste boede stadig hjemme. De måtte tage de-

res nap med i den daglige drift i Jyderup. Udover 

mødelokaler var der også pensionat. Til daglig spi-

ste en del unge mennesker her, og nogle havde også 

logi. De udlejede værelser var forsynet med kak-

kelovne. En logerende manglede papir, da han 

skulle tænde op i sin kakkelovn. Fra stedets pulter-

kammer hentede han noget, han kunne bruge, men 

ak og ve! Det var Hans Peters samling af Jul i Ka-

lundborg lige fra det allerførste nummer, der såle-

des gik op i røg. 

 Foran bygningen, ud til gaden, lod Hans Peter 

et ishus opstille. Han sad selv tit derude, hvor han 

så havde lejlighed til at tale med mange mennesker. 

De hjemmeværende børn fik også en tjans her, og 

det var ikke kedeligt, for det var interessant at sidde 

der og betragte de forskellige typer, der kom forbi 

- især når der var dyrskue i byen.  

 

 
Hans Peter nød at sidde i sit ishus. 

 

 Ved andre særlige begivenheder i byen fik pen-

sionatet mange gæster. Claras gode mad var kendt 

viden om. Hvert år var der pinsefest i Jyderup-sko-

ven med gøgl og anden underholdning. En del af 

disse gøglere og gæster købte deres middagsmad 

hos Clara. Under den store folkeundersøgelse for 

tuberkulose blev der stillet en vogn med det nød-

vendige udstyr op i Jyderup. Personalet herfra spi-

ste på KFUM i den tid, de opholdt sig i byen. Ung-

domsmøder med deltagere fra både Kalundborg og 

Holbæk trak også gæster til pensionatet. Der var så-

ledes altid nok at lave. Byens unge mennesker kom 

jævnligt, for her var godt og hyggeligt at være. 

Hans Peter snakkede og pjattede med dem, medens 

Clara trakterede dem på det bedste. Det var derfor 

en stor sorg for mange, da Hans Peter og Clara be-

sluttede at ophøre med dette til tider for travle liv. 

De flyttede tilbage til Hygge på Slagelsevej i Ka-

lundborg, til stor glæde for børnene, der havde sav-

net deres barndomshjem. I Jyderup havde far og 

mor for travlt med andre gøremål, når vi kom hjem 

på besøg. Selv om mor gjorde sit bedste for at op-

varte os, var det 

ikke vores hjem. 

 Tilbage i Hygge. Fysisk ja, men sjælen fulgte 

ikke rigtig med. Det var ikke det samme. Børnene 

var fløjet af reden, Clara havde ikke noget at tage 

sig til, bortset fra sommergæster i ferieperioden. 
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Hans Peter havde sine mødeaktiviteter rundt om i 

landet. Da lejligheden bød sig i 1952, købte de der-

for Pensionat "Lindely" på Sct. Jørgensbjerg i Ka-

lundborg. Nu var der i hvert fald nok at se til for 

dem begge. Huset var gammelt og stort. Det blev i 

sin tid bygget af direktøren for Kalundborg Skibs-

værft. Der var ingen moderne faciliteter, og hus-

holdningens eneste mulighed for varmt vand var 

komfurets vandkedel og en vandbeholder påmon-

teret kakkelovnen i stuen med forbindelse til en ra-

diator i værelset lige oven over. Resten af huset 

havde kakkelovne. Foruden det kulfyrede komfur 

blev køkkenet dog også udstyret med et gaskomfur. 

 

 
Pensionat Lindely. 

 

 Til huset hørte en stor have, som blev passet 

mønsterværdigt af den yngste søn, som nu boede i 

Kalundborg. Derudover havde Hans Peter en min-

dre frugtplantage på Holbækvej, hvor der også blev 

dyrket alle former for grøntsager til pensionatet. En 

stor del af æblehøsten blev solgt. Der var et meget 

stort stykke med jordbær. Når vi kom hjem i jord-

bærtiden, skete det, at vi fik stukket en bakke i hån-

den, og så var det bare med at komme i gang med 

plukning. Sådan var det også med en af Claras nie-

cer. Efter et stykke tid satte hun sig på en stol, og 

Hans Peter spurgte hende da, om hun ikke skulle 

plukke flere. Hertil svarede hun: "Nej, nu kan jeg 

altså ikke spise flere" og tog sig på maven. Der var 

åbenbart lidt, hun havde misforstået. Hans Peter le-

verede bl.a. jordbær til færgerne på Kalundborg-Ju-

elsminde overfarten. 

 Pensionatet gik strålende. Der var altid fuldt be-

lagt, til tider op mod 50 spisende gæster og 5-6 lo-

gerende. Clara havde for det meste en ung pige i 

huset. Men hun tog selv sin tørn. Det var f.eks. 

hende, der stod tidligt op om morgenen for at lave 

morgenmad og smøre madpakker til de pensionæ-

rer, der ikke kom og fik middagsmad kl. 12. De fik 

varm mad om aftenen, og de, der havde fået deres 

varme mad til middag, fik smørrebrød om aftenen. 

Hans Peters arbejde bestod i at hente  grøntsager 

hjem fra haven, ordne dem og skrælle kartofler, når 

han ellers var hjemme. Han stod også for førelse af 

kassebogen, medens regnskabet blev ordnet af den 

søn, der var bankuddannet - og derfor lagt i de bed-

ste hænder. Økonomisk blev det nogle af deres 

bedste år, men det var slid og slæb for Clara hver 

eneste dag. Når vi børn med familie kom hjem søn- 

og helligdage, hvor der kun var nogle få pensionæ-

rer, kunne vi godt beklage os over den store op-

vask. Mor kunne da med et fnys svare, at for hende 

var det næsten en fridag. Hvad var dog 10-20 per-

soner til spisning sammenlignet med hendes dag-

lige gøremål.  

 Da de blev folkepensionister var det tid at holde 

op. De solgte "Lindely", som trængte hårdt til mo-

dernisering. Prisen var ikke særlig høj, men de fik 

nok til at købe et rækkehus på Lyngen, nemlig Ni-

els Valdemars Alle. Heller ikke her havde de cen-

tralvarme eller varmt vand. Soveværelset var på 

første sal. Der var et lille stykke have, men Hans 

Peter havde allerede, medens de boede på Lindely, 

anskaffet en kolonihave på Lerchenfeldtvej. Han 

kunne ikke undvære jord under neglene og gik og 

puslede derude med grøntsager, mange blomster og 

et havehus. 

 Niels Valdemars Alle blev ikke lykken for dem. 

De trivedes ikke. Det var også svært at klare termi-

nerne med en folkepension. Hjælp kunne de ikke få 

fra kommunen, som i stedet foreslog dem at sælge 

og få en lejlighed i det nybyggede Klosterparkvej. 

Dette anbefalede børnene, så de slog til og flyttede 

ind i 1970. Sikken svir! Her var varme over det 

hele. Clara skulle ikke op om vinteren og fyre i kak-

kelovnen, så der kunne være godt og lunt, når æg-

temanden stod op. Der var varmt vand i hanerne. 

Under en kortvarig lukning af det varme vand ud-

talte mor, at nu kunne hun godt forstå, at vi havde 

pebet over det kolde vand, når vi var hjemme på 

besøg.   

 Her faldt de hurtigt til og lærte også flere af de 

andre beboere at kende. Til lejligheden hørte en ret 

stor altan, som far hurtigt fik fyldt med blomster-

kasser over det hele. Han dyrkede også persille og 

tomater. Han var meget stolt af sin altan og bry-

stede sig, når der faldt rosende ord om hans indsats. 

Der var det sjove ved far, at han også var utrolig 

stolt at nogle ting, der var eller skete i og omkring 

Kalundborg, selv om han overhovedet ikke havde 

haft nogen som helst indflydelse på det. Han holdt 

bl.a. meget af at køre med sine gæster op til Årby, 
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hvorfra der var en storslået udsigt over Kalund-

borg. Det betog ham mest om aftenen, når alle ly-

sene var tændt i byen. Han kunne blive helt senti-

mental og gentage utallige gange: "Er her ikke 

smukt. Er der noget skønnere end lysene over Ka-

lundborg." Han talte næsten, som om det var hans 

værk. Det var flot at se på, netop fra bakketoppen 

ved Årby, men vel ikke af højere karat end så 

mange andre steder i Danmark. Det var i hvert fald 

ikke hans fortjeneste. Han holdt i det hele taget me-

get af Kalundborg, og savnede ikke sin fødeø Lan-

geland, som han dog gerne ville besøge. 

