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                         Mit barndomshjem i Rønde hvor jeg boede de første ti år af mit liv. 

 

Drengen fra Gyden nr. 6  
 

Jeg har læst engang - at enhver idiot  

Kan skrive historien om sig selv 

Jeg vil prøve alligevel. 

 

Kapitel 1. 

 Handler om folk og fæ i Skæring - i tiden - før vi selv flyttede til byen i 1955 

 I særdeleshed handler den også om mine bedsteforældre på begge sider. 

 

Jeg er født d. 2. september 1945 i mine bedsteforældres hus i Skæring. Min far og mor var nogle 

dage i forvejen taget på besøg hos mine bedsteforældre, da jeg begyndte at anmelde min ankomst. 

Det var en hård fødsel. Min mor lå med kraftige veer i tre døgn under stadig opsyn af læge og 

jordemoder. Endelig kl. 5 minutter over tolv den anden september slog jeg for første gang mine øjne 

op. Samtidig slog min far nakken i gulvet, da han så mig første gang. På daværende tidspunkt var 

min mor ikke skabt til fødsler, så min adgang til verden var noget trang. 

På grund af den trange passage var mit hoved trukket helt ud af form, og han var sikker på, at jeg 

var vanskabt. Så han besvimede simpelthen og faldt om på gulvet. 
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Først da jordemoderen havde forsikret ham om, at det ville fortage sig i løbet af et par dage, fik han 

det noget bedre. 

Der var ellers nok at fejre det år. Tyskerne var smidt ud af landet. Der fejede nye vinde ind over 

Europa - Japanerne havde overgivet sig i Sydøstasien - med venlig overtalelse af et par 

atombomber. Der blev født børn som aldrig før. Optimismen blomstrede. Aldrig mere krig!  

Blev der sagt. I dette år 1945 blev jeg altså født. 

Alle de børn der er født i 45 og frem til omkring1950, blev til det, som senere kom til at hedde de 

store årgange. Jeg har aldrig set nogen fidus i de store årgange, det betyder bare, at man er mange 

om at dele alting. Og specielt lige efter krigen var der sandelig ikke meget at dele. 

Efter 50 og en del år frem, var der knapt så mange fødsler som sidst i 40erne. 

Dette lod min mor og far sig imidlertid ikke gå på af, idet de fik 5 børn mere fra 47 og til 57.  

Nummer 2 Ingelise - også kaldet Lise - kom i 47, nummer 3 Karin blev født i 49, nummer 4 

Marianne - som barn kaldet Lille - blev født i 51, og til sidst kom ”efternølerne” Ole og Tove i 56 

og 57.  

Da min vugge stod i Rønde – og jeg blev født i Skæring - blev jeg - af mangel på bedre lagt i den 

øverste kommodeskuffe.  Jeg ved ikke om man kan finde noget symbolsk i det, men med hensyn til 

evner kan jeg ikke sige, at jeg er blevet snydt af Vorherre. Men man kan sikkert diskutere den 

måde, jeg har forvaltet disse evner på. Min opførsel har mange gange været til den nederste 

kommodeskuffe. Men herom senere. 

   

Min bedstefar hed Christen Jensen Hald. Min bedstemor hed Mariane Kühn. 

Min bedstefar er født d. 10. september 1886 i Skæring. Jeg husker ham som en stor og kraftig mand 

med en tyk mave og et stort overskæg. Han var altid iført et par grå bukser, vest i en lidt mørkere 

farve og med silkefor på bagsiden.  Desuden brugte han snus ligesom de fleste andre mænd på den 

tid. Han var skaldet, d.v.s. han havde lidt hår omkring ørerne og lidt hår om i nakken. Jeg husker 

især den måde, han tog en snus på.  

Han tog låget fra dåsen og gravede ned i snusen med låget, så tog han en passende portion op, lagde 

den forsigtigt ned bag underlæben, kiggede på mig, og sagde ahhhh.   

Trods utallige opfordringer var det først senere jeg traf bekendtskab med slige sager. 

Min bedstefar var uddannet ved landbruget og var i en periode karl på en gård i Sønderjylland. 

Denne gård var ejet af en farbroder til min bedstefar.   

Der charmede han sig ind på - hende - der siden skulle blive min bedstemor.  
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I al den tid jeg kan huske, har de boet i Skæring.  

Huset var et lille bindingsværkshus med et par udhuse. Da jeg senere boede sammen med bedstefar 

et halvt års tid, kan jeg huske, hvordan jeg undrede mig over, hvordan der har været plads til 2 

voksne og 7 børn. 

Ikke fordi vi selv havde været for godt vant – men alligevel. Det gik først op for mig mange år 

senere, at de fleste af børnene var flyttet hjemmefra, d.v.s. de var kommet ud for at tjene ved 

bønderne, da mine bedsteforældre måtte opgive gården og flytte tilbage til Skæring. 

Min bedstefar aftjente sin værnepligt ved Kystartilleriet i København, arbejdede en tid på 

Oliemøllen i Århus, hvorefter han købte et lille landbrug på 7 tønder land, som han måtte opgive i 

1933 under den store krise. 

Derefter var han fodermester forskellige steder I Skæring og omegn. Under en del af anden 

verdenskrig arbejdede han i brunkulslejerne i Søby ved Herning. Hver weekend pumpede han sin 

cykel og kørte hjem til Bedstemor og de børn, som stadigvæk boede hjemme. Det var en drøj tur på 

mange kilometer. Jeg ved ikke, om han var med til det vilde liv, man fortalte om, med spil - og druk 

- og allehånde fiduser, der foregik i Brunkulslejerne dengang. Det var ikke noget man talte om til os 

børn. Men jeg kan da sige, at jeg aldrig har set min bedstefar fuld. 

Under krigen var det umuligt at skaffe dæk og cykelslanger, så dækkene blev efterhånden noget 

tyndslidte. Det var yderst sjældent han gennemførte en tur uden adskillige lapninger. 

Især turen over den midtjyske højderyg var streng. Efter krigen arbejdede han også en del år som 

murerarbejdsmand hos Kr. Blåbjerg i Egå. 

 I den tid, jeg kan huske min bedstefar, arbejdede han for kommunens vejvæsen, hvor han bl.a. slog 

græs på grøftekanterne rundt om i kommunen. Dengang foregik det stadigvæk med en gammeldags 

hø’ le’. Da vi senere flyttede fra Rønde til Skæring, har jeg mødt ham mange gange i en grøftekant 

svingende med leen. Jeg tror han havde opsyn med grøftekanterne ned til Skæring strand. Han kom 

altid med en sjov lyd, når han førte leen oppe fra og ned. Det lød ligesom når et lokomotiv lukker 

damp ud. Bare ikke så højt. Så fik vi altid en lille sludder, inden jeg skulle videre hjem. 

Det jeg fortæller om her, har foregået omkring 1955-56, og da var min bedstefar 69 år.  

Jeg ved ikke om pensionsalderen var højere dengang, men det må den ha’ været, jeg er sikker på, at 

jeg husker rigtig. Han havde også tillidsposter i fagforeningen og socialdemokratiet, og udover det 

var han kasserer i sygekassen, som det hed dengang. Jeg husker endnu det væld af røde faner der 

bredte sig i det meste af kirken, da han blev begravet. Min bedstefar døde på Århus amtssygehus d. 

8, juni 1966. Året før var min bedstemor død d. 24, september.  
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Som sagt boede jeg sammen med min bedstefar det sidste halve år, inden han døde. 

I december 65 var jeg blevet færdig med soldatertjenesten og manglede et sted at bo.  

Jeg tror, der er nogen, der har snakket sammen i familien - enden blev i hvert fald - at jeg flyttede 

ind til bedstefar lige efter jul. Han var dårligt gående, og kunne ikke rejse sig uden hjælp.  

Det meste af vinteren sad jeg hjemme om aftenen og så fjernsyn sammen med den ”gamle”, som jeg 

kaldte ham. Ikke fordi det gjorde mig noget, eftersom der ikke skete det helt store i Skæring, og i 

Skæring Strand om vinteren. En gang imellem gik jeg ned på cafeteriet ved stranden, og fik mig et 

par øl, men som regel sad jeg og hyggede mig sammen med bedstefar. 

Han havde en hel del familiebilleder, som vi tit sad og kiggede på. Så vidt jeg husker, havde han 

også enkelte billeder fra sin egen soldatertid i København. Jeg havde jo lige været soldat, så der var 

nok at snakke om. Der var også billeder af et par lækre skår fra omkring århundred skiftet.  

De er begge senere dukket op i vores slægtsbog, hvoraf jeg er den heldige ejer af et eksemplar.  

Den ene hedder Anna Cathrine Hald. Hun var en halvsøster til min bedstemor og døde af 

tuberkulose i en alder af 25 år. Hun var uddannet sygeplejerske i Hamborg, hvor hun også boede. 

Den anden hedder Jensine Kirstine Hald, der var datter af en af min bedstefars farbrødre. 

Hun havde mange pladser - som der står - men hovedsageligt inden for hotelbranchen i Århus og 

København. Hun levede sin sidste tid i Århus. Hotelbranchen er jo en herlig branche, og jeg har da 

også selv gjort mig mine erfaringer inden for den. 

 

Jeg vil ikke sige, at jeg kom 100 % ind på livet af min bedstefar mens jeg boede sammen med ham, 

dertil har jeg nok været for umoden. En gang imellem sagde han, at han savnede bedstemor.  

Ellers prøvede vi på at hygge os så meget som muligt. Dengang så man jo alt, hvad de sendte i TV, 

så det gjorde vi også. Om aftenen havde vi tit besøg af familien især min fars søster Mary og hendes 

mand Kristian. 

 Der kom dagligt en kone fra kommunen og lavede varm mad til os, så vi led ingen nød.  

Det var kun i weekenden, vi selv skulle trylle med gryderne. Bedstefar kunne godt lave mad, så jeg 

stod for det grove såsom at skrælle kartofler o. lign. 

 Det viste sig, at det var en god ide’, at jeg var ved bedstefar, da han flere gange faldt og havde 

svært ved at rejse sig uden hjælp. En enkelt gang nåede jeg lige at få fat på ham, inden han faldt 

over i den rødglødende kakkelovn. Jeg sov i det gamle soveværelse, som jeg ikke tror, at bedstefar 
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havde sovet i siden bedstemor døde. Bedstefar sov i det, man kaldte den fine stue, og der var kun en 

dør imellem os. 

 Hen på Foråret 66 banker min bedstefar på væggen ind til mig, og beder mig om at ringe til lægen. 

Jeg tror det var et Nyrestensanfald. Lægen Indlægger øjeblikkeligt min bedstefar på Århus 

Amtssygehus, hvor han dør d. 8, juni. Jeg besøgte ham inden, sammen med Mary og Kristian, hvor 

han sad op i sengen, og endda havde kræfter til at spøge lidt med mig. Jeg tror godt han var klar 

over, at det var ved at være forbi. Men jeg tror også, at han glædede sig til at være sammen med 

bedstemor igen. Hans begravelse gjorde et overvældende indtryk på mig, dels på grund af de mange 

røde faner, dels på grund af, at det var første gang, jeg var til begravelse. 

Det kan godt være, at hvis jeg havde kendt ham noget bedre, havde der dukket helt andre ting op på 

overfladen. Men jeg husker ham som en mild og venlig mand, der altid havde tid til sine børnebørn. 

Og det var ved Gud mange. I skrivende stund har jeg stadigvæk ikke tal på dem.  

For ikke at tale om dem på gule plader. Hald familien har åbenbart altid ført et heftigt sexliv.    

Det er så absolut heller ikke en af de ringeste familietraditioner at føre videre.  

 

Med hensyn til familietraditioner i familien Hald, er det ikke første gang, der er nogen der har taget 

arbejde i Bylderup Bov. Der findes stadig en del dernede, der hedder Hald. Peder Jensen Hald, der 

var født på Skæring Hede I 1864 og som var farbror til min bedstefar, boede og arbejdede hele sit 

voksne liv på Sottrup Mark. I 1890 blev han gift med Johanne Marie Nielsine Kühn. Johanne bragte 

2 børn med ind i ægteskabet, en dreng og en pige. Drengen, Johann Johansen Kühn, og pigen 

Mariane Kühn. Og Mariane Kühn blev som sagt min bedstemor. 

 Der står desværre ikke meget i min slægtsbog om min bedstemor. 

Der står: ”M K. havde plads ved husgerning indtil sit giftermål, bl.a. i Ø. Højst”. 

Hvem, der var far til de 2 børn, fortaber sig desværre i tågerne.  

Min bedstemor står ikke så stærkt i min erindring som min bedstefar. Helt fra lille af kan jeg dog 

huske - at jeg syntes - hun havde et mærkeligt sprog. Hun glemte aldrig helt sin sønder jyske sprog 

tone. Hun havde også en glimrende sangstemme, og jeg kan huske, at selv om stemningen var noget 

animeret, lyttede hele familien respektfuldt, når bedstemor sang. 

Hun må have haft et hårdt og arbejdsomt liv. Ved siden af gården - og senere - da de ikke havde 

gården længere – var bedstefar fodermester på en af Skærings største gårde, Søndergård. 

 Kl. 4 hver morgen stod han og bedstemor op. 
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 Så cyklede eller gik de – alt efter årstiden - til Skæring, og mens bedstefar mugede ud og fodrede 

dyrene, malkede bedstemor, jeg ved ikke hvor mange køer. Når de var færdige på Søndergård, 

kunne de tage hjem og starte på deres eget. Samme tur kunne de også tage om aftenen.  

Samtidig var der madpakker der sku’ smøres, syge børn der sku’ passes, roer der sku’ hakkes, ører 

der sku’ taes’ ved, og snottede næser, der skulle tørres. Der har sandelig været nok at se til.   

Fra 1911 til 1928 fødte hun 6 børn. Den sidste af børnene – Eva - flyttede ikke hjemmefra før efter 

krigen. Da var min bedstemor 57 år. Hun var 40 år da hun fik det sidste barn. 

Trods et helt livs slid og slæb opnåede hun en rimelig høj alder af 77 år.   

 

Det var også altid bedstemor som stod i køkkenet og tryllede. Så havde hun et stort forklæde på, 

som gik et godt stykke ned under knæet. Hun var af middelhøjde - slank – for ikke at sige mager. 

Jeg ved ikke, om det var de mange børn, der havde tæret på hende - men jeg tror det nu ikke.  

Hun var bare sådan. Jeg har senere genfundet hendes træk i den yngste datter Eva og i min egen 

søster Karin. 

 Jeg har på fornemmelsen, at det er via min bedstemor, at sangen er kommet ind i familien. I 1890 

fødtes Kirstine Marie - Peder Jensen Hald og Johanne Kühns første fælles barn.  

Hendes søn Alfred Bertelsen var først i lære som boghandler, derefter gennemgik han sangstudier 

hos Anders Brems, og efterfølgende havde han en vellykket debutkoncert. Han var i mange år ansat 

i Radiokoret, og ved siden af sang han i 30 år i kirkekoret i Jesus kirken i Valby.  

De sidste 6 år af hans arbejdsliv var han sangpædagog i Glostrup kommunale skolevæsen. 

Den kunstneriske åre er så bragt videre af min far, som havde en af de bedste stemmer, som jeg 

nogen sinde har hørt. Min egen generation kan heller ikke sige sig fri for ambitioner i den retning. 

Heller ikke jeg selv. Jeg kan allerede mærke svage tegn på, at vi ikke behøver at være bange for de 

kommende generationer. Jeg tror helt sikkert på, at det er fra familien Kühn vi har fået bragt 

sigøjneren ind i familien. Jeg tror dog også på, at der må ha’ været en ”lille” sigøjner i min mors 

familie. 

Takket være bedstemor kom der også en hel del interessante navne ind i familien. Jeg citerer: 

Appel, Plum Tholle, Krichau, O’conner, Bendix Keller, Bak, og en hel masse kedelige ”sen” navne. 

Det var en Appel der overtog gården i 27 efter Peder og Johanne.  

Han var det samme år blevet gift med Dora Hald – min bedstemors halvsøster.  

Alle disse mennesker kan jeg svagt huske fra de helt store mærkedage i familien. 
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Mændene var alle sammen tykke og med store runde hoveder Undtagen Ferdinand Krichau, han var 

mager og meget markeret i hovedet. 

Ferdinand have været Tysk soldat under første verdenskrig, hvortil han blev indkaldt i 1918, og 

havde deltaget i nogle slag i Belgien. 

Min mor har fortalt mig, at ud på de små timer sang sønderjyderne 4 stemmige danske sange. 

Da må jeg desværre have sovet.  

De fleste af damerne, inklusive Dora Hald, var også store og tykke.   

Der var en, de kaldte bedstemor eller oldemor, og som på det nærmeste var døv.  

Hun fik altid husets fineste stol, hvilket vil sige bedstefars stol, som han sad og hørte radioavis i.  

Det der med radioavisen var noget fredhelligt i bedstefars hus, idet han jo var fagligt interesseret, og 

derfor gerne ville følge med, også i landspolitikken.                                               

Mine første erindringer om hjemmet i Skæring må nødvendigvis knytte sig til de forskellige 

mærkedage i familien. Det er dem, jeg husker bedst.     

Soveværelset blev ryddet, og selv om det ikke var ret stort, festede man der. 

Senere blev der redt op i dagligstuen, og der sov vi børn i en stor blanding på tværs af familien. 

Hvor de voksne sov, har jeg ingen anelse om. 

Til en familiefest engang, først i 50-erne, kan jeg huske, at vi alle sad omkring radioen for at høre 

min far synge. Hele familien var samlet, og jeg kan huske, hvor stolt min bedstefar og bedstemor 

var over deres søn. Så vidt jeg husker, var det til en fiskerimesse i Århus hallen. 