 Arbejdslivet var slut, og de kunne nyde et vel-

fortjent otium i en moderne og hyggelig lejlighed, 

hvor der som alle andre steder, hvor de havde boet, 

var masser af hjerterum.  

 

Offentlige hverv

Fagforening 

Hans Peter Larsen var i nogle år formand for Bryg-

geriarbejdernes Forbund i Kalundborg. I denne 

egenskab havde han under krigen nogle forhandlin-

ger med et medlem Michael Madsen, der var nazist.  

 Michael Madsen havde tidligere arbejdet på Mi-

neralvandsfabrikken Avanti. Uoverensstemmel-

serne mellem ham og forbundet drejede sig om et 

lønspørgsmål, der førte til nogle beskyldninger 

mod Hans Peter Larsen fra Michael Madsens side. 

Injuriesagen endte med, at Michael Madsen blev 

dømt og Hans Peter Larsen renset. 

 Michael Madsen havde meldt sig sig ind i 

Frikorps Danmark eller blev Hipo-mand. Jeg ved 

ikke helt nøjagtigt, hvad det var, men uniformen fik 

ham i hvert fald til at føle, at nu havde han magten. 

Han chikanerede Hans Peter Larsen på det groveste 

og truede ham med arbejdslejr o.lign. Tyskerne 

vidste nok, hvad man skulle gøre med sådan nogle 

som ham. Heldigvis blev det ved truslerne, men far 

var meget foruroliget over de breve og mundtlige 

trusler, han modtog. Man hørte jo historier om, at 

der i Tyskland var lejre, eller fængsler, hvor vær-

nemagten anbragte personer, der kom dem på tværs 

på en eller anden måde. Det gik far meget på. Det 

svirrede med rygter om rædselslejre som Buchen-

wald og Neuengamme. Senere skulle man erfare, at 

virkeligheden var langt grusommere, end rygterne 

havde ladet fortælle. Intet menneske kunne vel i sin 

vildeste fantasi forestille sig, hvad der foregik bag 

pigtråden disse steder.  

 Med stor alvor satte han os ind i situationen. 

Han bad os om at tage det roligt, hvis tyskerne 

skulle hente ham. Som det troende menneske han 

var, havde han lagt alt i Guds hånd. Når der var an-

ledning til det, som nu, holdt han altid en lille præ-

diken for os, hvori han fortalte om Guds store magt 

og nåde. Hvis der skete ham noget, troede han fuldt 

og fast på, at det var Guds vilje, men også at Gud 

ville holde hånden over os og give os alle styrke til 

at bære, hvad der kom. 

 Imellem fars papirer lå nogle håndskrevne sider, 

som han formentlig har skrevet af et eller andet sted 

fra. At han har opbevaret det resten af sit liv, er må-

ske et bevis på hans store frygt under krigen for an-

bringelse i en koncentrationslejr. Hvor alvorligt, 

Michael Madsens trusler skulle tages, er svært at 

sige, men en aften i slutningen af krigen, stoppede 

en tysk militærbil op foran vores hus. Nogle be-

væbnede tyske soldater gik ind og ringede på dø-

ren. Heldigvis var der ingen hjemme, men en nabo 

havde set, hvad der foregik. Man kan i dag undre 

sig over, at de ikke gjorde noget for at komme ind 

i huset, men blot kørte igen med uforrettet sag. Det 

leder tanken hen på, at det måske ikke var Værne-

magten, men Michael Madsens "håndlangere" der 

troppede op - som en yderligere trussel. Det for-

skrækkede også naboen, som var frihedskæmper 

og havde et lager af våben i sin kælder. Alle slap 

med skrækken. 

 Det håndskrevne papir citeres her, ikke så me-

get fordi det har noget med fars sag at gøre, men 

det siger lidt om de tanker, han gjorde sig, både 

med hensyn til rædslerne i en koncentrationslejr og 

visheden om, at der er en Gud foroven: 

"Dødens og Livets Kælder af Hans Heltoft. 

Nedenstaaende er for godt til at gaa i Glemmebo-

gen. Derfor optrykkes det her. 

Forfatteren Hans Heltoft gengav i sin Tid i en Kro-

nik i Morgenbladet en gribende Vision fra et Op-

hold i en Koncentrationslejr. Han beskriver den sli-

mede Kælder, hvor Luften var tung af Uddunstnin-

ger fra Mennesker og fra Latrintønden i Hjørnet. 

Her var 500 Fanger af alle Nationaliteter beskæf-

tiget med at flette Maatter af Strimler fra gamle 

Bildæk, da en SS'er kom paa Inspektion. SS'eren 

konstaterede, at en Russer bar et Par grønne Van-

ter (Værnemagtsvanter). Russeren forklarede, 

hvordan han var kommet til Vanterne, men fik blot 

Svaret: Du har stjaalet dem. Han tog dem af sine 
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bulne og vablede Fingre og rakte dem til SS'eren, 

men Vanterne blev slaaet i Jorden med en Stok. 

Han faldt paa Knæ for SS'eren og rakte sine fol-

dede Hænder op mod denne, men blev sparket om-

kuld. Og saa blev den 1½ Meter lange Knippel af 

Raagummi løftet til Slag. Pisken faldt gang paa 

gang. Det regnede med Slag. Svirren i Luften, Støn-

nen og Piben og Skrig. Sveden løb ned af SS'eren. 

Blodet løb fra Russerens Ansigt og Tøj.  Han var 

holdt op med at stønne. Han tog blot imod, han var 

nok død nu. Det var ikke noget Menneske. En blo-

dig Masse med Trevler af Tøj. SS'eren saa ingen-

ting. Han slog og slog. Hvert Slag kunde vi andre 

Fanger mærke inde i os. Som en vild slog han paa 

den livløse Klump. "Das ist genug" gentog vi alle 

som med een dump Røst. SS'eren sænkede Pisken 

og saa forbløffet rundt paa os. Hans Blik standsede 

ved Polakken. I det samme kom Jesus ind i Kælde-

ren. Jeg staar uden for Folkekirken og havde ikke 

set Jesus før, saa jeg brugte øjnene godt for at suge 

alt til mig. Vi kendte ham allesammen, og jeg kan 

se ham livagtigt for mig, som han dengang saa ud. 

Alligevel er det umuligt for mig at beskrive ham fyl-

destgørende. Vort sprogs Ordforraad, vore Begre-

ber slaar ikke til, ligesom vor Fornuft ikke gør det. 

Og desuden vil jeg beholde noget for mig selv. Je-

sus saa ikke ud som jeg havde tænkt mig, og som 

den traditionelle Opfattelse har givet Udtryk for. 

Det er dog umuligt at sige, om Jesus var smuk eller 

grim, om hans Hoved var rundt eller aflangt, om 

han var sort eller hvid, om han var Kvinde eller 

Mand, om han gik hurtigt eller langsomt. Det gaar 

simpelt hen over vor vante Begrebsverden, og jeg 

mener selv nu bagefter, at det hele er noget under-

ligt. Det eneste, der staar klart, er dette, at han 

samtidig med at være det, som jeg ikke kan be-

skrive, tillige var et almindeligt Menneske. Den 

eneste Vurdering, jeg kan give, er denne, at det var 

det allerstørste, vi nogensinde havde oplevet og no-

gensinde kunde opleve. Selv for mig, der staar 

udenfor Folkekirken. Samtidig skete der det, at det 

slimede Kælderrum blev helt forandret. Ikke saale-

des, at det ikke saa ligesaadan ud, og at de trebe-

nede Skamler hvorpaa vi sad, naar vi arbejdede, 

ikke forblev de samme. Men der lagde sig over 

Kælderen en Blanding af noget lyserødt og blaat 

og saa det, man forstaar ved Ordet Fred. Det var 

langt smukkere end Grundtvigskirken derhjemme i 

København. Der var tilmed hyggeligt. Selv latrin-

tønden henne i Hjørnet passede bedre ind i det hele 

end det lifligste Orgel. Her er der godt at være, 

tænkte jeg, og jeg syntes, at der var blevet saa højt 

til Loftet, at jeg i Ro kunde bygge en Lade større. 

Vi følte det allesammen. Nu bagefter synes jeg det 

er noget mystisk. Vi stod allesammen som naglet til 

Jorden, men ingen af os var angst. Ikke engang SS'-

eren, hvis Mund stod paa vid Gab af Forbløffelse. 

Jeg kunde se, han kendte Jesus. Jeg saa ikke paa 

ham, og han saa ikke paa os. Men jeg tror nok, han 

vidste, at vi stod der. Han saa kun paa det sønder-

slaaede Menneske ved vore Fødder. Hans Ansigt 

udstraalede en Kærlighed, som ikke kan siges med 

Ord, og som var anderledes end den Kærlighed, 

som findes blandt Mennesker. Jesus bøjede sig ned 

over Russeren og kyssede ham blidt paa den blo-

dige, ophovnedeKind. Manden som vi troede var 

død, lukkede det ene øje op. Det andet var klistret 

af Blod. Da han fik øje paa Jesus, lyste hans mis-

handlede Ansigt i barnlig Glæde. Med stort Besvær 

rakte han sin ene Haand ud mod Jesus, og Jesus 

tog den i begge sine, idet han bøjede sig lidt frem. 

Det var saa ubeskriveligt skønt, at vi andre uvil-

kaarligt stod med et stort bævende Smil om Mun-

den. Da sank Russeren sammen, og det usigeligt 

skønne Udtryk, som havde ligget over hele den 

skamferede Skikkelse, forsvandt. Jesus lagde blidt 

Haanden fra sig og gik ud af Kælderen. Med et var 

det som før. Kælderen blev atter fugtig og slimet. 

Jeg kunde fornemme en skarp Lugt henne fra Hjør-

net. I lang Tid stod vi stille. Da rørte SS'eren paa 

sig. Han samlede Pisken op, som han havde tabt 

paa Cementen. Stemmen rystede lidt, da det lød: 

Austragen! Fertigmachen zur Arbeit! Los! To 

Mand bar Russeren ud. Der laa et Par grønne Van-

ter i noget blodigt. Vi andre famlede tilbage til 

Skamlerne og fortsatte Arbejdet i Dødens og Livets 

Kælder." 

 

 Hvad det var, som Michael Madsen i sin hævn-

tørst truede med, gik først op for os, da krigen slut-

tede. Ingen havde kunnet forestille sig al den nød 

og grusomhed, der herskede i de lejre, som fandtes 

i Tyskland og f.eks. Polen.  

 En sag, der førte til så afskyelige trusler, måtte 

være noget ganske særligt. I fars efterladenskaber 

lå nogle breve fra Dansk Bryggeri-, Brænderi- og 

Mineralvandsarbejderforbunds hovedkontor i Kø-

benhavn angående nævnte retssag. Desværre fand-

tes truselsbrevene ikke, så jeg kender kun til dem 

fra erindringen om det, far fortalte. For at få yder-

ligere oplysninger om sagen besøgte jeg Arbejder-

bevægelsens bibliotek og arkiv, der var i besiddelse 

af et protokolreferat af en ekstraordinær generalfor-

samling i Kalundborg-afdelingen den 17. februar 

1941, hvor også forretningsføreren for forbundet 
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var til stede. I al sin korthed gik sagen ud på, at Mi-

chael Madsen havde arbejdet for underbetaling på 

mineralvandsfabrikken i Kalundborg, men havde 

skrevet under på, at han fik fuld løn. Bestyrelsen 

mente, at Michael Madsen derved havde undergra-

vet afdelingens arbejde, og at han derfor burde slet-

tes som medlem. Dette havde fået Michael Madsen 

til at skrive til hovedforbundet, hvor han bl.a. be-

skyldte formanden for at være uvederhæftig, et 

dumt fjols, som i djævelsk glæde forfulgte et med-

lem.  

 Da Michael Madsen under generalforsamlingen 

fik ordet, begyndte han at oplæse en lang afhand-

ling om nationale og internationale problemer i for-

bindelse med besættelsen af Danmark. Han blev af-

brudt og bedt om at holde sig til sagen.  

 Efter det foreliggende fandt forretningsføreren, 

at der var grundlag for at ekskludere medlemmet, 

men at det i dette tilfælde kunne udlægges som po-

litisk forfølgelse. Derimod var det rimeligt, ja nød-

vendigt, at medlemmets beskyldninger over for af-

delingens formand blev mortificeret. Dette førte til 

den injuriesag, der endte med, at Michael Madsen 

blev idømt 10 dagbøder hver på 5 kr., at betale til 

statskassen, samt at betale sagsomkostninger med 

100 kr. Sigtelsen som "uvederhæftig" samt ringe-

agtsytringerne skønnedes strafbare efter straffelo-

vens paragraf 267, stk. 1.  

 Den straf, Michael Madsen fik, synes for mig at 

se ikke at være så alvorlig, at han på grundlag af 

den kunne sende sagsøgeren i koncentrationslejr. 

Men der herskede jo andre forhold i Danmark på 

den tid, og som nazist følte Michael Madsen sig 

formentlig som en del af herrefolket, og det skulle 

han nok vise det dumme fjols til formand, der 

havde påført ham en straf. For øvrigt mente sagfø-

reren ikke, at det var muligt at inddrive de 100 kr., 

som Michael Madsen skulle betale i sagsomkost-

ninger.   

 Så vidt jeg ved, endte Michael Madsen sine 

dage i Tyskland som offer for krigen. Er det ikke 

tilfældet, fik han vel nok en eller anden straf efter 

krigen som alle de andre, der gik i tyskernes tjene-

ste under besættelsen.  

                

Arbejdernes Bibelkreds 

Hans Peter Larsen, eller H.P. som han oftest kald-

tes, gjorde en bemærkelsesværdig indsats inden for 

det kristelige arbejde, både som søndagsskolelærer 

og som formand for KFUM, men det største ar-

bejde lagde han helt sikkert i Arbejdernes Bibel-

kreds.  

 Arbejdernes Bibelkreds, eller Den kristelige Ar-

bejderbevægelse, som organisationen senere kom 

til at hedde, blev stiftet i Randers den 4. maj i 1920. 

Den opstod, fordi der inden for Indre Mission var 

stor modvilje mod arbejdere og medlemmer af so-

cialdemokratiet. Man mente ikke, at troende men-

nesker kunne være socialister.  

 Af vedtægter for Arbejdernes Bibelkreds i Dan-

mark af 13. november 1955 fremgår det, at bibel-

kredsens formål er på kirkens og menighedens 

grund at samle landets arbejdere om kristendom-

men og dens budskab for at føre dem ind i det 

kristne fællesskab, som det findes i den evangelisk-

lutherske folkekirke. 

 En yderligere opgave var at støtte og hjælpe alle 

opbyggende kræfter, socialt og moralsk, og modar-

bejde alle antikristelige og nedbrydende kræfter i 

vort folkesamfund. Propaganda for politik måtte 

ikke finde sted, medens det centrale i arbejdet var 

forkyndelse af evangeliet. Et forretningsudvalg be-

stående af 7 medlemmer førte de løbende forretnin-

ger, ordnede møder, såsom  landsudvalgsmøder, 

landsstævner, kurser m.m., og var behjælpelig med 

at oprette nye kredse og var også til hjælp og støtte 

for de bestående. 

 Landsstævnerne samlede mange mennesker fra 

hele landet. Et populært samlingssted var Nyborg 

strand, hvorfra nedenstående foto stammer. 

 I 1950'erne blev der fra forlystelsesetablisse-

menters side lagt pres på justitsministeren for at få 

forlystelsestiden forlænget på helligdage. Det fik 

forretningsudvalget for Arbejdernes Bibelkreds til 

at sende en opfordring til justitsminister Hækkerup 

om at afvise forslaget. Denne opfordring hjalp i 

hvert fald ikke på længere sigt, idet der ikke i dag 

er restriktioner med hensyn til forlystelser i kirke-

tiden.  
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Et forretningsudvalg. Hans Peter Larsen siddende  

yderst til højre 
 

I heftet Tilbageblik, som er en personlig beretning 

om de første år i Arbejdernes Bibelkreds i Dan-

mark, fortæller Jens Bach fra Frederikshavn små 

historier fra kredsens virke, ligesom han beskriver 

nogle af personerne. På et tidspunkt var jernbane-

pakmester Pedersen fra Viborg kasserer. På grund 

af manglende tid frasagde han sig jobbet, men del-

tog i bibelkredsmøder rundt om i landet, hvor han 

kom frem. Efter at han var blevet togfører oplevede 

han til et møde i en eller anden by, at der var en, 

der stillede sig foran ham i døren og sagde: "Hvad 

vil du? Her har du ikke noget at gøre, dette her er 

kun for arbejdere". Her regnede man åbenbart ikke 

en togfører som arbejder.  