Min far sang nogle sømandssange – Gilleleje valsen og lignende. Det var med stort orkester. 

Igennem hele min barndom var vi på ferie nogle dage hos bedstefar og bedstemor hvert år. 

På den måde kendte jeg hele egnen, før vi flyttede til Skæring Strand i 55 (Eller Skæring Hede, som 

det hed dengang ). 

 I baghaven løb der en lille bæk, og det var et eldorado for en knægt på min alder.  

Lige uden for hækken var der en lille træbro, som med en god fantasi kunne illudere en vindebro til 

en sørøverborg. Der var en lille græsplæne omkranset af rosenbede, og i hjørnet af græsplænen ud 

til Skæring Hav vej var der et kæmpestort kastanjetræ. 

Foran huset var der flere roser. Bækken som løb i baghaven kan jeg ikke finde på Geodætisk 

Instituts bilkort som kom i tyvende oplag i 1966, men så vidt jeg husker, hed den Virup bækken. 

Den løb igennem hele Skæring By. 

Efter bedstefars hus løb bækken gennem nogle gamle engdrag, hvorefter den løb ud i Kalø vig. Hvis 

der stadig løber nogen bæk, løber den igennem nogle villahaver og langs med HEIs 
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Fodboldsstadion.  Omtrent der hvor bækken løber ud i vigen, badede vi altid, når vi besøgte vores 

bedsteforældre. Jeg kan dog ikke huske, om de nogensinde var med nede ved stranden, det var kun 

børnene og en enkelt voksen til at passe på os.                                                            

Vi kom for øvrigt ret tit til Skæring. Min mor havde en søster, som var gift med en af fars 

ungdomskammerater - Svend Jørgensen. Svend og moster Gunhild havde dengang 2 børn Jens - 

Jørgen og Walter. Først engang i tresserne fik de en efternøler, der kom til at hedde Anders. 

Onkel Svend var smed og rørlægger, og med årene fik han banket et ikke helt lille firma op og stå.   

Han fik specialiseret sig i drivhusbyggeri. Det var en rigtig god ide, da der omkring Skæring ligger 

mange store gartnerier. Plantorama udgår fra fam. Christensen, som allerede dengang havde det 

andet største gartneri på egnen. Det største var ubetinget Müllers. Jeg kom senere til at gå i skole 

med adskillige af gartnerbørnene, da vi flyttede til Skæring.  

Far og mor sås en del med Svend og Gunhild dengang. Mor og Gunhild havde en søster på Mors, 

som vi sommetider besøgte. Så læssede far og Onkel Svend ungerne og de voksne ind i 2 biler, 

hvoraf den ene var onkel Svends arbejdsbil, og den anden var en, far havde lånt af vognmanden, 

han kørte for. Det faldt altid i min lod at sidde bag i onkel Svends gamle varebil sammen med 

Walther og Jens Jørgen. Vi sad på nogle puder eller tæpper og havde det helt hyggeligt.  

I bunden af bilen var der et hul på størrelse med en cigaretpakke. I dette hul kunne jeg se den ene 

kilometer blive ædt efter den anden. 

Der var også et par små bagruder bag i bilen, men de sad for højt oppe til, at vi kunne kigge ud.  

Der var sommetider langt til Mors. 

Turens højdepunkt var altid, når vi kom til Sallingsund og skulle sejles over med en af de små 

færger, der hed Pinen og Plagen. Og de svarede virkelig til deres navn, idet der næsten altid var høje 

bølger netop på det sted i Sallingsund. Hvis man kigger på et landkort forstår man hvorfor. 

Enorme vandmasser passerer hver dag dette smalle sted og forårsager en hel del turbulens.  

Når først vi var kommet over på den anden side af vandet, var det værste overstået. 

Jeg husker ikke meget fra disse familiebesøg på Mors. Dog kan jeg huske fra et af disse besøg, hvor 

vi for en gangs skyld havde taget toget, at jeg fik forærende en lille trækharmonika af min moster 

Karen. Jeg havde været oppe at rode på deres loft sammen med Jens Jørgen, mens de andre festede. 

Til min fars store fortrydelse fik jeg lov til at tage den med hjem.  

Jeg kunne da heller ikke lade være med at spille på den på vej hjem i toget.  
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Senere i rutebilen fra Århus til Rønde var den gal igen. Min far har aldrig slået mig, men den dag 

tror jeg nok, det var tæt på. Da jeg ved siden af min musikinteresse også var en pilfinger, fik 

harmonikaen desværre ikke nogen lang levetid.                                                                                     

 

 

 

Med skam at melde ved jeg næsten ikke noget om min mors familie. Jeg ved dog at min morfar hed 

Jens Boll, og min mormor var født Else Margrethe Hansen. Min morfar og mormor drev først en 

gård i Lejre ved Roskilde - hvor min mor er født - og først i tredverne flyttede hele familien til 

Bjergby på Mors på en lille ejendom, efter at de to gange havde oplevet, at besætningen fik mund 

og klovsyge. På Mors fik de også mund og klovsyge i besætningen og havde den sorg at miste to 

tvillingedrenge, der ligger begravet på Galtrup kirkegård. Ca. 10 år efter - under krigen - flyttede de 

tilbage til Sjælland, hvor de bosatte sig i Himmelev lidt uden for Roskilde på en lille ejendom, som 

hed Kildebakken. Min morfar var uddannet landmand med landbrugsskole og diverse højskole 

ophold som ballast. 
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Så vidt jeg husker, besøgte vi dem kun 2 gange i Himmelev. Den ene gang må have været til en stor 

mærkedag. Jeg kan huske at hele familien var samlet, og der var mindst lige så mange børn og 

børnebørn, som når familien Hald havde fest. Det må have været om sommeren, for vi var et smut 

ude for at kigge på køerne, som var på græs. Vi var også en tur i kostalden, hvor det første jeg og 

Lise gjorde var at falde i et par friske kokager. Under den efterfølgende skrubning under vandhanen 

i køkkenet, så jeg mit snit til rykke spiralslangen dobbelt så lang som den i virkeligheden var. På 

den måde fik min mor og jeg også set Roskilde, da vi dagen efter måtte tage toget, for at købe en ny 

spiralslange. På den samme tur til Roskilde besøgte vi også min mors moster Karen, som var bosat i 

byen. Jeg husker hende ikke særligt godt, men jeg kan huske, at jeg sad og legede med et 

Meccanosæt, der havde været hendes søns.   

På gården var der også heste, og jeg kan huske de 2 yngste af mors brødre, når de kom kørende ind 

fra marken - stående oprejst på arbejdsvognen - i fuld galop. Det var et flot syn. 

Disse ture til henholdsvis Mors og Himmelev er stort set det eneste, jeg kender til min mors familie 

Jeg husker kun, at min morfar og mormor har besøgt os en eneste gang. Da boede vi på Sneppevej i 

Skæring Strand. 

De boede under besøget hos Svend og Gunhild i Skæring. Omtrent på samme tid besøgte min mors  

bror Jørgen og hans kone Inger Margrethe os. De var på vej sydpå og gjorde et lille ophold i 

Skæring. 

Da min far og mor fejrede sølvbryllup i 1970, mødte de fleste dog op til morgenkaffe i Thorup på 

Mols, hvor vi boede dengang og senere til fest i Strands forsamlingshus. Der har aldrig hverken før 

eller siden været så mange store Volvoer i Thorup som den dag. 

 Jørgen og Inger Margrethe kom jeg senere til at kende nogenlunde, da de åbnede deres hjem for 

mig i forbindelse med mit engagement hos Kay Abrahamsen.  

 

 

Turen til Mols engang først i 

halvtredserne. Jeg sidder helt til 

venstre, og min søster Lise står 

foran min mor. Karin sidder på 

fars arm, og Marianne står ved 

hans side. Bag ved far står 

Gunhild - Walther og Jens 

Jørgen. Helt bagerst står Moster 

Karen - Vagn Åge og deres 3 

børn som jeg desværre ikke kan 

huske hvad, hedder. 
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Omkring samme tid havde vi også en udflugt til Mols, hvor vi så alt, hvad der var værd at se på, 

9 børn og 6 voksne i to biler. Poskær stenhuse, Trehøje, Agri bakker, Kalø Slotsruin, og meget 

mere. Lige uden for Rodskov ved hovedvej A 15 gjorde vi holdt ved et lille skovbryn, og dækkede 

op til en større frokost. Vi børn fik nogle håndmadder og fortsatte med at lege, mens de voksne sad 

på nogle tæpper og fik en øl eller en vand til maden.  

Så vidt jeg husker, har de 2 familier aldrig været gæster i vores hjem i Rønde.  

Når vi sås, var det altid enten hos Svend og Gunhild eller hos Vagn Åge og Karen.  

Far og onkel Svend blev uvenner engang først i tresserne og sås først i til Lises begravelse i 70.  

Jeg tror ikke, de har set hinanden siden. Mor og hendes søstre har holdt forbindelsen ved lige i alle 

årerne. 

 

Fra vore mange besøg i Skæring husker jeg også lille Jens – eller bette Jens, som han også blev 

kaldt. Jens var søn af Kirstine, landsbysmedens datter.  

Jeg kunne for øvrigt godt li’ at komme ved smeden. Det var en gammeldags landsby smedje, hvor 

smeden Jens Nielsen og hans søn Gagge residerede. Hvad Gagge hed rigtigt, er der ikke nogen der 

kan huske mere. Det var dengang der var landsbysmedier til.  

Jeg elskede at kigge på Gagge og smeden, når de skoede heste.  

Jeg kan stadig huske lugten af brændt hestehov. 

 Jeg havde svært ved at forstå at det ikke gjorde ondt på hesten når de skar og filede i hoven.  

De havde også en gammeldags blæsebælg, der skulle trækkes med håndkraft.  

Jeg har mange gange set Gagge og hans far, lave en hestesko helt fra grunden.  

Dengang gik hovedvej A 15 igennem selve den gamle by, lige forbi smeden.  

Det var først i 56 eller 57, den blev rettet ud og bl.a. kostede den gamle Skæring Skole livet.  

Den skole min far og hans søskende havde gået i. Og før dem, deres far og bedstefar. 

Alle rutebilerne stoppede ved smeden, så der var god mulighed for Kirstine at følge med i, hvad der 

rørte sig i det dengang, lille samfund.   

Da jeg senere begyndte at arbejde på Møbelfabrikken Kronen i Skæring Strand, genopfriskede jeg 

bekendtskabet med Lille Jens, der da kom i lære som møbelpolstrer. 

Jens blev en god arbejdskollega og ven, som jeg har tilbragt mange timer sammen med.  

Vi købte vores første Knallert sammen og har kørt mange ture ud i det blå. 

Vi jagtede også vore første piger sammen, men jeg vil sige at vores knallert ture gik bedre. 
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Mens vi boede i Rønde, besøgte mine bedsteforældre fra Skæring os ca. en gang om året.  

Det var gerne en søndag eller en anden helligdag. Så tog de en af de Grå busser fra Skæring og til 

Rønde. Vi børn vidste altid, når de kom, så i god tid stod vi uden for huset og ventede på dem. 

Jeg kan huske, at vi var glade for at se dem. 

Bedstefar havde det mørke tøj på, og på hovedet havde han en blød hat med stor skygge på. 

Til daglig brugte han en ganske almindelig lærredskasket. 

Min bedstemor havde også mørkt tøj på. På hovedet bar hun altid en fiks lille hat med noget slør på. 

Det har nok altid været den samme hat, da man ikke skiftede så tit ud i sin garderobe, som man 

gjorde i de nye - og bedre – tider, som ventede.  

Generelt kan jeg sige, at vi ikke har dyrket familien på nogen af siderne.  

Vores familie har altid haft nok at gøre med bare at holde næsen oven vande. 

Det kan muligvis have noget at gøre med, at min mor måske har giftet sig under sin stand – hvem 

ved. Min fars familie har jeg stort set ikke set siden min bedstefars begravelse.  

Jeg nåede dog at være sammen med Gunhild i selskabeligt lag nogle gange, inden hun døde for få år 

siden. Jeg ved også, at en af min mors store drømme - med hensyn til mig - var at se mig som 

Garder, det havde hendes far og brødre været indkaldt til. Jeg tror dog, at kongehuset kan være 

særdeles godt tjent med at undvære min ringhed til at passe på kronjuvelerne.  

Ligeledes var min militære anstand heller ikke noget at prale af. Jeg hadede pudsning og polering, 

og snød, hvor jeg kunne komme af sted med det. Som regel gik det.     

Murmaleri - Romaltparken Sommeren 2011 2x6 m       
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Kapitel 2 

Der handler om min far og mor i tiden  

før de mødte hinanden, og 

 folk og fæ i Rønde, i tiden fra 35 – 45.   

 

Min far er født d. 17, august 1915 i Skæring.  

Han blev født som nr. 3 ud af 6 søskende. 

Jeg har et gammelt billede fra omkring 1918, 

 hvor han står sammen med sine 2 ældre søskende – Peter og Mary – og hans lillesøster Gerda. 

Der kom senere 2 børn mere - Tage og Eva. 

Bare ved at kigge på billedet - fornemmer man straks – at livet ikke har været lutter lagkage. 

Det var lige efter 1 verdenskrig og de gode tider. der havde været, var sluttet. 

Danmark var i den for landet så gunstige position, at under krigen handlede de med alle de                       

Krigsførende nationer. Der blev skabt ufattelige formuer. Forlystelseslivet blomstrede som aldrig 

før. De såkaldte Gullaschs baroner førte sig frem. Selv de små knejper havde levende musik. 

Når man kigger på billedet af min far, kan man ikke forestille sig at det senere skulle blive en del af 

hans liv. Her tænker jeg både på øllet og musikken.  

En lille betuttet og genert dreng.   

Som jeg har nævnt i indledningen, var min far sigøjneren i familien.  

Det viste sig allerede i skoletiden i Skærings gamle skole. Lærer Nielsen, som jeg siden selv fik 

fornøjelsen af, gav tit min far en 10 øre og sagde til ham – slå en flikflak Magnus, eller slå et 

kraftspring. Og det gjorde min far gladelig, om ikke andet så for at gøre indtryk på de sødeste piger 

i klassen.   

Far var lærer Nielsens yndlingselev, han havde hurtigt ved at lære og mødte altid velforberedt. 

Han kunne godt li’ at optræde, og det forlod ham aldrig helt. 

Han sang også godt allerede dengang, og jeg har på en eller anden måde altid troet, at han var 

bedstemors yndlingsbarn. I hvert fald indtil Eva kom i 28. 

Det var omkring den tid, da han kom ud at tjene ved bønderne.  

Disse år ved landbruget glemte han aldrig. Det udviklede en antipati mod bønder, som helt op i hans 

høje alderdom stadig kunne få ham helt op på mærkerne. Jeg har hørt mange gange, når han fortalte 

om den behandling, som bønderne gav fattigfolk dengang.  
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På Søndergård i Skæring, hvor min bedstefar senere blev fodermester, sov han i et lille rum sammen 

med 2 voksne karle lige over hestene.  

Der var ingen varme på værelset. Den eneste varme der var - var den - der kom op af revnerne i 

gulvet nede fra hestene. Lægger man dertil, at lønnen ikke var noget at skrive hjem om, og kosten 

bestemt heller ikke, kan jeg godt forstå, at da han blev 18 - skyndte sig at få både det store - og det 

lille kørekort. 

Ud over sangen, tror jeg, at de perioder hvor han har kørt enten lastbil eller taxa, har hørt til de 

lykkeligste perioder i hans liv.   

De første år kørte han tørv fra Pinstrup mosebrug til Nappedam, hvor det blev afskibet. 

Nappedam ligger imellem Kalø Slotsruin og Egens Havhuse. Der var en lille mole med et spor til 

tip vogne og 2 små pakhuse, hvoraf det ene rummede salpeter, importeret fra Norge, og det andet 

var til blandet gods. Mange af varerne blev kørt til grovvareselskabet N. Kjær i Mørke, som vistnok 

ejede pakhusene for enden af molen. 

Nogle af varerne var til Kalø Gods, der også dengang fyldte godt i landskabet.  

Da han var blevet træt af at køre tørv, begyndte han at køre for Vognmand Gunnar Skov i Rønde. 

Ved siden af vognmandsforretningen var Gunnar Skov også kørelærer.  

Og det blev min far så også. For en del år siden løb jeg på en mand et lille listigt sted i Århus. 

Han havde omtrent den samme alder, som min far. Jeg kunne høre på hans sprog, at han kom fra 

Rønde kanten. Vi faldt i snak, og jeg spurgte ham, om han kendte min far. 

Det var først da jeg fortalte ham, at min fars kælenavn var Nus, at ti øren faldt. 

Han fortalte mig, at han kom fra Rostved, og at han lige før krigen havde haft min far som 

kørelærer. 

Min far havde for øvrigt også et stykke tid kommet sammen med hans søster Gerda.  

Jeg kan huske han kiggede på mig, og spurgte - synger du lige så godt som din far?  

Køretimerne foregik som regel på den måde, først provianterede de lidt øl ved købmanden, så kørte 

de mod Mols, fandt et sted med en god udsigt, drak øllerne og hyggede sig, og kørte så tilbage til 

Rønde. Gudskelov var der ikke så meget trafik dengang – jeg mener – hvis man nu havde mange 

elever hver dag.   

Men jeg tror nu nok, at det meste af tiden hos Gunnar Skov og hans kone Ellen, som man for øvrigt 

– har min mor fortalt mig - titulerede fru Skov, arbejdede med blandet kørsel det meste af tiden. 

Han havde et værelse på første sal i villaen, hvor han og mor senere boede et halvt års tid efter at 
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jeg var født. Jeg kan godt huske fru Skov. Hun var en lille kraftig dame med et imponerende 

brystparti, hvilket ikke havde min store interesse dengang, da jeg kun var 3 år. 