 

 
Landsstævne på Nyborg strand. 

 

 Postpakmester Møller fra Odense blev den næ-

ste kasserer. Ved et forretningsudvalgsmøde i Mid-

delfart d. 20. november 1954 fremlagde Møller et 

smukt regnskab og sluttede med ordene: "Nu må I 

undskylde, at jeg går, men jeg skal til familiefest 

hjemme kl. 18, og min datter og svigersøn kommer 

om et øjeblik og henter mig i bil, og så må I love 

mig, at I i morgen vælger en anden i stedet for 

mig." Han gav hver især hånden og gik ud ad døren 

med et smil. Et øjeblik efter rejste H.P. Larsen sig 

og gik ud, men han kom straks ind igen og fortalte, 

at Møller lå ude på gangen. En tilkaldt læge kon-

staterede en blodprop i hjertet og gav Møller en 

indsprøjtning. Efter en times forløb fik familien lov 

til at tage ham med hjem. Det greb derfor alle 

landsudvalgsmedlemmerne dybt, da der næste dag 

indløb telegram om, at Møller var død. 

 Mens de ventede på lægen, tog Møller Bachs 

hånd og sagde: "Gamle, kære ven, ses vi ikke mere 

her, så ses vi hjemme hos Gud". Det sidste de så af 

Møller var en hånd, der pegede op mod himlen, da 

han kørte derfra. Det kan i sandhed siges, at det var 

at dø i troen på sin frelser, som siges at være en let 

død. Det er det også, hvis man som Møller var be-

redt til at møde Gud. Chauffør Viggo Friis fra Aal-

borg blev derefter kasserer. 

 Der har indtil 1966 været 4 sekretærer, nemlig 

I.C. Nielsen, Brønderslev, P. Pedersen, Viborg, 

H.P. Larsen, Kalundborg og Elmon Andersen, Hol-

bæk. 

 Da landsbevægelsen blev stiftet i Randers den 

23. august 1931, blev telegrafformand P. Hansen 

fra Randers valgt til formand. Da P. Hansen i 1937 

døde, afløstes han af metalsliber I.C. Olesen fra 

Fredericia. I 1945 blev I.C. Nielsen fra Brønderslev 

formand, og dermed gik bevægelsen ind i en ny 

æra, idet I.C. Nielsen var en initiativrig mand og 

aldrig bange for at prøve noget nyt. Efter hans død 

i 1953 valgtes plejerassistent P. Pedersen fra Vi-

borg. Under dennes formandsskab ændredes nav-

net Arbejdernes Bibelkreds i 1958 til Danmarks 

kristelige Arbejderbevægelse. Efter 12 års trofast 

arbejde trak P. Pedersen sig tilbage. Næste formand 

blev kordegn og kirkebetjent Johs. Mortensen fra 

Mygdal. Hvordan det senere er gået denne bevæ-

gelse, ved jeg ikke. Sandsynligvis eksisterer den 

ikke mere. 

 Denne kristne bevægelse bredte sig hurtigt ud 

over landet og nåede også til Kalundborg. Hvornår 

stiftelsen der fandt sted, ved jeg ikke, men forment-

lig i slutningen af 1930'erne eller i begyndelsen af 

40'erne. H.P. Larsen var en af front-figurerne i 

denne bevægelse.  

 Vores omgangskreds hjemme var hovedsagelig 

medlemmer af AB i Kalundborg, men også flere fra 

kredsene i Holbæk og Jyderup. Ofte arrangeredes 

familieudflugter enten for Kalundborg-afdelingen 

alene eller sammen med eller til andre afdelinger. 

Jeg husker tydeligt familieweekender på Juulsborg, 

FDFs sommerlejr på Asnæs. Turen derud foregik 

på cykel.    

 Selvfølgelig fik Tykke Marie et hurra, når vi 

passerede  hende. Tykke Marie var et gammelt, 

knortet elmetræ på vejen mod Asnæs-skoven kort 

efter Lerchenborg. Der var tradition for dette hurra, 

når man kørte forbi. I dag eksisterer træet ikke læn-

gere. En tid stod kun den store knude tilbage, men 

nu er der intet, kun en tom plads mellem de andre 

træer i alleen, så nutidens børn kender ikke den fø-

lelse af respekt for det gamle træ, som vi havde. Før 

i tiden var det utænkeligt at køre forbi 

uden at kaste et blik på det og så råbe det obligato-

riske hurra. Når man nåede Tykke Marie, ja så var 

man i skoven.  



 58 

 Når vi skulle på weekend-ture blev al proviant 

og personligt udstyr fragtet på cyklerne, surret godt 

fast på bagagebæreren. Nogle forældre havde des-

uden småbørn i cyklestolen på styret eller siddende 

på en sadel på stangen af faderens cykel. En anhæn-

ger blev læsset med alt, hvad den kunne rumme, og 

spændt efter en cykel - eller to. Det var et hårdt job 

og lidt af en balancekunst for de større børn at cykle 

med dette læs bundet til cyklen. Det skete da også, 

at en eller anden havnede i grøften og måtte træk-

kes op af de andre. Heldigvis var der aldrig nogen, 

der kom til skade, og vi kunne grine af det bagefter.   

 En weekend på Juulsborg var herlig. Her havde 

fædrene tid til at lege med børnene. Der blev spillet 

bold, badet og meget mere. Konerne sørgede for 

forplejningen, men næsten alle gjorde sig nyttige 

med kartoffelskrælning eller opvask. Under en af 

turene opdagede deltagerne, at Osvald spiste ansjo-

ser med hoved på. Næste dag var der til hans for-

bavselse kun hoveder i hans dåse. Carl Jensen 

havde spist resten og bemærkede til Osvald: "Da du 

synes så godt om hovederne, gør det vel ikke noget, 

at jeg har spist det andet". 

 Om aftenen sad vi rundt om lejrbålet og sang, 

mest fra de unges sangbog eller FDF's march- og 

lejrsangbog. Disse aftener omkring lejrbålet var 

skønne, gløderne fra bålet skabte en særlig fred og 

hyggestemning, som er svær at beskrive. Selvføl-

gelig blev der også prædiket, og søndag morgen 

startede med andagt. Der var et utrolig godt sam-

menhold mellem disse familier.  

 I Kalundborg stiftede bibelkredsen også en sva-

jerklub med H.P. Larsen og Jens P. Jensen som de 

ledende. Klubben havde til formål at samle unge 

mennesker til forskellige aktiviteter i deres fritid. 

De tog på lejrture til Juulsborg eller på cykelture ud 

i naturen, der blev etableret forskellig  underhold-

ning, men alt foregik i en kristen ånd, hvor biblens 

ord også blev forkyndt. 

 Ud over det lokale arbejde sad H.P. i forret-

ningsudvalget for AB. I 1953 blev han valgt til rej-

sesekretær. Dette hverv bragte ham rundt i landet, 

hvor han talte ved møder i missionshusene. Ved 

disse møder viste han også film, mest religiøse, 

hvor bl.a. filmen Barabbas var meget populær. På 

det tidspunkt anskaffede far sig en bil, så han kunne 

transportere sig selv og sit filmudstyr, når han 

skulle rundt i landet. Før bilen kørte han på knal-

lert, men det var mest i Kalundborgs omegn, me-

dens længere rejser foregik med tog. Det var lidt 

besværligt, når han skulle fragte både film og film-

fremviser. Desuden medbragte han bøger fra Loh-

ses og De Unges Forlag. De blev udstillet ved mø-

derne og blev udbudt til salg. Herved tjente H.P. en 

ekstra skilling, og vi fik altid en bog fra et af disse 

forlag til jul og til fødselsdag.  

 I en lille notesbog har far gjort følgende notat 

om en af sine mangfoldige rejser, denne gang i bil: 

"17/7-55. Afrejst fra Viborg kl. 8.30, besøgt Hjerl 

Hede, kørt over Struer til Thyborøn, havde et her-

ligt møde med sang og musik, talte om Guds kær-

lighed og barnekår, og om hvordan man får del 

deri.  

18/7 kørtes fra Thyborøn over Hvide Sande til Toft-

lund i Sønderjylland, besøgte Vedersø kirke og Kaj 

Munks grav samt den nye kirke i Hvide Sande, spi-

ste middag på sømandshjemmet der, ankom til 

Toftlund kl. 17.30 efter en herlig tur langs vestky-

sten over Varde og Ribe, godt logi og forplejning 

hos kbm. Flensborg, Toftlund. Tirsdag morgen 

startedes til Slesvig i strålende vejr. Ankom til Sles-

vig kl. 12.00. Kørte over Krusaa, spiste middag på 

det danske ungdomshjem, så domkirken og Gottorp 

slot samt Dannevirke. Fandt ikke behag i Tyskland, 

kørte forkert og ankom først til Ballum kl. 20.15. 

Her havde vi et godt møde med Petersen, Viborg, 

som talte udfra Luk. 10, 38-42.  

Onsdag d. 20/7 startede fra Ballum kl. 9 til Løgum-

kloster, og derfra til Rømø og Skærbæk, hvor der 

var fælles middag, og efter en pause kørtes til Ribe, 

hvor domkirken blev  beset. Fra tårnet var en ma-

geløs  udsigt, der var ca. 250 trin op til trappen. 

Herfra kørtes til Kolding, hvor vi blev indkvarteret, 

og der var gudstjeneste og sang- og musikaften i 

kirken. Taler var præsten om den fortabte søn, Luk. 

15, samt af Markussen over salme 84.  

21/7-55 startedes fra Kolding over Vejle og Grejs-

dalen til Jellinge, derfra til Billund, hvor man spi-

ste til middag og så fabrikken "Lego". Koret gav et 

par numre og Kjelland og jeg talte. Derfra kørtes 

til Agerbæk, hvor der var møde i hotellet, godt be-

søgt.  

22/7-55 startedes kl. 9 fra Agerbæk mod ?, hvor der 

spistes til middag på KFUM, og efter en pause sej-

ledes til Himmelbjerget, en vidunderlig tur og i 

strålende sol. Derfra til Ikast med møde i det nye, 

smukke missionshus, hvor jeg talte ud fra Johs. Ev. 

14. Koret spillede og sang. Kjellandsen fra Norge 

sluttede. Derefter fælles kaffebord med mange vid-

nesbyrd og megen tale.  

23/7 startedes fra Ikast kl. 8 mod Viborg."  

 Her slutter beretningen, men et andet sted er 

nævnt et udvalgsmøde i Hørve den 4/8 1954: Del-

tagerne indbydes til middagsspisning. Aftensmad 

medbringes. Tilmelding senest 10/10 til Richard 
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Nielsen. Gudstjeneste i Hørve kl. 10. Petersen får 

20 minutter. Højmesse ved sognepræsten. Kaffe i 

missionshuset kl. 14. Forhandlingsmøde kl. 15. 

Emne overlades til Petersen. Indleder Petersen, Vi-

borg, aftenmøde kl. 19 ved H.P. Larsen og afslut-

ning ved B. Nielsen.  

 I den lille sorte bog findes også mange navne og 

adresser på folk, som H.P. mødte på sine rejser. 

Han kom i kontakt med mange forskellige perso-

ner. I vort hjem overnattede talere fra nær og fjern, 

når de skulle holde møde i Kalundborg. Mor var 

altid parat med et måltid mad og rent sengetøj.  

 Et trafikuheld i slutningen af 1950'erne, hvor 

H.P. brækkede brystbenet, satte en stopper for vi-

dere rejsevirksomhed. Den 12. marts 1960 anmo-

dede han om at træde tilbage fra forretningsudval-

get. Hans fratræden, som også skyldtes mere per-

sonlige grunde, medførte, at han ikke fremover 

kunne holde møder for Danmarks Kristelige Arbej-

derbevægelse. Tilladelsen fra Indre Missions be-

styrelse til at tale i missionshuse bortfaldt ligeledes. 

Elmon Andersen fra Holbæk afløste H.P. Larsen.          

  

Søndagsskolen 

H.P. Larsen gjorde også et stort arbejde for søn-

dagsskolen på Petersminde, der var en gammel fir-

længet ejendom på østsiden af Slagelsevej. Ejen-

dommen blev opført i 1804 af mølleejer Oluf Pe-

tersen, der gav den navnet Petersminde, måske til 

minde om faderen. Der havde været forskellige be-

boerne indtil 1919, hvor ejeren af  skibsværftet, in-

geniør Henckel, købte ejendommen. Han foranle-

digede, at der blev indrettet en kirkesal i hovedbyg-

ningen, som han skænkede til menigheden i Ka-

lundborg. Det var her, der blev holdt søndagsskole 

hver søndag eftermiddag. 

 Søndagsskolen var ret godt besøgt. På den tid 

var der jo ikke så mange aktiviteter for børn, så 

hvorfor ikke gå en tur hen i søndagsskolen. Bør-

nene var delt op i grupper med hver sin lærer, hvor 

H.P. Larsen var en af dem. Der var fællessang og 

bøn samt oplæsning af et stykke fra bibelen, som 

man så talte om i grupperne. Det var bl.a. på grund 

af sit arbejde i søndagsskolen, at H.P. Larsen blev 

kaldt reservejesus. Han syntes selv, det var et skønt 

navn, men vi børn var ikke så begejstret for det. 

 Et af højdepunkterne i søndagsskolen var den 

årlige udflugt til Jyderup-skovene. Turen foregik 

med tog fra Kalundborg station, hvor der var reser-

veret nogle kupeer til selskabet. Børnene mødte i 

deres fineste puds med madpakke og sodavand. De 

fleste havde også forældre og søskende med. Fra 

Jyderup station gik hele flokken hen til en åben 

plads i skoven, hvor der blev holdt andagt og leget 

forskellige sanglege, såsom "To mand frem for en 

enke", "Munken går i enge" og "Tornerose". Der-

efter gik turen ned til Skaridssø, hvor man fra en 

træbro kunne leje en robåd. Fædre satte sig ved 

årerne, og så blev båden ellers fuldt læsset med 

glade og ivrige børn. Der blev som regel roet en 

times tid, hvor der også blev sejlet ind mellem de 

utallige åkander. Børnene forsøgte at plukke dem 

og hængte ud over kanten. Heldigvis skete der al-

drig nogle ulykker. Den gang var der ingen, der 

tænkte på sikkerhedsudstyr i bådene. I dag ville det 

være utænkeligt at sejle ud med så mange børn, 

uden at de bar redningsveste. Der kunne også opstå 

nogle farlige situationer, når de store drenge dril-

lede de små piger ved at få båden til at vugge godt 

og grundigt. Så kunne der godt lyde nogle skrig og 

skrål, og en enkelt ville af og gå hjem. De voksne i 

båden måtte tage den stramme maske på og beordre 

ro og orden. 

 I de sidste krigsår blev toggangen drastisk redu-

ceret, så udflugten til Jyderup måtte erstattes af en 

tur til skoven på Asnæs i hestevogn eller på cykel. 

På vejen derud fik Tykke Marie sit rungende hurra. 

Det var en del af turens glæder og ufravigeligt. 

 Hvert år holdt søndagsskolen juletræsfest 2. 

nytårsdag. Juletræet havde først været brugt i mis-

sionshuset Betania for søndagsskolen og andre ar-

rangementer der. Der var lavt til loftet i Peters-

minde, så toppen af træet blev savet af, hvorved 

træet fik en lidt mærkelig facon. Hvorfor de ikke 

savede af forneden, ved jeg ikke, men måske er top-

pen blevet brugt til et lille juletræ andetsteds i lo-

kalet. Der var for det meste så mange, at begge fløj-

døre ud til forhallen måtte lukkes op, og rundkred-

sen om træet strakte sig helt derud. Når der var sun-

get et antal julesalmer og juleevangeliet læst, blev 

der delt godteposer ud til alle børn. Deres øjne strå-

lede om kap med lysene på træet, når de lukkede 

op for indholdet. Ingen var jo forvænte med slik, 

og appelsiner fik man kun til jul. Der blev også budt 

på kaffe og kakao med boller og lagkage. Denne 

juletræsfest var afslutningen på julen, og et nyt år 

begyndte.  