   

Fru Skov var en af byens førende damer. Sommetider når jeg ser gamle Amerikanske film på 

fjernsynet især fra fyrrerne, kan jeg genkende den måde fru Skov lagde Makeup på. 

Især hendes flot svungne øjenbryn kan jeg huske. De gik op i en lille spids, den samme spids som 

man også kunne se på Marguerite Viby i hendes film, som var højeste mode dengang. 

Desuden røg hun Cerutter, og hun havde altid en lille cerut dinglende ved læben.  

Hendes stemme var dyb, næsten som en mands. Taxi bilerne var store sorte førkrigs modeller fra 

Amerika. Fru Skov kørte selv engang imellem, og det var hende der kørte mig på Æbeltoft sygehus 

engang først i halvtresserne, da jeg havde slugt et 2 tommer søm.   

Der var højvande og storm den aften, og jeg kan huske at vandet slog ind over vejen da vi kørte.  

Det var især galt mellem Nappedam og Egens Havehuse.  

Vel ankommet til Æbeltoft sygehus blev jeg stopfodret med grønne asparges, hvilket gav mig en 

antipati mod asparges, der holdt sig i mange år. Hvad angår 2 tommer sømmet kom det ud den 

sædvanlige vej efter et par dage – omviklet af asparges.  

Jeg fik sømmet med mig hjem i en lille konvolut, og det var en lille smule rustent kan jeg huske.  

Jeg så fru Skov meget sporadisk inden vi flyttede fra Rønde, men det hændte da, at far havde nogle 

enkelte kørsler engang imellem.  

Gunnar Skov havde jeg derimod fornøjelsen at genopfriske bekendtskabet med sidst i tresserne. 

Jeg var lige flyttet tilbage til Rønde, da Skæring Strand og jeg var blevet lidt trætte af hinanden. 

Da en af de ting, min far og jeg har til fælles er kærligheden til et godt glas øl, søgte jeg straks til 

lystens hule - i dette tilfælde Bodegaen ”Kringlen”, som var indrettet i det gamle bageri, som hørte 

under Hotel Rønde.  

Og hvem træder ind af døren? Gunnar Skov.  

 Under foregivende af at gå tur med hunden besøgte han hver dag Kringlen og snuppede sig et par 

øl. Jeg kunne genkende ham med det samme, og vi faldt hurtigt i snak.  

Hans hund var for øvrigt en lille hysterisk gøende pekingeser. 

Man siger jo med tiden, at hunden kommer til at ligne sin herre, og omvendt. 

Gunnar Skov og hans hund er helt sikkert det mest oplagte eksempel, jeg kan opvise for denne teori. 

Håret strittede på samme måde, de havde begge et lille busket overskæg, deres underbid var lige 

store, og så havde de en kæk lille opstopper begge to.  
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Den eneste forskel på ham og hunden var, at hunden ikke røg cerutter. 

Til gengæld var han en uhyre flink mand, som det var nemt at komme i snak med. 

Især da han hørte jeg var ”Nusses” søn. 

Vi fik et par øl sammen lige inden jeg skulle på tourné’ i 71. Hvis bare jeg sang halvt så godt som 

min far, skulle det nok gå - mente han. 

Og sang - det gjorde min far. Så snart han hørte et musikinstrument, var han i fuld fart mod scenen. 

Efterhånden fik han skabt sig et navn rundt omkring. Alle kunne li’ ham, især pigerne. 

Allerede midt i tredverne blev han far til en lille pige, som kom til at hedde Kirsten. 

Far og Kirstens mor måtte ikke få hinanden, har Kirsten fortalt mig.  

Jeg har kun talt med hende i telefonen, da hun bor i Australien.  

Kirstens datter er for øvrigt den kendte glaskunstner Tcai Munck, der er gift med Finn Lyngsgård, 

der i sin tid startede Ebeltoft Glasmuseum.  

Tcai Munck er ikke bare kendt herhjemme men har også et stort navn i udlandet. 

 

Under krigen blev han far til yderligere to børn, hvoraf jeg efter sigende skulle have leget med den 

yngste, da jeg var helt lille. Mor og far blev genboer til moderen og barnet, da vi flyttede fra Skovs. 

Disse tre børn uden for ægteskabet skulle senere blive en tung belastning for budgettet i den 

kommende familie Hald. Ikke fordi jeg bebrejder dem noget, de har bare fået det, de har krav på. 

Under krigen kørte han både taxi, lastbil og bus. Tirstrup flyveplads var dengang under opbygning, 

og en af de helt store arbejdspladser i området. Det var danske entreprenører, der stod for byggeriet, 

og en hel del af arbejdsstyrken kom fra Århus. Far kørte i flere år med disse arbejdere.  

Både om morgenen, og om aftenen. Han kørte også sand og stenmaterialer til de omfattende 

støberiarbejder, der var på flyvestationen. Det var dengang, da af og pålæsning foregik manuelt.  

Der er ikke så sært, han var slidt op på sine gamle dage. Ind imellem kørte han tørv og briketter fra 

Pindstrup mosebrug rundt på hele Djursland og Mols.  

Gunnar Skov må ha’ haft en glimrende forretning i disse år.  

Min far var ansat hos ham i ca. 15 år til omkring 1950.  

Under krigen var han flere gange tæt på dramatiske begivenheder. D. 4, juni 44 sprang der et stort 

ammunitionsskib i luften under losningen på Aarhus havn.  

En stor del af havneanlægget forsvandt ved samme lejlighed. Det samme gjorde ruderne i det halve 

Aarhus. Ud over de store tyske tab af mandskab, blev også en del danske sprængt til atomer.  
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At de var sprængt til atomer, skal taget helt bogstaveligt.  Der var slet ingen ting tilbage til 

identificering. De ophørte bogstavelig taget med at eksistere.  

Da skibet sprang i luften, kørte min far forbi havnen i sin lastbil. Han fortalte siden, at det var hans 

livs største chok. Han så ting fare gennem luften og hørte utallige glasruder blive knust. 

Bilen løftede sig fra vejen på grund af lufttrykket. Denne historie har jeg hørt ham fortælle mange 

gange, så det må ha’ gjort et stort indtryk på ham.  

Han har også enkelte gange kørt med illegale våben - gemt i hulrum - i tørvene på lastbilen.  

At det heller ikke var ufarligt at fragte Danske arbejdere til Tyske arbejdspladser vidner følgende 

hændelse om.  

Under en transport med arbejdere til Tirstrup, blev Bussen i Rodskov mellem Skæring og Rønde 

tvunget ind på en sidevej i skoven. Derpå blev Chaufføren og alle passagererne beordret ud af 

bussen. Derefter fik de besked på at smide bukserne og deres tegnebøger i en stor bunke, som der 

efterfølgende blev sat ild til.  

Derefter forsvandt Frihedskæmperne – som det jo var – med bussen. 

Det var ikke helt retfærdigt over for arbejderne, da man var tvunget til at tage anvist arbejde 

dengang. Men det kan ikke afvises, at der var mange, der tjente gode penge under krigen. 

 

Jeg begyndte selv tidligt med at interessere mig for anden verdenskrig, og jeg spurgte ham engang, 

om han var den uheldige Chauffør fra Rodskov. 

Det benægtede han dog, men han kunne godt huske episoden. 

For nogle år siden kørte vi sammen med min far igennem Stabrand, en lille by ved siden af 

flyvestationen. Der ligger en del bunkers spredt rundt omkring i byen.  

De der bunkers, sagde han, har jeg kørt utallige læs sand til, dengang de støbte dem under krigen. 

Jeg spurgte ham - om det passede - at arbejderne blandede sukker i cementen for at få den til at 

smuldre. Det afviste han totalt, da man kun kunne få sukker på rationeringsmærker under krigen, og 

det, man kunne få på det sorte marked, var for dyrt.  

Jeg tror nu heller ikke på historien, da bunkerserne i Stabrand - og dem på vestkysten - ikke kan 

siges at smuldre ret meget. 

Jeg tror at, perioden fra 1935 til 45 - da han blev 30 år - hører til de bedste i hans liv.  

Og det siger jeg velvidende af, at han mødte min mor i 45. 

Han var populær, han sang godt, han så godt ud, og han havde ikke flere forpligtelser, end han 

kunne klare. Han sang rundt omkring med både små og store orkestre.  
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Jeg tror aldrig, han har tjent de store penge på sin sang, men bare det at synge og udtrykke sig betød 

meget for ham. Min mor har engang fortalt mig, at han tog til København for at foresynge for et af 

de store danseorkestre, men på trappen ind til øvelokalet mistede modet og i stedet gik ud i byen og 

drak sig skidefuld. 

Af gode grunde ved jeg ikke, om han drak noget før han gik på scenen under Krigen, men den tid 

jeg kan huske fra efter krigen, gjorde han det altid.  

Min far havde et ægte kunstnergemyt, og jeg er sikker på, at hvis han havde kunnet styre nerverne 

havde fået en stor karriere. Jeg selv beundrede hans stemme grænseløst.  

Der var guld i stemmen. 

Fra helt lille af var jeg med ham i lastbilen, når han var på arbejde. Man kan godt sige, at det var 

min børnehave. Når vi så havde læsset lastbilen og var på vej til kunden, brød han altid ud i sang. 

Jeg blev aldrig forskrækket, når han pludselig begyndte at synge, selvom han sang højt. 

Hans stemme lå i tenorlejet, men samtidig kunne han også gå ned i dybden ligesom F.eks. Gustav 

Winckler. Han sang altid tidens mest populære slagere, især Valdemar Davids repertoire, var han 

glad for. Han sang også Victor Cornelius og Poul Reichhardt sange.  

Det eneste jeg aldrig har hørt ham synge, er rytmiske ting. Swing og lignende var ikke hans stil. 

Fra 69 til 71 flyttede jeg tilbage til Rønde for en kort bemærkning, og begyndte at spise på 

Westergårds Cafeteria, som lå ud til hovedgaden. Der kom mange enlige mænd hver dag for at gøre 

sig til gode med Westergårds dejlige mad, deriblandt også jeg.  

Vi havde faste pladser omkring bordet, og selvom mændene var en del ældre end mig, faldt vi 

hurtigt i snak. 

 

Der var en Fodermester fra Kalø. Ham kunne jeg huske, jeg havde besøgt sammen med far, da jeg 

var lille. Der var en Storvildts jæger fra Grønland og Alaska.  

Han hed for øvrigt Finn Christoffersen, og han er nok en rune værd at riste, idet han er den eneste, 

der har skudt 3 bjørne på en gang. Godt nok med 3 forskellige kugler - men alligevel.  

Jeg må indrømme, at jeg havde svært ved at tro på disse fantastiske historier, som Finn 

Christoffersen fortalte meget levende ved stambordet, men få år efter faldt jeg over nogle af disse 

historier i en bog antikvariat. 

Jeg fandt ud af, at Finn Christoffersen var verdensberømt som specialist i Grønland og Polaregnene. 

Og havde været en stor jæger. Historien om de 3 bjørne havde været trykt i det anerkendte natur tids 

skrift National Geographic.  
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Runen har han for øvrigt ristet selv med adskillige bøger om sit liv.  

Da vi spiste sammen i Rønde, var han ansat på Vildt Biologisk station på Kalø Gods som forsker. 

Den lokale Barber og frisør, som havde overtaget min barndoms frisørsalon, spiste jeg også 

sammen med. Han var en lille kraftig mand med et stort rundt hoved og et stridt kraftigt hår, som 

han lagde ned med pomade. Som type ku’ han godt minde lidt om en ung Per Hækkerup. 

En dag - vi var de første ved stambordet - lænede han sig ind over bordet og sagde - halvvejs 

hviskende, jeg er en såkaldt tvetutter.  

Da han ikke var min type, har jeg desværre aldrig fundet ud af forskellen på tvetuttere og vi andre. 

Ud over dem jeg har nævnt, var der andre af pensionærerne, der kendte far.  

Der var radioforhandleren – Møller - lige over for cafeteriet. Hans hus brændte engang først i 

halvtresserne, hvilket gjorde et stort indtryk på mig, da det var første gang jeg så følgerne af en 

ildebrand. 

Og der var den gamle ringer og graver, som jeg havde set køre fra og til kirken, hele min barndom, 

for at ringe solen op og ned. Der var også andre, som jeg nu har glemt navnene på. 

Om de kendte min far, det skal jeg love for, at de gjorde.  

Utallige er de historier jeg har hørt fra stambordet om min far. Jeg har aldrig hørt ham dårligt 

omtalt, selv om folk ikke lagde skjul på, at han godt kunne li’ et glas øl. 

Først og fremmest roste de altid hans stemme og hans gode humør. 

I den periode så jeg ham pudsigt nok næsten dagligt, idet han var ansat hos ”Gas” Hans som Taxi 

chauffør. Jeg vil ikke sige, at vi talte sammen hver dag, men vi vinkede tit til hinanden. 

En af de ansatte, hvor jeg arbejdede, - en dame i 50 års alderen - kom fra Skrejrup, en lille by lidt 

uden for Rønde. Hun fik julelys i øjnene, da jeg fortalte hende, at jeg var søn af ”Nus”. 

Karen, som hun hed, fik en lidt sørgelig skæbne efter krigen, hun var nemlig forelsket i en tysk 

soldat, der var udstationeret på Tirstrup flyveplads.  

Efter befrielsen klippede de ”modige” frihedskæmpere og pøbelen alt håret af hende og jog hende 

nøgen igennem Rønde. 

Og hun var desværre ikke den eneste, der fik den behandling.  

”Gas” Hanses datter - som jeg kendte fra Kringlen – talte også altid om min far i begejstrede 

vendinger. Han virkede altid i godt humør, sagde hun.  

Jeg vil indrømme, at noget af det gode humør kunne vi godt ha’ brugt lidt mere af derhjemme.  

”Gas” Hans hed selvfølgelig ikke ”Gas” Hans. Øgenavnet var kommet under krigen, da det kneb 

med at skaffe brændstof til bilerne. Dengang kørte bilerne på hvad som helst. Bl.a. gas, som Hans 
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havde et lille lager af. Hvor - var der ingen der vidste. ”Gas” Hans, kunne ikke li’ sit øgenavn, og 

opviste - et ikke ringe temperament – hvis der var nogen der uforvarende kom til at nævne det. 

Der var dog ’en - engang - der sagde til Hans – midt under en kørsel – gi’ den nu noget gas Hans.  

Den historie har far også fortalt mange gange.  

Far arbejdede for ”Gas” Hans i flere perioder af sit liv. 

Han sluttede hos Hans i 1975, da han blev taget for spirituskørsel og måtte ind og sidde en måneds 

tid i Grenå arresthus. 

 På samme tid blev han og mor skilt, og hans liv tog i det hele taget en ny drejning.  

Jeg har aldrig været misundelig på min fars liv. Han fik en masse talenter i dåbsgave og kunne ikke 

administrere dem.  Jeg tror, at han gik hele livet med en tro på, at han var bestemt til noget bedre. 

Og jeg tror også – især i begyndelsen - at han tit følte, at hans familie var en klods om benet på 

ham. Der kom andre tider efter besættelsen for min far.  

Det glade ungkarleliv var forbi. Barneskrål og blevask blev dagligdag.   

 

 Så langt tilbage jeg kan huske, har han haft et alkoholproblem, og af de ting jeg har arvet efter min 

far er det, jeg er mindst glad for.  

Han brugte hele livet ”øllerne” som virkelighedsflugt til en verden, som alligevel ikke eksisterede. 

Og det tror jeg nok, at han vidste. Den eneste man ikke kan flygte fra – er nemlig sig selv.    

De andre gener, jeg har efter ham, er jeg anderledes glad for, men lad andre bedømme dem.  

Det har været svært at ta’ over efter en person, som jeg i lange perioder ikke respekterede, dels på 

grund af drikkeriet, dels på grund af den måde han behandlede familien på.  

Og de to ting hænger nøje sammen. 

På en eller anden måde har jeg alligevel altid forstået min far. Jeg har altid forstået hans længsler og 

hans drømme. Og jeg er ked af at jeg aldrig fik fortalt ham, at jeg syntes han sang godt.  

 

Det må ha’ været svært for ham at smyge generationers beskedenhed og ydmyghed af sig. Helt fra 

Christen Jensen Halds tid (f. 1828) havde familien været husmænd og fiskere på Skæring hede.  

Disse generationer var vant til at stå med hatten i hånden. De levede udelukkende af havets og 

bøndernes nåde, og de ruttede - som sagt - ikke med goderne.  

Og netop fra bønderne kom jo min mor. 

Jeg ved endnu mindre om min mors barne og ungdomsår - end min fars.  
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Da vi flyttede til Sneppevej i Skæring, kan jeg huske, at vi sommetider plagede hende, når vi alle 

var kommet i seng, for at få hende til at fortælle om sin barndom.  

Vi elskede, når mor fortalte om livet i gamle dage. Om hendes far, den lidt tavse patriarkalske 

landmandstype - og - om hendes mor, der stilfærdigt gik og trak i trådende og fik det hele til at 

fungere. Der var ikke materiel nød på den måde, vi selv kendte.  

Gården var stort set selvforsynende, og arbejdskraft manglede der aldrig på grund af den store 

børneflok. 

Især kunne vi godt li’, når hun fortalte om de store højtider – især julen.  

Jeg har glemt det meste af, hvad hun fortalte, men jeg har ikke glemt den stemning, som 

fortællingen fremmanede.  

Vi sov i 2 køjesenge i et lille værelse på størrelse med et kosteskab.  

Far og mor sov inde i stuen, og det var altid når far ikke var hjemme, vi kunne få mor til at fortælle. 