 I søndagsskolen samlede man også penge ind til 

børn i Afrika, Indien og andre steder, hvor der var 

missionsstationer. På Petersminde havde de en ind-

samlingsbøsse, der forestillede en neger. Når man 

lagde penge i, nikkede han med hovedet. Derfor 

syntes børn, det var sjovt at putte en skilling i. De 
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fleste var stolte, når de skred op ad gulvet med de-

res mønt knuget i hånden. De ofrede med glæde en 

ispind for at se negerens taknemmelige nik. 

 Efter en restaurering blev der i 1947 givet tilla-

delse til at mødesalen måtte anvendes til gudstjene-

ster med dåb og nadver. Der blev opstillet et alter-

bord, der kunne sættes til side, når salen blev brugt 

til andet end gudstjeneste. Der blev også rejst en 

klokkestabel med en kirkeklokke, der igen blev de-

monteret i 1967 for at blive flyttet til den nyopførte 

Nyvangskirken, som afløste Petersminde kirkesal, 

som efterhånden var utilfredsstillende for østbyens 

befolkning. 

 

KFUM 

Det var ikke bare børns åndelige opvækst, H.P. 

Larsen beskæftigede sig med. Han arbejdede også 

en del for ungdommen, idet han i nogle år var for-

mand for KFUM. Han løb tit ind i nogle konflikter 

med de unge, der syntes, at han kunne være ret så 

forstokket. Han sparede aldrig sig selv, når det 

gjaldt arrangementer af forskellig slags. Det lå ham 

meget på hjerte, at de unge stiftede bekendtskab 

med Guds nåde og barmhjertighed - at de omvendte 

sig. I hjemmet "Hygge" på Slagelsevej stod dørene 

altid åbne for de unge, der havde lyst til en samtale 

eller blot en hyggeaften. Clara var altid parat med 

en kop kaffe og lidt hjemmebag. Selv under besæt-

telsen med mangel på mange varer, lykkedes det 

hende alligevel at bage brød og kager. Fedt blev 

brugt i stedet for margarine, æg kom fra egen høn-

sebestand, sukker blev erstattet med sødemidler, 

som var en af de ting, der blev opfundet under kri-

gen. Der manglede ikke noget i Claras hushold-

ning. Hun serverede for alle med et smil, så de følte 

sig godt tilpas. Der var helt sikkert mange, der be-

klagede, at Clara og Hans Peter forlod Kalundborg 

for at rejse til Jyderup. Her nød de unge mennesker 

så til gengæld godt af deres gæstfrihed på det 

KFUM, som de nu bestyrede og satte deres præg på 

i nogle år, indtil de flyttede tilbage til Kalundborg. 

 Udover KFUM havde Hans Peter også taget del 

i FDFs arbejde, som tidligere nævnt bl.a. som lege-

onkel på sommerlejren på Juulsborg. Det skete 

også, at han fungerede som lejrpræst. På piltelejren 

i Viskervig i 1955 fik han tilkendt det viste diplom. 

 

 
Lejr på Juulsborg 1931. 

 

 
 

 

 

Pensionisttilværelsen
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Efter et langt og slidsomt liv nød ægtefællerne de-

res nye liv i den dejlige lejlighed på Klosterparkvej. 

Clara havde altid haft mange mennesker om sig, og 

her nød naboer og venner godt af hendes store 

gæstfrihed. De blev altid beværtet med kaffe og 

dejligt hjemmebag. Børnebørnene kom gerne på 

besøg, eller hun tog ud til børnene et par dage ad 

gangen.  

 Hans Peter havde sin kolonihave endnu i nogle 

år, men efterhånden var der kun altanen med sit 

blomsterflor tilbage. Han var god til at skabe kon-

takt med andre mennesker, men det var Clara, der 

vedligeholdt venskaberne. Hendes altid venlige 

væsen, som udstrålede varme helt ud over det sæd-

vanlige, gav hjemmet en særlig atmosfære og tryg-

hed. Hun var simpelthen unik. Derfor var det en 

ubeskrivelig stor sorg for alle, venner og familie, 

da hun pludselig faldt død om i armene på en nabo, 

der som så ofte før ville kigge indenfor. Det skete 

den 3. juli 1975 uden forudgående sygdom. Ingen 

kunne fatte det, da det smertelige budskab om hen-

des alt for tidlige død nåede ud til os. En af søn-

nerne med familie var på campingtur i Norge. Vi 

fik dem efterlyst over radioen, men uden held. Det 

siger sig selv, at de var mere end chokerede, da de 

vendte hjem og erfarede, at mor var både død og 

begravet. 

 To måneder forinden havde ægteparret fejret 

deres guldbryllup med pomp og pragt. Dagen star-

tede en dejlig forårsmorgen den 26. april 1975 med 

hornmusik med efterfølgende kaffe til de mange 

morgengæster, familie, naboer og venner, Peters 

forældre fra Rendsborg samt slægtninge fra Sve-

rige. Desuden en telefonopringning fra Joyce i 

London (Karnas engelske veninde gennem mange 

år). En uforglemmelig morgen, som blev efterfulgt 

af en lige så uforglemmelig fest om aftenen. Ca. 60 

glade mennesker var bænket omkring de pyntede 

borde i boligblokkens beboerlokale. På vej til Ka-

lundborg dagen før havde vi plukket anemoner i Jy-

derup-skovene. En søn havde dyrket påskeliljer og 

plukket bøgegrene, som netop sprang ud til dagen, 

så vi kunne dække et rigtigt forårsbord. 

 For en gangs skyld holdt mor fri og havde over-

ladt madlavning og servering til andre. Under fe-

sten blev der holdt flere taler, og der var skrevet 

mange sange, hvoraf sange fra børn og børnebørn 

gengives her. 

 

Til mor og far 

Mel.: Pigerne fra Småland 

 
I Kalundborg vi samlet er i festligt, muntert lag, 

for Clara og Hans Peter holder gylden bryllupsdag, 

halvtredsindstyvende sæson i samme spand I går, 

derfor vi syn's det er på tide, at et vue vi får. 

Fa'er solgte kød og måtte derfor straks en bil sig ha' - 

han solgte siden mineralske vand - men så en da' 

gik fabrikken jo fallit - fornøjelsen var ikke lang - 

så kørte han med øl - med alle kasserne han sprang. 

 

Hos en professor - fire år - vor mo'er tog sig en tørn. 

Hun lærte sig at sy - og laved' tøj til sine børn, 

i krigens tid var det lidt svært - af børn vi var jo fem, 

så det var da et held, at mo'er var så fingernem! 

årets højdepunkt var julen, ja, vi husker skam endnu: 

vi tog afsted til Svallerup - og "Ring Carl" køre sku'. 

Og en svajerklub blev startet. - Far forsøgte sig med 

svin, 

men når de sagde "øf" i maven - var det ikke grin. 

 

Man under krigen gerne fandt i grøftekanten plads, 

for man blev søvnig, når bilen køre sku' på "gas". 

Vi børn var tit med fa'er, når han køre sku' en tur - 

så røg der en del sodavand, mens fa'er tog en lur. 

I har haft en masse biler - det vi ved er ganske vist: 

en "Janus", "Claus", en "Commer", folkevogn og Saab 

tilsidst. 

"Julegøgl" - vi tog til Holbæk i vor "egen" Citroen - 

den nægtede at køre, så vi måtte skubbe den. 

 

I barndomshjemmet "Hygge" var på noderne man med  

for fa'er leged' "arkitekt" på det private sted. 

Om vinteren kom sneen både oppe/nede fra - 

for "træk" man kunne ikke "slippe" - husker du det, far? 

Når du endelig var hjemme, måtte vi ved døren stå, 

for når du var "på das", vi kunne der en sludder få. 

Da du tabte tegnebogen, var det vist for dig en bet - 

for den forsvandt i "hullet" - har du mon den siden set? 

 

Da mo'er havde pensionat - det var en stresset tid - 

hun laved' mad til tres - men tænk, vi tror, hun kunne 

li'et. 

Og fa'er var behjælpelig, tog i plantagen ned 

og bragte hjem produkterne, som mor sku' bruge te'd. 

I kan li' et håndarbejde - fa'er væver, mor broder' 

og strikker til de tretten børnebørn - med meget mer'. 

Kneb det ofte med at komme op? - Et "supervækkeur" 

med batteri var sagen - så I roligt tog en lur. 

 

Når far skal give gaver, kan han ikke være tyst, 

at gi' dem med det samme er hans allerstørste lyst, 

vor mor har altid tid og lyst at ta' en ekstra tørn - 

har altid været villig til at passe børnebørn. 

Nu hvor de er større, I i ferien dem ofte ta'r 

- jer venlighed og gæstfrihed os altid glædet har. 

I har fået tid at rejse - og det gør I tem'lig tit - 

til Norge og til Sverige samt Tyskland - efter sprit. 

 

At holde tale ej vi kan, vi kan ej finde ord. 

Det er så svært at sige det, som dybt i hjertet bor. 
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Derfor en tak skal lyde her for årene som gik - 

en tak fra jeres børn, at vi en dejlig barndom fik. 

Vi vil ønske mange år vi i vor midte må jer se. 

Vi slutter nu - og alle her tilstede vil vi be' 

om at lykønske og hylde vores kære mor og far - 

og det skal være med tre lange, rungende hurra'r !!! 

 

Børnebørnene havde hver især skrevet deres navne 

på sangen til "vore kære bedsteforældre". Den lød 

således: 

 

Mel: Kathinka, Kathinka 
 

Den gang der var optræk til guldbryllupsfest, 

så fik vi så travlt med at tænke 

på de ting der er sket - hvad vi husker bedst, 

og nu en sang vi jer vil skænke. 

Vi takker for alle de timer hos jer, 

en hilsen fra børnebørn - tretten vi er, 

men det vi har tænkt, det bli'r nok ikke sagt, 

det vigtigste det er dog tanken. 

 

Birgitte og farfar en mening jo har 

og kan diskutere og ævle, 

optaget af politik begge vi er, 

og så er det farmor må mægle, 

men først skal vi ordne en sag eller to, 

og farmor hun siger, nu vil vi ha' ro, 

dog venner det er vi - trods sindenes kog, 

og nu er det Søren, der kommer. 

 

I sengen jeg ligger, på væggen jeg sti'r, 

helt af sig selv korset kan lyse, 

om dagen så tumlet med farfar der bli'r, 

men en gang jeg kom til at gyse, 

for der lå jo farfar - var faldet omkuld, 

jeg kaldte på farmor, og kinden blev bleg, 

forsigtig jeg spurgte, er farfar mon død? 

men det var jo bare lidt legen. 

 

Mel.: Jeg elsker den gamle, den vaklende rønne 

 

Den ældste er Karin: Jeg farmor vil gæste, 

her fødselsdag fejres hvert eneste år, 

for ingen som farmor kan hygge og feste, 

det smarteste nattøj der findes, jeg får. 

 

Da Lisbeth på turen til Kalundborg komme: 

til farmor og farfar jeg nemt finder frem, 

og jordbær jeg spiser, til fade er tomme, 

men farfar han siger, vi fle'r henter hjem. 

 

Når Henning han kommer at ferie holde, 

så sker det jo ofte, at vi spiller kort, 

men puslespil kunne ej hovedbrud volde, 

de herlige dage så hurtigt svandt bort. 

 

Og farmor, du husker vel stadig, si'r Lene, 

den dejligste duft jo fra køkkenet kom, 

og døren var smækket - og Pelle alene, 

til naboen gik vi og talte derom. 

 

Merete vil købe "ej duddende" briller 

til mormor, så læse jo bedre hun kan. 

Af sengen om natten jeg falder og triller, 

jeg væltede skabet, som stillet var an. 

 

Og Henrik så flittigt går morfar til hånde, 

i haven der blev jo kartoflerne lagt, 

der elsked' vi begge jo luften at ånde, 

vi sludrede sammen - og meget fik sagt. 

 

Og Niels vil jo også på ferie være 

hos mormor og morfar: hvis jeg må få lov, 

i sengen om aft'nen vil morfar mig bære, 

han væltede blomsten - men jeg bare sov. 

 

Med "hullet i ho'det" vil Ole jo mindes, 

at morfar det siger med drillende blik, 

jeg svarer så frejdigt, at hullet ej findes, 

for på hospitalet, jeg syet det fik. 

 

Per elsker at fiske: til farmor jeg bringer 

de herligste fangster, som hun ør i stand, 

og Jette så ofte på dørklokken ringer: 

med farmor vil sludre, og hjælpe jeg kan. 

 
Jens ringer til farfar jo på telefonen: 

at gerne i bilen du hente mig må, 

for så kan jo fyret vi rense med kosten, 

en sodavand farmor vil byde mig på. 

 

Vi er de tre unger, I oftest vil finde 

i hjemmet hos jer her på Klosterparkvej, 

vi sludrer og hygger os sammen herinde, 

og vejen er kort jo fra Nørre Alle. 

 
Når alle vi tretten tilsammen I hørte, 

de herligste lege, det fandt vi da på, 

med puder og stole i "rutebil" kørte, 

vor bedstemor rolig vil kigge derpå. 

 

Nu slutter vi sangen, vi hjertelig takker 

jer begge for minder, no'n glemte vi vel, 

I kærligt tog mod os i jeres gemakker, 

må fremtiden bringe jer lykke og held. 

 

 Udover sangene havde den ældste søn lavet en 

lysbilledserie af gamle billeder. Til hvert billede 

havde han skrevet en tekst, som vi fem børn skifte-

des til at læse op, medens billederne tonede frem på 

lærredet.  
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 Vejret var fint og lunt hele dagen. Efter midda-

gen stillede alle gæsterne op udendørs til fotogra-

fering. 

 

 
Hele selskabet på trappen foran festlokalet på Kloster-

parkvej. 

  

 Da ægteparret blev folkepensionister deltog de 

ofte i pensionistklubbens arrangementer. Clara be-

gyndte at sy puder i norsk syning og at hækle. Det 

blev til mange mellemlægsservietter og lyskranse, 

som hun forærede familie og venner. Alle, der har 

kendt hende, er i besiddelse af et eller andet, som 

hun har fabrikeret. Hans Peter holdt meget af at 

væve. Han anskaffede en væv og sad mange timer 

bøjet over den. Når han havde begyndt på en løber, 

en pude eller andet, var han ikke til at drive fra væ-

ven, før arbejdet var færdigt. Også hans arbejder er 

at finde i mange hjem. Han var selv meget stolt af 

hvert eneste stykke, men han lavede det nu også 

pænt, og hans fantasi kendte ingen grænser. Han 

vævede blandt andet et vægæppe, hvor han lod fan-

tasien råde. 

 

 
De tretten børnebørn. 

 

 Ikke kun vævningen optog Hans Peter. Han be-

gyndte også at lære tysk på aftenskolen. Det gik 

fint, og han var glad for det, indtil han fik en ny 

lærer, der satsede meget på grammatikken. Det 

brød Hans Peter sig ikke om. Han mente, det var 

unødvendigt, han klarede sig jo godt med det tysk, 

han kunne. At det var rigtig nok, viste han, når han 

tog til Tyskland enten på en en-dages tur eller på en 

ferietur. Så hvad skulle han med grammatikken? 

Han havde også her sin egen mening om tingene. 

Efter nogle år på aftenkursus holdt han da op, men 

turene til Tyskland fortsatte. 

 

 
Hans Peter på rejse til Rendsburg. 

  Claras død satte en stopper for hans aktiviteter i 

et stykke tid. Men så tog han fat igen. Vævningen 

lagde han på hylden og kastede sig i stedet over 

knytning af vægtæpper. Han var så ivrig, at han 

kunne sidde i mange timer over et stykke arbejde. 