Jeg tror for øvrigt, at det var ved disse lejligheder, at vi var min mor nærmest. 

Hun kunne godt li’ at fortælle, og hendes barndom var så tæt på, at hun kunne huske den. 

Da vi flyttede til Sneppevej var min mor omkring 30 år. 

 

Hun blev uddannet ved husgerning og havde arbejde inden for dette, indtil hun mødte min far i 

efteråret 44. I 1942 var hun på Ollerup Højskole under den legendariske Niels Buhk. 

Da jeg i indledningen nævnte, at der i min mors familie også var en lille Sigøjner, var det min mor 

jeg tænkte på. Selv ikke på Ollerup gymnastikhøjskole, kan man lukke Sigøjnere inde. 

Min mor har fortalt mig at, når hvilen om aftenen var faldet over skolen, klatrede mor og et par 

ligesindede veninder ud af vinduet, og gik på opdagelse i forlystelseslivet i Svendborg. 

Efter Ollerup fik hun plads i huset i Hjortshøj Brugsforening, hvor hun var et års tid 

  

Hendes sidste plads, inden hun mødte min far, var hos en hestehandler i Lystrup, der hed Hasse. 

Da Hasse solgte mange heste og af den grund drak mange lidkøb, var det ikke altid at Hasse kunne 

styre visse legemsdele efter fyraften. Da min mor dengang var i sin ungdoms fuldeste blomst, og 

hendes fremtid ikke indbefattede nærgående hestehandlere, søgte hun nye græsmarker. 

I efteråret 44 var mor og moster Gunhild taget til Restaurant Åkrogen, der ligger ved Egåens 

udmunding i Århus bugten. 

Og hvem stod på scenen og sang med et stort orkester? - Min far.                                                                       
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          Billedet til venstre er det ældste billede jeg har af mig selv. Jeg vil tro det er taget omkring 

juletid i 45. Billedet til højre er af Lise og undertegnede. Jeg husker tydeligt den dag, da 

den serie blev optaget. Vi sidder og kigger på mor. Min hovedform har også rettet sig en hel 

del efter fødslen. 

 

Kapitel 3 

Handler om tiden i Rønde fra 45 til 55, om mine forældre, om mine søskende, om mine lege 

kammerater og i særdeleshed om mig selv. 

 

Det første jeg husker, er et hvidt lys. Derpå nogle høje stemmer, der talte på mit sprog.  

Både mands og kvindestemmer.  

Før dette lys, var jeg blevet kaldt til møde hvor det blev betydet mig, at jeg skulle vende tilbage til 

jorden. Jeg fik mine forældre at se, og jeg fik deres livshistorie. Hvorefter jeg begav mig på vej. 

Jeg går på en markvej en strålende sommerdag. Solen skinner, og det er behageligt varmt.  

På min højre side er der et stort stendige, der er meget højere end mig selv.  

Øverst på stendiget er der et uigennemtrængeligt virvar af krat og buske. 

Til venstre for mig, er der en vidunderlig smuk udsigt ud over en dal. Da jeg kommer til enden af 

vejen, sætter jeg ubesværet af fra kanten og svæver hen over dalen.  

Jeg kan se floden bugte sig under mig.  

Jeg lander ved bredden, og det bliver betydet mig, at jeg skal drikke vand fra floden. 
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Floden hed glemselens flod, og når man drak vandet fra glemselens flod, glemte man alt hvad der 

var gået forud. (dette begreb ’Glemselens flod’ har jeg først læst om senere, og er som det eneste 

ikke en del af erindringen fra dengang) 

Og så husker jeg ikke mere, før jeg ser det hvide lys. Og hører de høje stemmer. 

Denne ”erindring” har altid fulgt mig. Jeg kan ikke huske, om jeg nogen sinde har drømt det. 

Jeg ved bare, at jeg altid har vidst det. 

Min første ”egentlige” erindring stammer fra en tørvemose.  

Min far og mor var på arbejde i tørvemosen og havde taget mig og Lise med.  

Det var i 1948 - altså lige efter krigen.  

Lise var født året før og sov på et tæppe i skyggen af et træ. 

Mor stablede tørv i runde stakke, og min far skar tørv med en stor jernramme med firkanter, som 

han pressede ned i den bløde tørv. Derpå lagde han tørvene op på kanten, hvor min mor så tog dem 

og lagde dem i stakken. 

Far og mor var blevet gift d. 5, maj 1945.  

Som bekendt er det dagen, hvor freden brød ud.  

Som min mor senere spøgefuldt har sagt det, ja ”Nus” og jeg blev gift, da krigen stoppede, og så har 

der for resten været krig lige siden. Og det var der. 

Efter mødet på Restaurant Åkrogen havde forholdet udviklet sig så meget, at min mor blev gravid 

julen 44. Jeg ved ikke, om min far med sine tredve år var parat til at slå sig ned som familiefar.  

Jeg tror det ikke - da min mor - der i mellemtiden var flyttet hjem, næsten måtte true min far til at 

være hans ansvar bevidst. Enden på det hele blev, at min mor flyttede sammen med min far på ’det 

værelse, han havde hos Skovs. 

Ud på vinteren i 46 lejede han så et hus af Kalø gods. Huset var et par hundrede år gammelt og var 

blevet brugt til beboelse af ansatte på Kalø Gods. For at sige det rent ud, var det noget gammelt 

lort. Det viste sig da også, at vi blev de sidste der kom til at bo i huset, idet huset blev fjernet fra 

jordens overflade i 56. Der var en mangfoldighed af alt muligt kryb og kravl.  

Herunder mus og rotter. 

Det blev senere en kær sport for mig at råbe – Rotter, Rotter, når mine søskende stod i nattøj og 

ikke var kommet i seng endnu. Så gik det med flyvende fødder hen over det kolde gulv og ind under 

jerndynens kolde gys. Det var værst om vinteren, da huset ikke var isoleret, og der kun var en 

kakkelovn til at varme huset op med. Om vinteren varmede min mor gamle strygejern og mursten 

op på kakkelovnen, hvorefter de blev pakket ind i gamle aviser, og i god tid inden vi skulle i seng 
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blev de lagt ind under dynen. Senere da Lise og jeg sov på en gammel sofa i stuen, kan jeg huske, at 

der var rim på dynen, når vi vågnede om morgenen.  

Hvis der var rigtigt koldt om vinteren, fik vi nogle gamle frakker lagt over os.  

Lægger man dertil, at vi også begge to var sengevædere, kan man måske godt forstå, at jeg endnu - 

den dag i dag - ikke er så god til at ligge tæt sammen med nogen. Helst vil jeg ha’ min egen seng. 

 

Huset var et 2 families hus, og vi delte huset med et ungt ægtepar, der hed Mette og Willy Larsen. 

De fik d. 30, april 1946 en lille datter, der senere blev døbt Jonna. 

Og denne Jonna skulle blive min bedste ven – og legekammerat - i al den tid vi boede i Rønde. 

Foran huset var der et område med små toppede brosten, og da jeg blev lidt ældre, var det en af 

mine pligter at holde disse brosten fri for ukrudt.  

Dette skete med en gammel sløv bordkniv og altid under mine højlydte protester.  

Men det var sjældent, jeg slap for arbejdet, da min mor allerede dengang havde en jernvilje.  

Bag ved huset, var der en uplejet have, der endte ved den gamle markvej, der løb langs med Kaløs 

marker ned til Kalø Slotsruin. 

I haven var der gamle frugttræer. Især æbletræet kan jeg huske, da jeg ud over at spise æblerne også 

brugte æbletræet som mit faste tilholdssted, når bølgerne gik højt i Gyden nr. 6. 

Og bølgerne gik ofte højt i Gyden nr. 6.  

Det var min sørøverborg. Det var min uindtagelige fæstning over for omverdenen, det var der, hvor 

jeg drømte mig hen - alle mulige andre steder – end der, hvor jeg var.  

Der var også 2 gynger på æbletræet, som blev flittigt benyttet.  

Bag ved huset var der et redskabs og brændeskur. Når man gik ind i huset, var der først et lille 

bryggers med en gruekedel, hvor mor vaskede alt vort tøj.  

Samme gruekedel blev også brugt, når vi børn skulle ha’ vores månedlige bad.  

Ved siden af bryggerset var der et lille køkken med et gammeldags komfur, hvor mor lavede mad. 

Ved siden af køkkenet var der et pulterrum, der var fyldt op med alt muligt ragelse.  

Resten af huset bestod af en lille stue og et endnu mindre soveværelse.  

Det var et koldt og fugtigt hus - ganske uegnet til beboelse.  

Især vintrene var strenge og lange at komme igennem. Det var altid mor, der skulle tidligt op og 

fyre op i kakkelovnen så der var varmt, når vi andre stod op.  

 Jeg kan ikke huske, da Lise blev født, da jeg kun var 2 år i 47, men til gengæld kan jeg huske da 

mor kom fra Ebeltoft med både Karin og Marianne.  
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På samme tid begyndte det at gå op for mig, at ikke alt var, som det skulle være i vores hus.  

De skændtes meget, og far var begyndt at forsvinde efter aftensmaden.  

Hvis han i det hele taget kom til aftensmad.  

Dengang var min far den store helt. Han kørte lastbil, og min store drøm i de år, var at få min egen 

lastbil eller en rutebil. Jeg var tit med far, når han var ude at køre.  

Dengang kørte han for Hakon Sørensen, som havde specialiseret sig i kævletransport fra Kalø 

godsets skove. Det, der ikke blev skåret op på det lokale savværk, blev som regel kørt til Langå 

savværk. Vi kørte altid i en lastbil, der blev kaldt lille Volle.  

Det var den ældste af Hakon Sørensens tre Volvoer. 

Lille Volle kørte dog især brændsel af højst forskellig art.  

Om morgenen vækkede far mig forsigtigt for ikke at forstyrre de andre, og mens jeg tog tøj på, 

lavede far morgenmad. Og mens byen langsomt vågnede, begav vi os til fods ned i bunden af 

Rønde, hvor Hakon Sørensen holdt til.  

Hakon kom altid lige et smut ned i garagen og sagde godmorgen, når vi kom.  

En morgen, hvor jeg syntes de talte sammen lige længe nok, blev jeg rastløs og gav et stort 

lastbildæk - som stod op af væggen – et solidt spark.  

Det skulle jeg ikke ha’ gjort, da dækket væltede ned over mine tæer med et ordentligt brag.  

Det varede længe, inden jeg holdt op med at græde.  

Men bortset fra det, så elskede jeg det. 

Vi havde mange ture til de forskellige mosebrug der lå rundt omkring, især Pindstrup.  

Vi kørte også med kul, som vi hentede på havnene i Æbeltoft og Randers. 

Især havneturene kunne jeg godt li, fordi der altid var en masse spændende ting at kigge på.  

Så kørte far bilen ind under en silo, og lidt efter kunne vi høre, kullene rasle ned på ladet af bilen. 

En af fars yndlingshistorier fra den tid handler netop om sådan en tur med kul. 

Kunden boede i Langå, og aflæsningen foregik på den måde, at far - via en sliske - skovlede kul ned 

i kælderen.  

Efterfølgende blev vi budt ind på en øl og en sodavand i stuen, hvor der gik en kat rundt - på 

størrelse med en mindre hest. Katten fattede forkærlighed for mig og begyndte at gnide sig op af 

mine ben. Far kiggede på mig - og spurgte - syntes du ikke katten er pæn, Lars? 

Jeg så på katten, og sagde med stor overbevisning. Den er grim! 

Dengang kunne jeg ikke forstå hvad de voksne grinede af. (jeg kan stadigvæk ikke li’ Katte) 
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De fleste ture til Langå har jeg dog gjort sammen med en af de andre Chauffører, som også boede i 

Gyden lidt længere nede. Han hed Rasmus og for nemheds skyld, blev han kaldt for Ras.  

Han kom tit og spurgte min mor, om ”Lars” ville med en tur til Langå.  

Når vi kom til Mørke standsede Ras altid ved bageren og købte en halv stang Wienerbrød og 2 

Appelsinvand.  

Vi holdt ikke pause i den forstand, idet Ras sad med sodavanden imellem benene, når han kørte. 

Engang tog vi en spritter op at køre, der gik og tomlede den. 

Mens Ras ordnede aflæsningen, sad jeg sammen med spritteren tilbage i førerhuset.  

Jeg vil ikke sige at jeg var særlig stolt af situationen, da han trak en spritflaske frem fra 

inderlommen af sin gamle frakke – der bestemt havde set bedre dage.  

Han kiggede på mig med et lunt smil, og spurgte om jeg ville ha’ en lille ’en.    

Jeg havde længe kunnet lugte, at det ikke var den første han havde fået den dag, for han lugtede 

ligesom når mor pudsede vinduer. Så jeg afslog høfligst. 

Jeg tror Ras tog mig med – dels fordi han kunne li’ min far - dels fordi han gerne ville ha’ lidt 

selskab på turen. Jeg kan tydeligt huske, når vi drejede ind over den gamle ”Randersbro” og kørte 

mod Langå. Hvem kunne ha’ vidst dengang, at Randers senere skulle blive min by.   

Ras var ældste søn af Ingvard og Jenny, der boede lidt længere nede af gyden.  

Den yngste hed Polle, og selv om Polle var 3- 4 år ældre end mig selv, har vi leget sammen mange 

gange. 

Familien havde mange flere børn end os og var om muligt endnu mere fattige. 

Takket være Polle og Ras kom jeg en del i deres hjem.  

Flere gange har jeg overværet, at Jenny har stillet et fad dampende varme kartofler ind på bordet.  

Og ikke andet, udover meldyppelse og salt. 

Det har åbenbart været en dagligdags foreteelse, der var i hvert fald ikke nogen, der klagede over 

maden. Hvad Ingvard lavede, kan jeg ikke huske mere, men han har sikkert været daglejer på Kalø, 

som så mange andre på den tid.  

Min far fortalte mig engang, at Ingvard havde været inde at sidde under krigen.  

En sen aften havde han stjålet nogle høns fra en hønsegård. Men som han grinende fortalte min far - 

tog han kun de hvide - da de var lettere at få øje på om natten.  

En af de mellemste sønner stillede mig for øvrigt et uhøvisk forslag i dueslaget - under foregivende 

af - at ville vise mig de små søde dueunger. Et forslag som jeg selvfølgelig afviste, da jeg 

overhovedet ikke anede hvad manden stod og puslede med.  
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Jenny gjorde rent på den gamle Rønde skole som lå på hjørnet af Grenåvej og Gyden.  

Den selv samme skole som jeg startede på i 1952.  

Foruden Ingvard boede der 2 andre i huset. 

En ældre kvinde – Katrine, som var Polak – der var strandet her efter anden verdenskrig.  

Og hendes mand, der hed Mikael. Mikael ku’ jeg godt li’. Han havde en kolonihave oppe ved siden 

af vandrerhjemmet, og kom forbi næsten hver dag. Han havde altid tid til en lille snak og en lille 

spøg. Jeg tror, at grunden til, jeg kunne li’ ham var, at han lignede min bedstefar lidt.  

Mor og Mikael udvekslede også altid et par friske bemærkninger til hinanden, og det er også sket, at 

vi har fået lidt friske grøntsager fra kolonihaven. 

 Polakken gjorde i blomster. Man kunne tydelig se, hvor hendes del af huset begyndte.  

På begge sider af døren var der Stokroser, og hen langs huset var der sået sommerblomster med 

mange Morgenfruer i. Hun var altid i gang med rengøring af en slags.  

Enten pudsede hun vinduer, eller også gik hun og fejede brostenene foran huset.  

Jeg havde aldrig før set et ansigt med så mange rynker. 

Men det var et mildt, venligt smilende ansigt.  

Jeg ved ikke noget om, hvad hendes skæbne har været under krigen eller hvilke omstændigheder, 

der havde bragt hende til Danmark.  

Men hun virkede glad for livet. 

 

Som sagt boede Mette og Willy Larsen og deres datter Jonna i den anden del af vores hus. 

Willy var en umådelig hårdt arbejdende mand. Han kørte bus, han kørte aviser, og om aftenen kørte 

han sågar også filmene i Rønde bio. Imellem redskabsskurene stod Stella - hans store schæfer 

bundet. Den havde sorte og mørkebrune aftegninger og var et pragteksemplar af racen. 

Alligevel var jeg altid mest tryg, hvis jeg fulgtes med Jonna, når vi skulle forbi hunden, ikke fordi 

den nogensinde har gjort mig noget, men lidt bange var jeg alligevel. 

Hvis jeg skal være helt ærlig. var jeg også en lille smule bange for Willy.  

Han virkede utilnærmelig, og der var sjældent jeg så ham smile.  

Han knoklede røven ud af bukserne og har sikkert bare været træt.  

Han var ivrig jæger, og han gav mig et chok engang, da han fyrede begge løb af, på jagtgeværet, ud 

af sit køkkenvindue. Der var snestorm den dag, og jeg sad som sædvanlig og kiggede ud af vinduet. 

Jeg har altid elsket er en god snestorm, jeg elsker når himmel og hav står i ’et, og man sidder i sin 

trygge stue og har det lunt og dejligt.  
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Willy havde fået øje på et par fasaner, der sad og trykkede sig i skellet ud til Kaløs marker,  

og jeg tror næsten, den lille familie fik fasansteg den aften, han ramte i hvert fald den ene. 

Willy var tit væk om natten, da han i en periode også kørte turistkørsel. 

Mette og Jonna var bange for at være alene hjemme – især i stormvejr – og mange gange er Mette 

kommet om natten og banket på vores stuevindue, hvor Lise og jeg sov og spurgt efter min far. 

Så rejste min far sig og fulgte med ind ved siden af, hvor han blev resten af natten. 