Det gav smerter i arme og skuldre, der til sidst førte 

til, at han ikke kunne klare det mere. Nu gik tiden 

mest med løsning af kryds og tværs og timevis 

foran fjernsynet.  
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 I Kalundborg kommune havde man en ordning 

med, at en beskæftigelsesvejleder kom på besøg 

hos pensionisterne med en taske fuld af broget uld-

garn og andre materialer til håndarbejder. Dette var 

en glimrende optakt til en god snak om alt andet 

end håndarbejde. Pensionisten fik lejlighed til at 

fortælle om sit liv, og vejlederen kunne måske give 

gode råd om pensionistens rettigheder til forskel-

lige sociale ydelser. Eller helt konkrete problemer 

kunne eventuelt løses. Hans Peter glædede sig også 

over disse besøg, for han blev helt melankolsk, når 

han gik alene. Under et af disse besøg fulgte Ka-

lundborg Folkeblad med. Hans Peter kom i avisen 

med et af sine arbejder, som ses nedenfor. 

 

 
Billede fra avisen. 

 

 Hans Peter havde aldrig taget megen del i mad-

lavning. Da Clara døde, fik han sin middagsmad 

bragt fra Solgården. På et tidspunkt blev han træt 

af denne mad og begyndte selv at kokkerere. Til al-

les forundring klarede han det fint - ved hjælp af en 

kogebog. Han bagte franskbrød, kogte suppe, la-

vede frikadeller og hvad han ellers kunne finde på 

til middag. Her var igen umådelig stolt af sin præ-

station. Til rengøringen fik han en hjemmehjælper, 

som han satte stor pris på.  

 

 
Hans Peter omgivet af sine kære oldebørn ved 85-års 

fødselsdagen 28/10 1986. 

 

 
Væggen over Hans Peters skrivebord var prydet med 

billederne af børn, børnebørn og oldebørn. 

  

 Som årene gik, blev helbredet dårligt - og der-

med humøret. Han kom sjældent nogen steder, og 

beklagede sig over, at ingen kom til ham. Han følte 

sig meget ensom, hvad han dog ikke var i forhold 

til så mange andre ældre mennesker. Efter et lår-

bensbrud i januar 1987 kom han aldrig til at gå 

igen. Inden døre kunne han bevæge sig rundt ved 

hjælp af et gangstativ. Han fik nu hjemmehjælp 

hver dag, ligesom Maja, en veninde gennem mange 

år, var utrolig flink til at kigge ind mindst en gang 

om dagen. Børn og børnebørn kom alle med jævne 

mellemrum. Alligevel følte han sig ene og forladt 

af alle. Et kaldeapparat fra Falck blev brugt i tide 

og utide. Flere gange trykkede han på knappen om 

natten, når han ikke kunne sove. Men den nat, hvor 

han virkelig havde brug for hjælp, glemte han fuld-

kommen at tilkalde Falck. Han lå hjælpeløs på gul-

vet, da hjemmehjælperen kom om morgenen. Han 

blev bragt til Kalundborg sygehus - hans sidste 

rejse. Efter en maveoperation gik det stærkt ned ad 

bakke. De sidste dage var præget af en utrolig angst 

for at dø. Der var tilsyneladende ingen tegn på, at 

døden var nær forestående, så ingen af børnene var 
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til stede, da døden indtraf tidlig om morgenen den 

8. juni 1987. Men to børnebørn havde tilbragt nat-

ten før ved sygesengen, ligesom børnene havde be-

søgt ham dagen før, de sidste til sent om aftenen, 

lidet anende at det skulle blive det sidste farvel. 

 Angsten for at dø havde fulgt Hans Peter hele 

livet. Som barn havde han set et skelet hos doktor 

Rasmussen. Det var han meget interesseret i og øn-

skede, at han engang måtte blive sådan et, så han 

ikke skulle i jorden. Han sagde selv, at han som ung 

var en lystig fyr, der gik på danseskole, spillede 

kort og drak vin. Men ingen så ham, når han lå 

alene i sin seng, ingen hørte, han græd, ingen hørte 

ham bede Fadervor, somme tider på bare knæ på 

stengulvet. Den, der hjalp ham på vej til en tro på 

Gud, var fasteren Kristine. Hun var sygeplejerske 

på Kolding-egnen og havde mistet manden og et 

barn, der døde af tuberkulose. Da kom hun til at tro 

på Gud. Hun kom ofte til Langeland, hvor hun le-

gede med børnene og fortalte dem historier og bad 

for og med dem. Hans Peter fik dårlig samvittig-

hed, når han var sammen med hende. En dag tog 

hun ham om halsen og vidnede for ham. Han pro-

testerede kraftigt, men hendes ord hjalp ham dog.    

 Hans tro på Gud gav ham i mange år vished for, 

at der var et liv efter døden. Det var hans overbe-

visning, at Gud ville tilgive os alle vore synder, 

hvis vi angrede og bad om nåde. Hans Peter gav 

hjælp og trøst til mange forpinte sjæle, så de kunne 

dø med fred og troen på et evigt liv. Han  opsøgte 

døende og bad for dem i deres sidste stund, eller 

han skrev et brev til nogle, der havde mistet en af 

deres kære. Således også til Claras broder og svi-

gerinde, da de mistede en 6-årig søn ved en skold-

ningsulykke. I dette står bl.a.: 

 "I anledning af den store sorg, der har ramt 

eders kære hjem føler jeg trang til at udtrykke min 

dybe medfølelse med jer. Hvor er det en underlig 

tanke, at lille Lasse ikke er mere. Det er næsten ikke 

til at tro, hvor er døden dog hård og brutal, når den 

sådan brækker ind og bringer sorg over en ved at 

tage en af vore kære i sin kolde favn, og det er næ-

sten ikke til at bære, vi kan næsten ikke se en udvej 

gennem alt det svære, og dog er der en udvej, der 

er en der er gået gennem dødens mørke land for os, 

og som har vundet sejr over døden, således at der 

er blevet et evigt liv efter dette. Det skete da Jesus 

Kristus brød dødens lænker påskemorgen og åb-

nede en vej for os til sit evige rige, og heri er der 

trøst midt i alt det grusomme. For døden er gru-

som. Prøv i to kære midt i jeres store sorg og for-

tvivlelse at se på Jesus som den der kom for at gøre 

alle ting vel. Han måtte selv lide den frygtelige død 

for at han kunne blive til frelse for os. Han stred 

den bitre strid helt til ende og blev dødens bytte, 

men den levende Gud, vor himmelske fader gav 

ham sejr over døden. Kan I huske I har læst, at da 

Lasarus var død var hans søstre ved at gå til i sor-

gen, men så kom deres ven Jesus og han sagde til 

Martha "Hvis du kan tro så skal du se Guds herlig-

hed." Sådan vil Jesus også stå hos jer og sige det 

samme "hvis I kan tro, så skal I få se Guds herlig-

hed, så skal I få at se, at jeres lille dreng, I holdt så 

meget af, han er nu gået ind til en herlighed som 

mennesker ikke kan beskrive, han er løst fra denne 

jords trængsler, og her gælder det igen "Hvis du 

kan tro skal du se Guds herlighed." Så skal I igen 

mødes med lille Lasse ...... osv." 

  På den måde søgte han at hjælpe andre gennem 

sorg over tabet af en, der stod dem nær. Han kunne 

også trøste og hjælpe en gennem dødens dal, men 

da han selv skulle dø, havde han ikke fred i sit 

hjerte. Sådan følte vi det i hvert fald. Han så ikke 

frem til døden som en frelse, som overgangen til et 

herligt og evigt liv efter døden. Han var angst for, 

hvad der ventede ham på den anden side af livet. 

Det var ikke sådan, at han ikke mere troede på et 

liv efter døden. Det gjorde han, men han frygtede 

for, hvordan det var. At han måske ikke kunne få 

tilgivelse for sine synder, når han stod for den høje 

dommer. Han havde det meste af sit liv prædiket 

for andre, at hvis de troede og bad om tilgivelse, 

ville Gud forlade dem deres synder og give dem et 

evigt liv. Hvorfor var han så selv så ræd for døden? 

Det spørgsmål får vi aldrig besvaret. 

 Et liv er slut. Som altid er der et tomrum. Far 

havde siden sit lårbensbrud i januar haft det elen-

digt, så døden i juni kom trods alt som en befrielse. 

Han blev fri for de smerter på sjæl og legeme, som 

havde plaget ham i den sidste tid, og vi tror på, at 

han er gledet stille ind i døden.  

 

 

 