Hver juleaften, når vi børn var kommet i seng, kom Jonna ind i soveværelset til os og delte små 

gaver ud. Jeg tror Jonna glædede sig ligeså meget til at gi´ gaverne, som vi glædede os til at få dem. 

Hun var ked af at være enebarn og længtes tit efter søskende.     

Det var Mette og Jonna, der stod os børn bi, når far og mor røg i totterne på hinanden. 

En god ting ved Mette og Willys hjem var, at der ikke var spiritusproblemer. 

 

Når min far kom fuld hjem, var det ikke for at lave ballade, han kom hjem for at sove brandert ud. 

Den kloge kone ville have holdt kæft - ikke mindst for børnenes skyld - og taget diskussionen dagen 

efter, men der blev ikke taget hensyn af nogen art.  

I løbet af ingen tid eskalerede det, ting fløj gennem luften, og der blev delt øretæver ud.  

Rent verbalt kunne han ikke klare sig over for min mor, og det kunne gøre ham desperat. 

Min mor har altid haft en uhyre elegant måde at svine folk til på.(En evne jeg gudskelov har arvet) 

Når de skændtes, tog de overhovedet ikke hensyn til os børn eller naboerne for den sags skyld. 

Jeg tog som regel Lise ved hånden og flygtede ud af huset.  

På den anden side af gyden, hvor Sofus og Albertine boede, var der en hæk med Blommetræer.  

Der satte vi os ind under hækken og ventede på at uvejret skulle stilne af.  

Der gik som regel ikke lang tid, før Mette og Jonna gjorde os selskab, hvor de efter bedste evne 

forsøgte at trøste os. Det har jeg aldrig glemt dem for. 

 

Jeg har desværre aldrig fået spurgt Jonna, hvordan hun har haft det senere i livet med disse 

oplevelser, som også for hende, må have sat sig nogle spor af en art.    

Jeg taler desværre for sjældent med Jonna, men når det endelig sker, har vi overhovedet ikke besvær 

med at finde den gamle fortrolige tone, som vi brugte for næsten 50 år siden. 

Vi kælkede sammen, vi spillede teater sammen, vi legede Cirkus sammen, vi gyngede sammen.    

Især har vi leget teater sammen, da jeg allerede dengang var bidt af en gal teatermand. 

Publikummet bestod overvejende af mine yngre søskende, der var tvangsindlagte.  
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Og måske nogle af Gydens andre børn. 

Jeg må her lige fortælle at, Gydens børn, i forhold til de andre børn i byen absolut ikke havde nogen 

høj status. Selv om Gyden ligger højt oppe i Rønde, kan man roligt sige, at det var bunden. Man 

blandede sig ikke med de andre børn, som boede lidt længere nede i byen. Der gik ligesom en 

usynlig skillelinje fra omkring Rutebilstationen og nedad. Engang imellem stod vi over for 

hinanden - med Sværd og lange Spyd - som vi havde lavet af nogle kæppe og svinede hinanden til. 

Kun ’en gang har jeg set nogen komme til skade, det var ’en af vores, der fik et svirp hen over 

ansigtet med en kæp. Da han begyndte at græde, opløstes krigen af sig selv. 

Først da jeg begyndte at spille fodbold i 53, lærte jeg nogen af de andre drenge at kende og mange 

af dem, satte jeg senere stor pris på.  

 

Pantefogeden var en flittig gæst i vores lille hjem. Og den lokale Politimand med tilsigelser. 

Inden vi flyttede fra Rønde, vidste jeg alt om, hvordan man forhalede en truende fogedsag. 

Det drejede sig tit om børnebidrag, og det var begyndt at gøre rigtig ondt nu. 

Omkring 1950 var far også i lange tider arbejdsløs, og det gjorde bestemt ikke den økonomiske 

situation bedre. Lise på 3 år og jeg på 5 samlede bl.a. cigaretskodder i rendestenen, på en strækning 

fra barberen og ned til rutebilstationen. Den anden side af vejen tog vi på vej hjem.  

Far havde lovet os 1 øre for hvert cigaretskod, vi fandt.  

Når Lise og jeg kom hjem, blev Cigaret - skodderne omhyggeligt befriet for papiret – blandet – og 

derefter røget i piben. Pengene så vi aldrig noget til.   

Et af mors faste kritikpunkter over for min far var, at han aldrig var hjemme. Det var også rigtigt,  

Men det var hun i sandhedens interesse heller ikke. Specielt om dagen var hun ikke meget hjemme. 

Hun havde en slyngveninde på Rønde vandrerhjem, bestyreren Eva Rasmussen. Indimellem hjalp 

hun også til med at lave mad, når der var travlt. Når først de to kvinder fik gang i snakketøjet, 

fortrak jeg klogenligst til græsplænen foran vandrerhjemmet.  

Der var som regel mange gæster, da Rønde ligger på den kønneste egn i Danmark. 

Og denne påstand er ikke i nærheden af en diskussion. 

Der var folk fra hele Verden men flest fra Danmark og det øvrige norden. 

Det var dengang man virkelig var en vandrer, når man boede på vandrerhjem, men der kom nu også 

mange cyklister. Der var en bålplads på græsplænen foran, og fra den kunne man se ned over Kaløs 

marker mod Bregnet Kirke og Kalø Slotsruin, og hvis man kiggede lidt til venstre, havde man 

udsigt over Mols Bjerge og Ringelmose skoven.  
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Ved siden af vandrerhjemmet var der en tennisbane, som der dengang blev spillet meget på.     

(også af byens borgere) Om aftenen, når vejret var godt, blev der tændt ild på bålpladsen, og folk 

samlede sig rundt om bålet og sang fædrelandssange og aftensange. 

Der var altid ’en der havde en guitar med i bagagen, og spillede til.  

Allerede dengang beundrede jeg alle, der kunne spille et instrument. 

Den dag i dag kan jeg ikke høre ”En sommernat ved bålet” uden, jeg kommer til at tænke på Kalø 

Vandrerhjem.  

 

Mit første job fik jeg som 6 årig hos Købmand Hovge. Købmand Hovge havde købmandsbutik 

nede på Molsvejen. Det var en god gammeldags købmandsbutik med snurrende kaffemøller og 

petroleum pumpe i baglokalet.  

Og netop baglokalet var mit domæne, da jeg ordnede flasker og ryddede op.  

Indimellem løb jeg med varer, hvis de ikke var for tunge. 

Købmand Hovge og hans kone var flinke folk, og det hændte ikke så sjældent, der var en lille 

godbid til mig. Min far og mor havde købmandsbog hos ham, og han vidste sikkert alt om, hvordan 

det stod til med økonomien i det lille hjem.   

Det var dengang man fik et kræmmerhus med blandede bolsjer, når man betalte det der stod på 

bogen. Bolsjerne tog vi med hjem, hvor de blev delt ud, så vi fik lige mange hver. 

Jeg nåede nu som regel at spise 4 – 5 stykker inden vi kom hjem.  

Det er sjældent jeg er blevet snydt i den retning.  

 

Det næste job jeg havde, var som mælkedreng. Det må ha’ været inden jeg begyndte i skole, da jeg 

var med på mejeriet tidligt om morgenen. Det kunne jeg godt li’, selv om det var hårdt. 

Det var dengang man fik mælken i flasker, og de var anbragt i store jernrammer. 

De store jernrammer tog mælkemanden Pfaff Jensen sig af, de var for tunge for os børn, men ellers 

var det os der sørgede for, at folk de fik det, som de havde bestilt.  

Vi byttede simpelthen de tomme flasker, som folk havde stillet på trappen, med nogle fyldte. 

Hvis de skulle ha’ noget derudover, skrev de en seddel, som de stak ned i en af flaskerne.  

Seddelen blev overrakt til Pfaff Jensen, som omhyggeligt noterede det i en lille sort bog.  

Det var sjældent, der var kontant afregning dengang, da de fleste købte på bogen.  

Pfaff Jensen hed selvfølgelig ikke Pfaff Jensen.  

Ved siden af mælkeruten, havde han en lille bibeskæftigelse med at sælge symaskiner. 
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Mælkevognen var forspændt en stor gulbrun hest, der selv klarede turen. 

Pfaff Jensen satte den i gang om morgenen, når vi havde været på mejeriet, og så bestemte den 

farten resten af dagen. Jeg ved ikke, hvor mange år hesten havde kørt den rute, den kunne den i 

hvert fald udenad. Den var rolig og skikkelig, og vi skiftedes til at få lov til at sidde på ryggen af 

den, når den skulle i stald om aftenen. 

Hvor rolig hesten var, kan jeg bedst illustrere med følgende hændelse. 

Jeg kom gående med Karin ved hånden på Molsvejen lige før Grenåvej, da et spand heste fra Kalø, 

pludselig blev bange for et eller andet, og løb løbsk. Det skete ud for Rutebilstationen.  

Hestene fortsatte op ad Grenåvej og i krydset lige foran os, fik den ene hest revet sig fri fra 

skaglerne, og fortsatte igennem hækken ind til fiskehandler Hvid, hvor den faldt til ro og gav sig til 

at æde af Hvids græsplæne.  

Den anden hest fortsatte med resterne af arbejdsvognen halvvejs op ad den store skrænt, hvor 

manufakturhandler Kiil boede dengang. Alt imens stod mælkemandens hest og virrede fredeligt 

med hovedet og åd sin havre, som den havde i sin lille mulepose, som var bundet omkring hovedet. 

Selve episoden gav mig en skræk for heste, som jeg desværre aldrig er kommet over.  

For få år siden, da jeg begyndte at arbejde på Dronningborg Aktivitets Center, fik jeg chancen for 

en ridetur i forbindelse med mit arbejde. Men desværre kunne jeg ikke engang klare ’en runde i 

ridehuset, før jeg skrækslagen bad om at komme ned.  

Så jeg blev aldrig Cowboyder, som jeg ellers drømte om som barn. 

Og netop Cowboyder - det var - hvad jeg drømte om på den tid.  

Jeg var begyndte at gå i biografen meget tidligt.  

Jeg tror ikke, at jeg er gået glip af ’en eneste eftermiddagsforestilling i Rønde bio fra omkring 1950 

til vi flyttede fra Rønde i 55. 

Jeg glemmer aldrig, at min far tog mig med til en ”såkaldt” voksenfilm først i 50erne. 

Filmen hed ”Den syngende Fisker”, og den havde Operasangeren Mario Lanza i hovedrollen.  

Jeg var målløs. Aldrig havde jeg hørt noget så godt. Jeg svømmede - bogstaveligt talt - rundt i   

Toner, som jeg ikke burde vide noget om. Vi havde ingen tradition for den slags musik i familien. 

På daværende tidspunkt havde vi ikke engang en Radio. 

Det var jeg imidlertid ligeglad med, jeg besluttede mig øjeblikkeligt for at blive operasanger. 

Denne beslutning forlod jeg først engang i 70erne. 

Jeg har for nylig genset ”Den syngende Fisker ” på TMC kanalen, og selv om handlingen er noget 

vrøvl, kan Mario Lanza stadig synge røven ud af bukserne på hvem som helst.  
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Han brugte det meste, af sit alt for korte liv til at medvirke i et hav af tåbelige Hollywood film. 

Min første operaplade som jeg selv købte, var med Mario, hvor han sang en arie fra operaen 

”Bajadser”. ( på Dansk: Kryb kun i koften) Han havde det - som er så eftertragtet for tenorer – et 

ægte, tenorsmeld på stemmen. Samtidig kunne han gå helt ned i pianissimo og med en inderlighed, 

man skulle helt tilbage til Benjamino Gigli, for at kunne høre.  

 

Engang først i 50 erne fandt Randers Amtsavis ud af, at de ville lave en avis, hvis mål område var 

Djursland. Jeg tror de syntes, at ”Stiften” var blevet lidt for dygtige. 

 Avisen kaldte de selvfølgelig for Djursland. Sammen med en hel masse andre drenge og piger, blev 

jeg sat til at dele prøveeksemplarer ud. Dette skete i silende regnvejr, og det kostede os senere en 

balle af de større. 

Vi smed nemlig bare aviserne på den plaskvåde trappe, hvis folk ikke havde en brevsprække eller 

en postkasse. Nogen må dog have kunnet læse avisen, da jeg et stykke tid efter blev hyret som 

avisbud. Dette job havde jeg et par år, førend jeg fik job som bybud hos slagter Sørensen på 

hovedgaden. Far og mor kendte Sørensens i forvejen, og jeg havde tit været der med mor. 

Jeg tror min mor hjalp til i baglokalet engang imellem.  

Dette skulle blive mit sidste job mens jeg boede i byen. Takket være avisruten og min medfødte 

stedsans, kendte jeg hele byen som min egen bukselomme.  

Jeg kunne godt li’ at komme rundt til Sørensens mange kunder, hvoraf jeg kendte de fleste i 

forvejen. Og det kunne godt gi’ mange drikkepenge, da jeg altid var høflig og tjenstvillig, når jeg 

kom med varer.  

Ikke så få gange er det sket, at jeg har hentet andre varer for ældre mennesker, der ikke havde andre 

muligheder.  

Det sagde Sørensen ikke noget til, da jeg fortalte ham det. Det gav også gode drikkepenge. 

Ikke mindst blev jeg fodret godt af, når jeg mødte efter skoletid.   

Og hos Sørensens fik man ikke grød i alle mulige afskygninger.   

Jeg har fået min grød. Den eneste grød, jeg stadig spiser, er risengrød.  

Nej, man fik pålæg. Tykke skiver flæskesteg, Hamborgryg med Italiensk salat, Leverpostej med 

rødbede og tykke skiver Bacon. Netop sådan en leverpostej var jeg engang på vej med til Kalø 

Landbohøjskole. Det var en hel leverpostej, og jeg havde forsigtigt surret den fast på bagagebæreren 

på min cykel.  

Når jeg skulle på højskolen, stak jeg altid igennem Ringelmose skoven for at spare tid.  



33 

 

Der hvor vejen deler sig til Nappedam, ville jeg lige tjekke om postejen stadig var der.  

Det var den ikke.  

I mine øjne var leverpostej noget man købte en skive af til 50 øre eller, hvis det gik vildt for sig, en 

hel Krone. For mig repræsenterede en hel leverpostej en formue.  

Slukøret fik jeg vendt cyklen, og mens jeg kiggede i begge sider af vejen, trampede jeg langsomt 

tilbage til Rønde og slagter Sørensen. Grædende fortalte jeg, hvad der var sket.  

Sørensen klappede mig på hovedet og sagde! Nåh, det var jo ikke så godt Lars, nu får du en ny 

leverpostej, og så må du køre ned med den. Og jeg kunne se på det smil, han havde både i 

øjenkrogen og omkring munden, at han ikke var gal på mig. Er der noget at sige til, at jeg elskede 

slagter Sørensen? 

Derimod elskede jeg ikke hans søn, der hed Djecki - sådan cirka.  

Han var 11 år og større end mig. Han fandt hurtig ud af, at han kunne banke mig.  

Og da han jo også vidste, hvor jeg boede og ikke undlod at gøre mig opmærksom på det, var han 

bestemt ikke en af mine bedste venner. 

Den sidste hilsen jeg fik af ham - fik jeg - dagen før vi flyttede til Skæring. 

Han troede jeg ville holde op som bydreng, fordi jeg ikke fik nok i løn.  

Han nåede at gi’ mig et par lussinger, inden jeg fik fortalt ham, at det var fordi vi skulle flytte. 

Jeg er ikke i tvivl om at Djecki senere er blevet en god far, og altid har været god ved sin gamle mor 

og helt sikkert også er en god bedstefar nu, men dengang syntes jeg bestemt ikke, han var noget at 

samle på.  

Jeg fik 10 kr. om ugen hos slagter Sørensen, og samtidig havde jeg gode muligheder for at tjene 

drikkepenge. Jeg havde lært af bitter erfaring ikke at sige noget om drikkepengene derhjemme. 

Før slagter Sørensen - gik de fleste af pengene ind i den fælles husholdning.  

D.v.s. min mor ”Lånte” pengene. De første 10 kr. jeg tjente, gik til at købe en Klarinet, som havde 

været til salg længe hos Tante Helga. Jeg havde været bange for, at hun skulle sælge den i 

julehandlen. Den kostede 9 kr. og 90 øre, så der var ikke meget tilbage af den 10 er.  

Klarinetten holdt ikke længere end Harmonikaen havde gjort, da det som sagt altid har interesseret 

mig, hvordan ting ser ud indvendig. 

 

Ellers gik de fleste af mine penge til det, som de fleste raske drenge bruger deres penge til. Oceaner 

af slik, isvafler, hold kæft bolsjer, telefontråde og strømpebånd. Desuden var der hver sommer 

Cirkus på dyrskuepladsen, og som navnet antyder, var der også engang imellem dyrskue. 
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Men især Biografen var jeg vild med. Der åbnede sig en hel ny verden for mig da jeg begyndte at gå 

i Biografen. Jeg elskede film!  Allerede Søndag morgen begyndte jeg at glæde mig til filmen, der 

begyndte kl. 4. Der var kamp mellem os drenge for at komme først i køen inde under det lille 

halvtag i Rønde bio. Sommetider stod jeg sammen med Lise og Jonna en halv time før 

forestillingen begyndte. 

 Så fik vi tiden til at gå med at kigge på film plakaterne med billeder, som var sat op i udhængs 

skabene på begge af indgangen.  

Billederne var sat op med små nåle, der havde porcelænshoveder. Der var ”En mand steg af toget” 

med Spencer Tracy, der var ”Mogambo” - med Ava Gardner, og der var Tarzan – med den rigtige 

Tarzan, nemlig Johnny Weismuller.  

Der gik altid en susen gennem køen, når vi kunne høre skridt inde bag ved dobbeltdøren.  

Først kunne vi høre biografejeren, som hed Jørgensen, lukke skodderne op til slikbutikken og lidt 

efter, kunne vi svagt skimte ham bag de matterede ruder, når han kom for at åbne døren.  

Han sendte os altid et venligt smil, idet han åbnede. 

På dette tidspunkt var der som regel 20 eller 30 børn i køen. Derefter gjaldt det om at komme først 

hen til kiosken, der var på størrelse med et kosteskab, hvor fru Jørgensen sad og solgte slik. 

Jeg er det man kalder Lakridsoman, og min lidenskab for god lakrids er grundlagt i Rønde bio. 

Eller i slikbutikken som lå lidt længere oppe ad Grenåvej, omtrent der hvor Oscars Cafeteria senere 

kom til at ligge. Det var for øvrigt min far, der i sin tid startede Pølsevognen op, og efter et stykke 

tid solgte den til Oscar. Den stod lidt længere nede i byen dengang, skråt over for Knudsens 

Autoværksted, og ved siden af Bageren, som jeg ikke kan huske hvad hed. 

  

Den Lakrids man kunne få dengang, laves overhovedet ikke mere.  

Det var dengang det ”smagte” af lakrids. Så når Lakridserne var købt, gjaldt det om at komme ind i 

salen og få sin yndlingsplads, som dengang var fjerde række på gulvet – midtfor.  

De startede som regel med en Tom og Jerry film, eller en Chaplin film.  

Og så gik det ellers derud af. Vore helte var Robin Hood, eller Zorro, eller Burt Lancaster som 

”Den knaldrøde Pirat”.  

Jeg elskede film. Men samtidig så jeg også på filmene med kritiske øjne.  

Jeg så med det samme hvis f.eks. baggrunden ikke var ægte.  

Jeg så ”De røde heste” sammen med ”Ras” og far, da den kom frem.  Og jeg kunne med det samme 

se, at når Poul Reichhardt sad på hesten og sang, var det ikke den rigtige baggrund. 
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Denne uvane har jeg for øvrigt stadigvæk. Jeg sidder altid og hakker en film i stykker og går den 

efter i sømmene. Håndværket skal være i orden.  

Vi vinkede også tit til Willy – Jonnas far – som stod for fremvisningen af filmen.  

Han lukkede sommetider døren op efter forestillingen for at få en mundfuld frisk luft,  

inden han skulle i gang med 7 forestillingen. Så vidt jeg husker, kom Jonna gratis ind.   

 

Til højtiderne så vi Disneys nye tegnefilm eller en af klassikerne, som han allerede dengang havde 

lavet mange af. Heksen i ”Snehvide” gjorde et uudsletteligt indtryk på mig, da jeg så den første 

gang. Det var i julemåneden, og det var mørkt udenfor, da forestillingen sluttede.  

For en gangs skyld var jeg alene i Biografen den dag, og da min kondi dengang var betydelig bedre 

end den er i dag, varede det ikke længe før jeg fandt Gyden nr. 6. 

Jeg har altid hørt til dem der mener, at Disneys tegnefilm – især helaftensfilmene – bestemt ikke 

alle sammen er for børn.  

Senere da vi boede i Skæring, ’så jeg ”Psyco” - I Park Teatret i Risskov – af den store mester Alfred 

Hitchcock. Den samme panik, som da jeg så heksen i ”Snehvide”, greb mig. 

Jeg kastede mig på cyklen, og så gik det i rasende fart de otte km. tilbage til Stranden. 

Da Kay Verner dengang var det højeste man kunne opnå som cykelrytter, pralede jeg over for mine 

kammerater, at selv Kay Verner ikke kunne ha’ fulgt med. Ikke engang over Tålfor bakken. 

 

Jeg var med på et par af de ture som De Grå Busser arrangerede til Seksdages løbene i Århus. 

Det var altid om eftermiddagen, og det var ikke altid, der var lige meget aktivitet på banen.  

Dengang skulle parrene køre uafbrudt i 6 døgn. Om dagen skiftedes de dog til af sove.  

Mens den ene gik til kabinen for at sove, trillede den anden langsomt rundt i ovalen.  

Nogle spiste bananer og andet frugt og der blev drukket kaffe i uanede mængder.  

Men de fleste trillede bare ganske langsomt rundt.  

Nogle af dem med store halstørklæder og tophuer på. Uden at tale sammen.  

Selv om det var ”mest for børn” om eftermiddagen, var der altid løb af en slags. Men jeg tror nu 

ikke, det rykkede ret meget i den endelige stilling. Men sjovt var det alligevel. 

 

På samme tid kan jeg huske at ”de” klædte Preben, også kaldet ”Phiselbach” i Kay Verner dress. 

Det var med Cykelrytter cykel og det hele. Preben cyklede et par runder inde på rutebilstationen til 

almindelig jubel. Jeg var misundelig på ham, ka’ jeg huske. 
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( Phiselbach var en kendt revyfigur på den tid i radioen. Han blev spillet af Ole Monty ) 

Preben og jeg gik i klasse sammen, og jeg har været med til fødselsdag - og lignende - mange gange 

hos Preben og hans forældre. Preben begyndte dagen efter han blev født – med at arbejde hos 

Sørensens blomster. Uden at overdrive tror jeg, at Preben var den populæreste dreng i byen. 

Han havde altid en frisk bemærkning til kunderne, og alle kunne li’ ham.   

Jeg husker ikke hvad moderen hed, men hans far hed Willy Madsen. 

Prebens mor genså jeg i 1970. 

Hun var blevet gift med Jørgen Knudsen, der dengang stod i spidsen for Rønde Amatørteater. 

Der havde stået noget om Lars Hald og Kay Abrahamsen i ”Djursland”, og på en eller anden måde 

havde de en lille rolle til mig. Rollen passede ikke særligt godt til mig, og jeg havde ikke nogen stor 

succes. Det var lidt ærgerligt, da det var en slags hjemmebane for mig. 

Prebens mor kunne kende mig med det samme, og det var dejligt at få genopfrisket nogle minder.  

Som man kan forstå af ovenstående var livet ikke kun arbejde. 

Når jeg havde været i skole - og havde overstået mine forskellige bud pladser – havde jeg aftenen til 

rådighed. Det første Lise og jeg gjorde, når vi havde spist, var at gøre os usynlige.  

Lise ville jeg i dag kalde en slags drengepige.  

Hun var altid med på den værste, vi drenge kunne finde på. 

Der var betydeligt mere mandfolk over Lise, end der var over mig. 

Lise havde sin egen vilje, og det kostede hende både dengang - og senere - en masse knubs i livet. 

Jeg har aldrig fået bank af mine forældre, selv om det somme tider har været tæt på, men Lise har 

fået sin del. Ikke af min Far men derimod af min mor, som havde en særdeles proper næve.  

Det er der flere af mine søskende, der godt kan snakke med om. 

Om aftenen fandt vi hurtigt kammeraterne. 

Området omkring Købmand Hovge var ideelt til mange af vores lege.  

Dengang var der træer og buske omkring forretningen, og det gav gode muligheder for at gemme 

sig. Så legede vi put - eller gå i dåsen. Den nemmeste vej ned til Hovge var at stikke igennem Sofus 

og Albertines have. 

Det var Sofus bestemt ikke glad for, så det var altid med nogen tøven, vi vovede os igennem.   

Sofus var fisker og havde altid åleruser og garn til at hænge til tørre.  

Min søster Karin blev engang truet med en tur i ålerusen, hvis hun blev ved med at skyde genvej. 

Han huggede for øvrigt hovedet af en hane - engang jeg netop kom forbi - og uden hoved satte 

hanen kurs i min retning, og det ku’ nok være, at jeg fik benene på nakken.  
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Og jeg fandt ud af - ved den lejlighed - at Sofus godt kunne grine. 

Jeg tror aldrig min far og mor var bekymrede, når vi strøg ude om aftenen. 

Vi havde jo fra helt små af været vant til at klare os selv, og det gjorde vi så. 

Om vinteren kælkede vi på bakken ned til andelsboligerne, men det var mest om aftenen, da der var 

gadelys. Den suveræne bakke var Bavnehøj.  

Bakken blev også om sommeren brugt til at sætte drager op på.  

Dengang var der også mange der byggede modelfly af træ og pergamentpapir, og der har været 

mange sørgelige forlis på Bavnehøj.  

Man sidder hele vinteren og bygger på flyet, og det hele er knust med et enkelt vindkast. 

 Mellem Vandrerhjemmet og Kalø var der et lille mosehul, og når det frøs til om vinteren, var det 

der, det skete. Der var mange, der havde skøjter, men de fleste af os havde gummistøvler på – eller 

træsko. Det var altid Lise og Jonna, jeg var sammen med, men Knud og Leo hørte også til de faste. 

Leo boede i et hus på Molsvejen, som var ejet af en Murermester. 

Det var Leo, der gjorde Jonna og jeg opmærksom på den store underholdningsværdi det havde, når 

Murermesteren - Hovgård - og hans kone skændtes. Murermesteren syntes hele verden skulle vide, 

hvad for en slags kone han havde, så han åbnede vinduet på vid gab.  

Det syntes hans kone aldeles ikke om, så hun lukkede det igen hårdt og kontant.  

Det udviklede sig derefter til en magtkamp om dette vindue.  

Imens vinduet fløj op og i, svinede de hinanden til efter bedste evne.  

Jeg fik også enkelte gange udvidet mit i forvejen store ordforråd inden for ukvemsord.  

Vi syntes det var underholdende, især da vi ikke selv havde noget i klemme.  

Knud (Sørensen) boede sammen med sine forældre i et af de Kalø huse, der ligger ud til Molsvejen, 

lige over for savværket. De var mindst lige så fattige som os, og der var en hulens masse børn. 

Jeg tror, at Knud var en af de yngste. Hans ældre brødre så jeg engang imellem komme hastende på 

deres cykel, de så alvorlige og travle ud. 

Knuds mor havde en psykisk sygdom, og jeg husker hende tydeligt, når hun sad med bange øjne 

ved vinduet og kiggede ud.  

Knud lod sig aldrig mærke med, at han havde en syg mor, Når folk spurgte til hans mor, sagde han: 

Godt tak. Og så fortsatte han uforstyrret med det, han var i gang med. 

Vi havde også Rønde skovene at boltre os i. Når vi skulle til Nappedam for at bade, var det en yndet 

sport at køre en genvej igennem skoven for at komme først.  
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Vi brugte også skoven som vores legeplads. Hestehaveskoven på den anden side af Kalø vejen var 

også god at lege i. 

Der var gamle læsseramper og mystiske maskiner fra krigens tid.  

Man kunne også tit støde på en af Hakon Sørensens lastbiler der læssede kævler. 

Der gik to enorme heste og slæbte kævlerne sammen i store stakke.  

Jeg havde tit været med far og Ras, når lastbilen skulle læsses, så jeg havde jo set hestene før, men 

alligevel blev jeg næsten altid siddende i førerhuset, mens vi læssede. 

De var godt nok store de heste. 

Når jeg skulle ha’ mine mindre søskende med, badede vi som regel nede ved Slotskroen. 

Mor og far var også med nogle gange, og jeg husker også enkelte søndags skovture i 

Hestehaveskoven. På vej hjem drak jeg rent og klart kildevand fra den lille bæk, der løber forbi den 

”Røde lade” og videre langs vejen ud i vigen. 

Vi legede selvfølgelig også på Kalø slotsruin. Det skete dog kun nogle få gange om året, da der var 

så langt derud. Jeg var også derude med far nogle gange om året for at samle tomme øl og soda - 

vands flasker. Det var somme tider en god forretning. 

 

Som jeg har fortalt, var min far ofte arbejdsløs først i halvtresserne.  

Af samme grund investerede han i en lille Kutter på 10 tons. Med den prøvede han at klare dagen 

og vejen et stykke tid. Jeg har enkelte gange sejlet med ham til fiskeriauktionen i Århus – som var 

den nærmeste hvis man ville sælge sine fisk. Det var nogle særdeles kolde ture. 

Især, når vi skulle hjemad og det var ved at blive mørkt.  

Min faste plads når vi sejlede, var på motorkassen foran styrehuset.  

Takket være motoren var motorkassen en lille smule varm, og jeg tror det var derfor, min far havde 

placeret mig der. Der var ikke plads i styrehuset, da det kun bestod af et lille halvtag.  

En af fars ynglings historier stammer fra dengang. 

 Jeg var med ham den dag, men kan ikke huske det. 

 I tæt tåge er far ved at røgte sine garn, da han pludselig hører en lille barnestemme igennem tågen. 

Var det en ål far?  Spurgte barnestemmen.   

Nej! Det var en skrubberdreng! Var der en dyb stemme der sagde. 

Den har vi grinet af mange gange. 

Kutteren blev solgt til Århus Flydedok der brugte den til mange forskellige opgaver. 

Han startede også Pølsevognen op på den tid, men afhændede den efter kort tid til Oskar. 
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Uvist af hvilken grund. 

Jeg husker også, at han arbejdede for Arke i flere perioder. 

Da han arbejdede for Arke, kom der ofte bud om natten, når stormen havde væltet nogle pæle - især 

om vinteren kunne det gå tit på. Jeg ved ikke, om det er mig der husker forkert, men havde vi ikke 

altid vinter dengang, når der skulle være vinter.  

Han havde stadigvæk lidt kørsel i ny og næ og var med på anlægsarbejder i kommunen. 

Det sidste han var med til at lave for kommunen, var det nye rensningsanlæg, der ligger foran 

skolen, der den gang var ny.  

Hvis min far ikke var hjemme, vidste vi næsten altid, hvor han var. 

Han sad nede ved Slagter Bendstrup og drak øl. Og det var han ikke den eneste, der gjorde. 

For at sige det rent ud! Der var liv og glade dage hver aften. Efter fyraften samledes der en stor 

broget skare mænd, hos Bendstrup. Faktisk syntes jeg selv det var hyggeligt, når mændene sad og 

drak øl og fortalte vitser og vovede historier - og så grinte larmende. 

Jeg var som regel blevet sendt af mor for at gøre opmærksom på, at maden stod på bordet. 

For at komme ind i køkkenet, hvor de sad, skulle man igennem en lille stald, hvor hesten Caroline 

var opstaldet. 

Heste er som sagt ikke min stærke side, og det var altid med bævende hjerte, jeg fik kantet mig 

forbi Caroline. Den gjorde mig nu aldrig noget, men vendte bare hovedet for at se hvem der kom. 

En enkelt gang har jeg været med Bendstrup på en salgstur til Mols.  

Han havde en lille hvidmalet slagtevogn, som han spændte Caroline for.  

Turen gik til Egens og Grønfeld, hvor han havde mange stamkunder.  

Han havde en slags vanter på, der manglede fingrene, og det undrede jeg mig meget over. 

Jeg besøgte sommetider også Bendstrup om dagen, når der ikke var andre end os to. 

Flere gange er jeg dukket op, når han skulle i gang med middagsmaden, og den bestod altid af det 

samme.  

Friskt franskbrød fra bageren – krydderfedt – tykke skiver af ost, og spegepølse – og til sidst et par 

solide drys salt henover. Dertil frisklavet kaffe.  Denne ret kan så absolut anbefales. 

Mens Benstrup fortærede dette hørte han radioavis og læste i avisen.  

Vi snakkede ikke særligt meget sammen, men jeg tror han accepterede mig, fordi jeg bare sad helt 

stille og passede mig selv. 

Han havde brækket næsen engang, da han skulle køre vognen hjem i en brandert. 
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Vognen var væltet i et sving med det resultat, at han fløj på hovedet ind på marken, hvor han 

landede så uheldigt, at næsen brækkede.  

Det gav ham en snøvlen, som holdt hele livet. En af fars bedste parodier var netop Bendstrup. 

Den mest kendte historie om ham - er den – hvor han en tidlig pinsemorgen kom til at køre  

sin H.G. F Ford i dammen ved Kalø Gods.  

Da Thygesens hidkaldt af spektaklet arriverede, stod bilen med snuden ude i vandet og Bendstrup i 

vand til livet. Han stod og kiggede forundret på bilen og spurgte: ”var du tøste Marie”?    

I sin bog ”Herregaardsliv på Kalø” kalder Godsforvalter Thygesen bilen for Karoline. 

Min far brugte altid navnet Marie, når han fortalte historien, og han havde den fra Bendstrup selv. 

Jeg skal ikke kunne sige, hvem der har ret. 

Ved siden af sit soveværelse havde Bendstrup - af alle ting – en hønsegård. Når hanen gjorde det, 

som haner skal gøre om morgenen, nemlig sørge for - at solen står rigtig op, kunne han blive helt 

ude af den. Først røg tøflerne i hovedet på hanen. Hvis det ikke hjalp, gik han over til resten af 

bohavet. Han sluttede altid af med at smide vækkeuret efter den. 

Han havde lidt jord omring huset, hvor han sommetider avlede korn.  

Under høsten af dette korn stod Jonna og jeg engang og kiggede på.  

Bendstrup kastede en godt tygget Cigar stump ned på jorden, idet han sagde træd lige på den Lars! 

Da han vendte ryggen til, samlede jeg skoddet op og listede sammen med Jonna om bag nogle træer 

ud til vejen.  

Jeg tog et par ordentlige hiv, og fandt mig selv lidt senere - hivende efter vejret - i græsset foran 

Jonna. Det blev den eneste gang jeg røg, inden jeg fyldte sytten. 

Kornet og halmen blev opmagasineret på Hestehave gården og brugt til Karolines vinterfoder.  

Bendstrup holdt også af at synge, og det skete han sang denne! Jeg har min hest jeg har min lasso! 

så fulgte der en lang pause inden han sang – endnu da! 

Jeg besøgte altid Bendstrup, når vi var i byen for at besøge Jonna. Willy havde indrettet isbod i det 

gamle slagtehus, og Bendstrup var flyttet ind i et lille gult hus ved siden af Murermesteren og hans 

kone. Han virkede glad for at se mig og spurgte altid venligt til familien – mest min far. 

Han besøgte da også Bendstrup med jævne mellemrum, så længe han levede.  

 

Jeg har en tilståelse at gøre. 

Jeg elsker De Grå Busser! I dag bor jeg i Randers, og jeg har stadig lejlighed til at køre i De Grå 

Busser, da de har et lille Rejsebureau i Snaregade. Vi har flere gange været i udlandet med dem,  
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bl.a. i Prag og på Rhinen. De har også Tysklands ture - og almindelig Turistkørsel - der udgår fra 

Randers. Der er noget med den grå farve. 

Jeg kan ikke rigtig finde ud af ejerforholdene nu om stunder, men bare det at der kører grå Busser 

og der står Jørgensen på dem, er godt nok for mig.  

Jeg kunne godt li’ at være på rutebilstationen. Mange gange om dagen kom der rutebiler fra alle 

verdenshjørner. De kom fra Hornslet og Dejret, de kom fra Æbeltoft og Grenå og Randers og 

Århus. Som på et trylleslag holdt Busserne på begge sider af vejen, og den store omladning 

begyndte. Cykler og pakker skiftede bus sammen med deres ejermænd.  

Knud Jørgensen sad altid bag det store vindue på kontoret og overvågede, om alt gik rigtigt til.  

Og Søren, der var pukkelrygget, sprang omkring som en kakerlak med store og små pakker og fik 

dem omhyggeligt fordelt på de rigtige busser.  

Der fik jeg også lejlighed til at hilse på Willy Larsen igen, da han selvfølgelig ”også” var 

rutebilchauffør.  

Det virkede som om Søren var født på Rutebilstationen. Hans grå uniform var omhyggeligt 

skrædder syet, så den passede til hans krop, og det var kun om sommeren, når det var meget varmt, 

at han smed jakken. Under jakken havde han en vest med gråt silkefor på ryggen, der var 

skræddersyet ligesom hans andet tøj. Søren og chaufførerne gassede hinanden i al venskabelig, men 

jeg tror ikke, at chaufførerne var i tvivl om, hvem der kørte forretningen. Heller ikke Knud 

Jørgensen.  

Søren passede også bogholderiet og glaslugen ind til ventesalen. 

Han flyttede med til den nye station, da de røde overtog de fleste ruter. 

Venteværelset var en verden for sig.  

På væggene var der landskabsmalerier i olie - hele vejen rundt.  

Det var motiver fra Mols i tredverne, og der kørte små grå rutebiler rundt over det hele. 

Især om aftenen, når der ikke var så meget lys - kunne jeg - ved at fokusere på malerierne, få resten 

af venteværelset til at forsvinde i en tåge.  

I 1970 lærte jeg Knud Jørgensens søn at kende - og via ham - kom jeg et par gange i den 

karakteristiske lejlighed oven på Rutebilstationen. 

Jørgensens kone var meget sanginteresseret, og vi sang et par gange sammen under hendes 

ledsagelse på klaver. Hun havde en ganske nydelig sangstemme.     

Når vi selv skulle til Skæring eller Århus, sad jeg altid oppe foran ved siden af chaufføren  

på bænken over hjulkassen og legede chauffør. Jeg opførte mig altid pænt, når vi skulle i byen.  
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Jeg var bange for at gøre opmærksomhed på mig selv, så det gjaldt om at være stille. 

Jeg kendte stort set alle chaufførerne gennem min far. Da jeg aldrig har taget mig sammen til at få et 

kørekort, blev jeg aldrig buschauffør. Desværre. 

 

I April 1952 begyndte jeg at gå i skole.  

Det var den gamle Skole på toppen af bakken lige over for Falck.  

I 70 lejede jeg et værelse på Skolen af Orla Støve, som på ’det tidspunkt havde indrettet det meste 

af huset som et slags kollegium, eftersom det mest var gymnasiaster, der boede der. 

Jeg genså også Knuds far – Kristian Sørensen, der var endt på et lille værelse med fælles lokum.  

 

Skolen står ikke så markant i min hukommelse som så mange andre ting fra den tid.  

Jeg må ha’ kunnet det man skulle, for jeg husker ingen særlige problemer med lektierne eller med 

andre ting. 

Min ikke særligt meget smilende lærer hed Solberg.  

Sådan set var han flink nok, og den, han gav mig på skrinet i gymnastiksalen på Gymnasiet – var 

fuldt fortjent. Jeg prøvede at mase mig igennem køen for at komme først ind i salen. 

Men han var ikke meget smilende. 

Hvert år havde vi besøg af en tryllekunstner i skoleklassen. Jeg tror han kaldte sig Åge Darling. 

Han kom altid anstigende i en gammel Ford – eller Chevrolet – med en stor sort kasse bag på. 

Kassen tog han med ind i klasseværelset, og mens han tømte den, voksede der langsomt - om man 

så må sige – en fortryllet stemning op. I kassen var der høje hatte – og tryllestave – og spillekort -   

og silketørklæder og mange andre spændende ting, som hørte en tryllekunstner til. 

Og mens Åge Darling snakkede fanden et øre af, prøvede jeg altid på at lure ham.  

Jeg har det med tryllekunstnere, ligesom jeg har det med film. Jeg prøver altid på at lure dem. 

Jeg havde fundet ud af, at man skulle holde øje med den hånd, der tilsyneladende ikke lavede noget. 

Det lykkedes mig aldrig at få skovlen under ham, da han var yderst behændig. 

Især det trick, hvor han halede den ti kr. seddel - som lærer Solberg lige havde skrevet sit navn på 

ud af en appelsin. Ti kr. sedlen havde vi lige set blive brændt til aske og pustet væk. 

Det trick fatter jeg for øvrigt stadigvæk ikke. 

Jeg er bange for, at det blev Jonna og mine små søskende, der (igen) var tvangsindlagt som 

publikum, når tryllekunstneren kom op i mig. Eller cirkusartisten – eller filmhelten – eller den store 

sanger. Jeg yndede selv at spille alle rollerne, da jeg derved sikrede mig, at jeg ikke skulle dele 
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rampelyset med nogen. Jeg tror nu nok at Jonna havde den kvindelige hovedrolle i nogle af de 

stykker, som vi satte op.  

Ifølge Jonna havde jeg det svært med begrænsningens kunst, da jeg var umulig at stoppe, når først 

jeg var kommet i gang. Jeg blev ved så lang tid, der var nogen, der gad høre på mig. 

Skolen havde også faste film dage, hvor vi så film fra Statens Film Central på skolens egen 

fremviser. De fleste af filmene havde et pædagogisk sigte, men indimellem viste Solberg også 

Sjove film. Vi så altid nogle stykker, da filmene ikke var så lange. 

Skoleudflugten gik som regel til stranden ved Grenå. Ikke det helt vilde, da vi jo havde strand 

derhjemme, men godt nok alligevel. 

Det eneste, jeg ikke var så god til, da jeg begyndte i Skæring skole, var at læse. Men det kom jeg 

hurtigt efter under min fars gamle lærer, Degnen Hr. Nielsens overvågning. 

Jeg nåede at gå to år på Røndes gamle, og det er jeg glad for. 

Jeg kunne have fortalt tykke bøger om alle de oplevelser, jeg havde som dreng i Rønde, for udover 

tingene, som jeg ’har fortalt om, dyrkede jeg også sport. Jeg nåede da, at være med i nogle 

puslingekampe, hvis det hed sådan dengang. Jeg kan huske at træneren hed Anton Frederiksen, og 

han havde selv nogle drenge til at spille på forskellige hold i klubben. 

Jeg kan ikke huske hvad ”serie” de spillede i dengang, men jeg kan da huske enkelte kampe mod 

Randers Freja. Dem tabte vi engang 10 – 0 til, og Freja spillede så godt, at vi klappede dem ud af 

banen. Dengang bakkede hele byen op om holdet, og der var altid fest, når der var hjemmekamp.  

Målmanden, der var postbud - og hed Kiil - var mit store idol i disse år. 

På den ende af banen - der vendte mod nord - var der ikke ret mange, der havde lyst til at hente 

bolden, når den røg ud. Der havde kommunen nemlig indrettet den kommunale losseplads. 

I den anden ende af banen var indgangen anbragt på toppen af skrænten, som skulle danne læ. 

Det gjorde den delvis også, men jeg har altid syntes, det blæste hulens meget på Røndes gamle 

stadion. 

 

En dag sidst i marts 55 står jeg på legepladsen bag ved skolen og kigger ud over byen. 

Det havde lige været regnvejr, og jeg kunne se skyerne lukke vand ud over Følle. Solen var 

samtidig ved at bryde igennem, og den sendte lange stråler ned i alle retninger.  

Det er det flotteste syn, jeg nogen sinde har set. 

Jeg var lige ved at glemme, hvad min far lige havde fortalt mig. Vi skulle flytte! 

Godt nok til Skæring strand – men alligevel. Det hele gik ad helvede til. 
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Jeg var ved at blive stor. Jeg var så småt begyndt at få øjnene op for livets realiteter og min far og 

mors forhold til hinanden.  

Jeg var alt for tidligt blevet voksen, og havde tit måttet ta´ en voksens ansvar.  

De passede mildest taget ikke sammen og trak hinanden modsat hele tiden. 

De var begge to Sigøjnere og elskede begge to at være i rampelyset.  

Men der er kun plads til ’en i rampelyset.  

I 49 var Karin blevet født og i 51 kom Marianne også kaldet Lille.  

Jeg husker engang, Jonna og jeg kom hjem fra avis turen, hvor Lise var ved at tænde op i 

kakkelovnen. Der var ingen hjemme af de voksne, og de var begyndt at fryse.  

Lise tog petroleums dunken og gav kakkelovnen en ordentlig sjat.  

Hvorefter den på det nærmeste eksploderede. Det risler stadigvæk koldt ned af ryggen på mig, når 

jeg tænker på, hvad der kunne være sket, hvis vi ikke var trådt ind af døren i det samme, som Lise 

kastede petroleum på kakkelovnen.  

Mine søskende gik mig tit på nerverne. 

Når far og mor ikke var hjemme, sad de på sofaen, som Lise og jeg sov på om natten, og gyngede 

frem og tilbage, mens de sagde moar – moar – moar.  I timevis. 

Det var for meget at lægge på mine unge skuldre.  

Jeg bed negle, jeg var sengevæder, og jeg havde en stor knytnæve af frygt og 

mindreværdskomplekser i mellemgulvet, der ikke forlod mig, før min far døde på de Gamles hjem i 

Ebeltoft i 1996.  

Som voksen har jeg tit fået at vide af mine søskende, at jeg gav dem bank. 

 Jeg beklager at måtte sige - det er fuldstændig rigtigt - men det var først, da vi flyttede til Skæring. 

Det er selvfølgelig noget jeg fortryder, men jeg kunne ikke gøre det anderledes dengang.  

Det har altid været nemmere at banke sine små søskende, end sine forældre, som var dem, der 

skulle ha’ haft bankene. 

Jeg tror ikke mine søskendes nerver var stort bedre end mine – tværtimod.  

Da det ikke kunne blive værre i Skæring, så jeg alligevel med nogen fortrøstning fremtiden i møde.  

Det sidste jeg gjorde, inden vi kørte med Lille Volle, som far havde lånt til at flytte med, var at 

pisse på bålet, som bestod af vores bohave, og det brød øjeblikkeligt i brand.  

Jeg var målløs!  
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                       Jonna skal til fastelavn. Hun mener, at min mor havde lavet kostumet. 

Kapitel 4 

Foregår i Skæring strand i tidsrummet 1955 – 59 hvor jeg bliver konfirmeret og flytter 

hjemmefra, og resten af familien tar’ toget til Kløvervej og ikke mindst Sneppevej nr. 13. 

 

Mens vi læssede Lille Volle af, kiggede jeg engang imellem ud på vejen. Der stod en dreng lidt 

yngre end mig og borede tåspidserne ned i jorden, mens han kiggede stjålent på os.  Hvad hedder 

du?  Spurgte min far.  

Jeg hedder Åge! sagde drengen, og kiggede på mig. 

Tror du at du kan lege sammen med Lars? Spurgte min far igen. Åge kiggede på mig. 

Ja sagde han, næppe hørligt. Da far gik ind med en flyttekasse, livede Åge kendeligt op og spurgte? 

Vil du med ned til stranden og se på isbjerge!   

Isbjerge? Spurgte jeg. 

Ja, altså ikke rigtige isbjerge! sagde Åge. Det er is skruninger fra i vinters, og der ligger et isbjerg 

nede ved skydebanen. Dette lød godt i mine ører, jeg var allerede halvvejs til nordpolen. 

Ivrigt begav vi os på vej, mens Åge fortalte i en rivende strøm om Skæring strand og dens 

seværdigheder. Da vi kom ned for enden af Sneppevej, standsede jeg op, og kiggede ud over vigen. 

Ovre på den anden side af vandet lå Mols, ligesom den plejede, og Kalø slotsruin og Rønde kunne 

svagt skimtes i bunden af vigen. Der kommer jeg fra! sagde jeg til Åge og pegede.  

Åge kiggede interesseret og fortalte mig imens, at han altid havde boet på Sneppevej. 

Lidt efter stod vi og kiggede på isbjergene. Isflagerne var skruet helt ind i strandkanten, hvor de 

dannede små isbjerge på 2 – 3 meter i højden. Det var et flot syn. 
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Det havde været isvinter det år. Og Åge fortalte, at han sammen med sin storebror og far havde 

fisket på isen efter torsk. De havde været halvvejs til Mols førend de savede et hul i isen, og gav sig 

til at fiske, fortalte han.  

Han fortalte også, at han hed Åge Udengård Andersen, og hans storebror hed Knud, som lige var 

udlært som murer, hans far hed Ras, og hans mor hed Metha. 

Hans far arbejdede på Århus flydedok og havde sejlet i sine unge dage, hans mor hjalp gartneren, 

og storebroderen skulle snart ind som soldat. 

Desuden var han i familie med næsten alle dem, der boede i Skæring strand. 

Alt dette fortalte Åge, mens vi gik tilbage til Sneppevej nr. 13. 

 

Jeg havde ikke rigtig fået kigget på huset, inden min far pludselig havde fået øje på Åge. 

Det var et lille sortmalet sommerhus med små hvide skodder.  

Der var mindre plads end i Rønde, kunne jeg se med det samme.  

Køkkenet var meget mindre, men til gengæld var stuen en anelse større.  

Soveværelset - eller soverummet - som var en mere passende betegnelse, bestod af to køjesenge, 

som var stillet i vinkel. I hjørnet modsat var der et garderobeskab. Husets eneste. 

Ud for den øverste køje mod Sneppevej - så jeg - at der var et vindue, og med den ældstes autoritet 

snuppede jeg øjeblikkeligt, hvad der skulle blive min seng i godt tre år.  

Alene det, man ikke skulle dele sin seng med nogen mere.  

Det var et træhus. Et lille almindeligt firkantet træhus.    

Da mor heller ikke havde set huset i forvejen, gik hun på opdagelse sammen med os andre. 

Der var strøm i huset, men der hang også et par petroleumslamper, som vi senere havde meget 

glæde af i perioder, når der var lukket for strømmen.  

Haven var ikke så stor som den i Rønde, og der var ingen frugttræer.  

Jorden bestod af sandjord, og det var ikke for ingen ting, at det gamle navn for Skæring strand  

var Skæring hede.  Bag ved hækken ud til Sneppevej stod der nogle forkrøblede buske, hvoraf et 

par stykker senere på sommeren viste sig at være Syrener.  

På bagsiden af huset stod der en række Fyrretræer, som dannede skel til Mågevej.     

Og så var også et lille redskabsrum og brændeskur med et gammeldags lokum. Det var alt. 

Jeg havde ikke fået noget at vide om, hvorfor vi skulle flytte.  

Og jeg havde heller ikke haft mistanke på noget tidspunkt.  
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Måske syntes min far, at mulighederne var ved at være udtømte i Rønde.  

Han havde fået arbejde hos Jørgen Mejer, som sammen med sine to brødre og sin far drev 

bundgarnsfiskeri ud for kysten i Skæring.  

Vi var tilbage på hans gamle hjemegn, og han kendte stort set alle der boede ved stranden.  

Også drukmåsene. Og da drukmåse som bekendt altid finder sammen, varede det da heller ikke 

længe før det fortsatte i den gode gamle skure. 

Bundgarns fiskeriet lå som regel stille om vinteren, og i de perioder prøvede han mange forskellige 

ting. En lang periode var han med til at dræne Lystrup enge.  

Da det foregik med håndkraft, var det et hårdt og beskidt arbejde.  

Dengang vidste jeg ikke, at engene bestod af gammel havbund og var meget forundret over alle de 

strandskaller, der kom frem ved hvert spadestik.  

Åge og jeg havde taget cyklen til Lystrup for at se, hvor far arbejdede  

Vi kunne se ham og et par andre mænd langt ude på engen, hvor de gik og gravede. 

På det tidspunkt var Åge og jeg uadskillige og var stort set altid sammen i fritiden. 

Åge var dukket op igen allerede om eftermiddagen, da han havde været hjemme for at spise. 

Da de fleste af vores ting jo var gået op i røg, var udpakningen hurtigt overstået, og jeg kunne 

begynde at udforske omegnen.  

Skæring strand var dengang ”næsten” et rent sommerhus område. 

Der boede kun omkring 100 personer om vinteren. 

Dette tal blev mangedoblet om sommeren, når sommerhusfolket arriverede.  

Og som Åge havde fortalt om formiddagen, var han virkeligt i familie med de fleste af de 

fastboende. Åges mor Metha hed oprindelig Udengård Rasmussen, og dem var der mange af på 

Skæring strand. Udover hendes far med en hjemmeboende søn Peter, havde hun flere søskende til at 

bo ved stranden.  

Broderen Anders – også kaldet blik Anders – var produkthandler.  Og denne blik Anders skulle 

blive min redningsmand mange gange, hvis jeg lige manglede til en biografbillet.  

Intet var for stort, og intet var for småt, når man handlede med blik Anders.  

Det var Åge, der havde foreslået, at vi skulle besøge blik Anders for at hilse på hans fætter Niels 

Terkel. Jeg skulle begynde om mandagen med at gå i skole, og jeg skulle være i klasse sammen 

med både Åge og Niels Terkel. Deres fætter Kristian gik også i samme klasse.  

Kristians far og mor boede til leje oven på en lille købmands butik, men de var ved at bygge hus 

fortalte Åge. 
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Selv om vi ikke var for godt vant i Rønde - har jeg aldrig - hverken før eller siden set en større  

rodebutik. Hele grunden var fyldt op med alt muligt gammelt ragelse, herunder biler, som i dag 

kunne få en hver bilentusiast til at få fugtige øjne. Der var også et dueslag og et hønsehus. 

Ved første øjekast virkede hele menageriet både forstemmende og usundt. 

Hvis jeg skal være helt ærlig, syntes jeg også, at Niels Terkel så noget usund ud. Jeg var selv meget 

mager dengang, men ikke noget i forhold til Niels Terkel.  

Han var fyldt med udslet over det hele - især på armene og hænderne.  

Hovedet havde også fået sin part, og jeg tror, at han havde det over hele kroppen.  

Han var skrutrygget og gik sammenbøjet med armene ind til siden, som om han frøs.  

Da han smilede til mig, åbenbarede han et gebis, hvor den ene fortand manglede.  

Resten af tænderne så heller ikke for godt ud. 

Uvist af hvilken grund var der lavet stue i husets mindste rum. For at komme ind i stuen skulle man 

først gå igennem køkkenet og derefter igennem soveværelset, hvor hans søskende og mor sov. 

Køkkenet var meget lille og usandsynligt rodet. Overalt var der stablet snavset service op og det 

flød med gamle mælkeflasker og brugt emballage.  

Soveværelset var ikke stort bedre, og man kunne også snildt ha’ fordoblet den plads, der var i stuen, 

hvis man havde smidt den halve tons af gamle aviser og ugeblade ud, som stod i store stakke 

overalt. I stuen hilste jeg på Ingrid - Niels Terkels mor og storesøsteren Gudrun - der var lidt ældre 

end mig og gik i min klasse i skolen. De virkede flinke. 

Derefter gik vi ud i værkstedet for at hilse på Blik Anders.  

Han var en mand omkring min fars alder. På hovedet havde han en gammel slidt skipperkasket, 

og hans Frakke var en af de gode gamle fra før krigen. 

Han lommer var godt udblokkede af mange års slid.  

Han havde blå beskidte arbejdsbukser på og dertil et par store sorte gummistøvler.  

Han gik og bakkede hyggeligt på en gammel pibe, der på midten, var sat sammen med en gummi - 

ring. 

Der sad også et par mænd jeg ikke kendte og fik sig en øl. Blik Anders virkede også flink, selvom 

han sagde, at vi ikke måtte rode i hans ting. Der hang rigtige hestehaler i forskellige farver lige 

inden for døren på en knagerække.  

Niels Terkel fortalte mig, at de blev brugt til violinbuer. Dengang troede jeg ham ikke.  

Blik Anders sov på en gammel seng i værkstedet, hvor der var betydeligt mere ryddeligt end inde i 

huset. Hans værksted var en hel eventyrverden at komme ind i for en pilfingret dreng på min alder. 
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Over alt på væggene hang der værktøj. Selv hanebjælkerne var der slået søm i og hængt værktøj på.  

Tilsyneladende, når man lige kiggede ind, så der rodet ud, men der var så absolut mening med 

galskaben. Værktøjet var omhyggeligt sat op på store træplader alt efter størrelse.  

Af ammunitionskasser fra anden verdenskrig var der lavet reolsystemer, som fyldte godt op langs 

væggene. Man kunne stadig se, at der stod Deutche Wehrmacht på kasserne. 

I alle disse kasser gemte blik Anders alle mulige mærkelige ting og sager.  

Udenpå var der sat mærkater, der viste indholdet, og det var ligegyldigt, hvad folk de manglede, så 

havde Blik Anders det i ’en af sine kasser. I værkstedet stod der også en gammel kakkelovn, som 

han af og til smed et par knuder i. 

Han lappede også cykler, og reparerede ”knallerter”, som var højeste mode dengang.  

Det var de såkaldte ”røvskubbere”, og de var næsten enerådende på markedet. 

Den var dansk producerede og fungerede efter det samme princip, som Veto senere tog op. 

Blik Anders var lidt af en tusindkunstner, og umådelig snild på fingrene. Man kan godt sige at han 

på en måde var Skærings Strands Georg Gearløs.  

Ud over at være skrothandler var han også en samlernatur, og med tiden var det ikke ubetydelige 

mængder, af jeg ved ikke hvad, der hobede sig op på grunden, som var en ganske almindelig 

parcelhusgrund.  

Blik Anders ku’ også godt li’ at få sig et par øl ”engang imellem ” og det blev der, vi kunne finde 

min far, når vi ikke kunne finde ham andre steder.  

 

Som sagt skulle jeg begynde i skole om mandagen. 

Lise skulle begynde i anden klasse, og jeg i tredje eller fjerde. Vi vidste udmærket godt, hvor skolen 

lå og at det ikke var den gamle skole, som min far havde gået på, men alligevel fulgte mor os til 

skole den første dag. 

Far havde sagt til mig allerede i Rønde, at jeg skulle ha’ den samme lærer, som han selv havde haft, 

da han selv gik i skole. Han kaldte ham degnen.  

Jeg vidste absolut ingen ting om, hvad en degn var for noget, men forestillede mig en degn - som en 

mand - iklædt en sort kappe og med en trekantet hat, med en kvast i toppen. 

Jeg havde lige set en film i biffen, der hed John Browns skoledage, og den foregik på en Engelsk 

kostskole og lærerne i filmen gik sådan klædt. 
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I skolegården havde jeg allerede hilst på mine fætre Jens Jørgen og Walther og snakket lidt med 

Åge og Niels Terkel, og da klokken ringede ind, stillede jeg mig sammen med dem i køen og 

ventede på Degnen.  

Stor var min skuffelse derfor, da ”Degnen” dukkede op fra privaten.  

Ud trinede en pæn ældre herre med gråt hår. Samtidig kom frøken Fogh ud fra sin lille lejlighed, der 

lå klemt inde mellem de to klasseværelser. Hende skulle Lise have. 

  

Da vi alle var kommet ind i klasseværelset, og de andre elever havde fundet deres plads, kiggede  

”Degnen” på mig - og sagde smilende - nåh! du er så ”Nusses” søn.  

Da jeg havde bekræftet det, sagde han, du kan sætte dig ved siden af Kristian der. 

Kristian sad alene foran, i den midterste række ud for kateteret og kiggede på ham den nye.  

Det var den fætter, som Åge og Niels Terkel havde talt om.  

De sad helt nede bagved ved siden af hinanden og kakkelovnen.  

Jeg var glad for at begynde i en ny skole og allerede på forhånd kende så mange i klassen. 

Det viste sig hurtigt, at jeg ikke var så langt fremme med læsningen, som de andre i klassen.  

Allerede den første dag havde vi nemlig dansk. 

Jeg havde ikke følt det som noget problem i Rønde, da jeg ikke havde noget forhold til bøger. 

Om aftenen føjtede jeg jo rundt sammen med kammeraterne og havde ikke tid til at læse.  

Vi havde ingen bøger derhjemme og købte kun af og til - en avis - eller et ugeblad. 

Da Kristian heller ikke læste så godt, blev enden på det hele, at vi blev en halv time efter skoletid 

hver dag indtil sommerferien. På den måde fik jeg også lært Kristian at kende, da vi fulgtes ad hjem 

hver dag. En lille gåtur på godt to kilometer. 

Der var en del børn i klassen, som jeg dårligt nok lærte at kende før de forlod skolen.  

De fleste skulle have mellemskoleeksamen, og det foregik enten i Risskov eller i Århus.  

Der var jo kun to klasseværelser, og det gav en temmelig stor aldersspredning i klasserne.  

Frk. Fogh havde første og anden klasse, og degnen havde de resterende.  

De fleste af dem, der forlod os for at gå på en højere læreanstalt, var sønner eller døtre af de store 

gårdejere eller gartneriejere, som boede på egnen. Først et par år efter - da degnen var død - og frk. 

Fogh var gået på pension, blev der indrettet et tredje klasseværelse og ansat en ny lærer. 

Men herom senere. 

Jeg følte mig hjemme i Skæring, selv om jeg savnede Rønde engang imellem.  
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Jeg fik lynhurtigt nogle gode kammerater i Åge og Kristian, og vi holdt mere eller mindre sammen, 

indtil jeg kom ind som soldat i 64.  

Sidst på året i 55 flyttede Jens Jørgen Jensen og hans store familie ind i et lille bindingsværkshus 

imellem Skæring og stranden. På mange måder forandrede det mit liv. 

Jens Jørgen (J. J) - den evigt snakkende, den evigt planlæggende, den evigt storpralende, den evigt 

selvovervurderende mytoman og allerede den lille fupmager in spe.  

Han var underholdene af helvede til, men jeg fandt hurtig ud af, at han ikke var til at stole på.  

Han havde den evne over for de voksne at kunne dreje dem en knap.  

Hans charme var indiskutabel, og fangede man ham i en løgn, stampede han på stående fod en 

sørøverhistorie op af jorden - uden anstrengelse. Alt prellede af på J. J.  

I løbet af ingen tid havde han viklet både min far og mor omkring sin lillefinger.  

Mig fik han lært at stjæle min fars penge som han havde til at ligge løst i jakkelommen, når han 

havde været på druk. Det kunne jeg ikke li’, for jeg vidste hvor hårdt vi havde brug for pengene, 

Men jeg gjorde det alligevel. J. J var helt klart førerhunden i vort kammeratskab, og jeg var ofte 

jaloux på ham, fordi han var så udadvendt og charmerende.  

Det var ham, der på min første feriemærkebog, satte et stempel fra sin egen arbejdsplads og 

forfalskede underskriften. Og det var ham der stjal min næste feriemærkebog, fra et sted, som kun 

han og jeg vidste. Alligevel blev J. J ved med at dukke op engang imellem, ladende som ingenting. 

Da far startede fiskehus op i 62 blev J. J ansat i perioder til at tage på fiskeriauktionen tidligt om 

morgenen for at købe fisk. Far burde ha’ været klogere.  

De fleste af pengene blev brugt på værtshus, og når det lukkede, tog han direkte ned på auktionen, 

hvor han købte fisk for de fattige slanter der var tilbage.  

Samtidig om aftenen sad han og drak øl på regning i den købmandsbutik i Sjællandsgade, som far 

havde overtaget. Købmandsbutikken blev passet af Lise - og da hun også lå under for J. J charme, 

skulle det gå galt. 

 

Det er imidlertid også J. J der ringer til Karup – hvor jeg er soldat – på min 20 års fødselsdag og får 

at vide, at jeg er på manøvre og først kommer hjem den 3. 

Den tredje september holder J. J og hans daværende kone uden for hovedvagten i Karup og spørger 

efter mig. Derefter blev jeg kørt til Rødkærsbro Kro, hvor der ventede et større fad smørrebrød og 

en masse øl. Og jeg kunne fortælle om mange lignende oplevelser, der også viser lidt om, hvad 

slags menneske J. J. også er. 
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Det er også J. J., der har besøgt min far på plejehjemmet i Æbeltoft betydeligt flere gange end jeg 

selv. En af de sidste gange han var der, inden far døde, havde han Niels Terkel med. 

Da de ankom til hjemmet ville Niels Terkel imidlertid ikke med ind, da han følte sig dårlig. 

Trods J. J.´s overtalelsesforsøg blev han siddende i bilen. 

Dagen efter var han død. 

J. J. har på en eller anden måde altid levet i fortiden og har bestandigt søgt tilbage til sine rødder. 

Og disse rødder har jeg åbenbart været en del af. I min tid her i Randers har han opsøgt mig 15 – 20 

gange og hver gang med den samme melodi på grammofonpladen. 

Er der ’en i selskabet, der er Luftkaptajn, kan man helt sikkert regne med - at J. J. lod sig pensionere 

fra SAS engang i firserne.  

Omkring min 50 års fødselsdag besluttede jeg, at nu havde jeg hørt løgnehistorier nok.  

 

 

Åge og jeg faldt i hak med det samme.   

Vi havde begge to en god fantasi og havde aldrig besvær med at finde på noget at lege.  

Når man havde vigen så tæt på, som vi havde, burde det heller ikke være noget problem.  

Åge kendte f.eks. ’en der lejede joller ud for 75 øre for en halv time.  

Sommetider lejede vi en jolle hver, og så udkæmpede vi drabelige sørøverslag med lumske udfald 

og andet godt, men det gik nu mest ud på at sprøjte vand på hinanden.  

Da vi ikke havde så meget legetøj, var vi nødsaget til at lave vores eget – og det gjorde vi så. 

Omkring den tid – hørte vi i skolen om anden verdenskrig, og det var noget der kunne sætte vores 

fantasi i sving. Skydebanen - som tyskerne havde anlagt – viste sig hurtigt at være ideel til vores 

vilde lege. Der kom jævnligt soldater fra Kasernerne i Århus og holdt skydeøvelse, og når det skete, 

blev der altid hejst to store balloner, som var lavet af pileflet. 

 

Så snart ballonerne var nede, invaderede vi skydebanen for at samle patronhylstre og bly, som vi 

kunne bruge til at lege med. Åge fortalte, at der under krigen var blevet skudt nogle modstandsfolk  

foran den store jordvold, hvor vi samlede bly. Vi kunne ikke la’ være med at gyse lidt. 

På Skæring Strandkro optrådte vi et par gange som klovne til nogle børneeftermiddag. 

Vi brugte Methas – øjenskygge og læbestift og for resten af pengene brugte vi skosværte og 

tandpasta - især skosværten var svær at komme af med igen.  
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Vi havde nu aldrig den helt store succes, hvis jeg skal være helt ærlig.  

Det var som regel en lille pige, der hoppede lidt rundt på scenen iført et balletskørt, der vandt. 

Denne lille pige (i overført betydning) skulle senere komme mig i vejen mange gange, når jeg 

prøvede lykken i diverse amatørkonkurrencer. Blandt publikum er der ikke noget så dejligt som en 

lille pige i balletskørt, der hopper omkring, mens en henrykt mor ivrigt klapper dertil.  

Hvis den opmærksomme læser måske opdager en lille traume ved mig i forbindelse med små 

hoppende balletdansere, er de ikke helt ved siden af. 

Ellers var vi ved stranden. 

Indimellem fangede vi krabber - med en snor - hvorpå der var sat et stykke muslinge kød.  

Eller også lavede vi sandslotte med diverse vindebroer og mærkelige fantasilandskaber som 

behørigt blev beundret af de forbipasserende. 

Om sommeren badede vi næsten hver dag, hvis der var vejr til det. vi var ligeglade med om vandet 

var lidt koldt, vi hoppede i alligevel. Det var på den måde at Åge fik sit øgenavn ”Gosen” af 

købmandens drenge – Kaj og Bent. Åge gik en smule indad på fødderne, og det kunne man tydelig 

se på hans våde fodaftryk på badebroen.   

Kaj og Bent og deres lillebror Per hørte ellers ikke altid til vores yndlinge, når der skulle leges. 

De var sønner af den lokale købmand Petersen. Til at begynde med havde han kun åbent om 

sommeren i en lille butik, der lå på vejen ned til Strandkroen.  

Senere byggede han det, der mange år senere er blevet til ”Grøns eft.”   

Disse tre drenge manglede i hvert fald ikke lommepenge. 

Bent havde den frækhed at smide mønter på jorden en gang imellem for derefter lynhurtigt at samle 

dem op igen. Se! kunne han finde på at råbe – se hvad jeg fandt på jorden! 

 Der var både en og to kroner imellem, og da en biografbillet kostede en krone, kan man selv gøre 

sig forestillinger om, hvor mange penge det var. Jeg fik ham grundigt kureret for denne lille spøg, 

ved en dag, at kaste mig gennem luften og komme først.  

Udover at jeg selvfølgelig beholdt daleren, var den største glæde, at se Bent tabe underkæben helt 

ned på brystet, og hvis han havde kunnet banke mig, havde han gjort det. 

Denne lidt nedladende holdning havde de bestemt ikke fra fremmede.  

Købmand Petersen sagde en dag til mig – sig lige til din far, at han skylder mig nogle penge! 

For en gangs skyld var det ikke mig, der stod og kikkede ned i jorden – det var Købmand Petersen. 

 

Ud over disse små julelege spillede Åge og jeg også fodbold med hans drenge.  
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Det var så heldigt, at på Mågevej lige bag vores hus, var der en lille spejderhytte, med et temmelig 

stort græs og lyng areal. På noget af grunden var der anlagt en lille fodboldbane, og det var aldrig 

svært at samle et par hold om aftenen, hvis vejret var godt.  

Johnny og Freddy var flyttet til stranden et års tid efter os og var ligeså vilde med fodbold som os 

andre. Kristian – Åges fætter – dukkede som regel også op med sin lillebror Hans på slæb.  

Selv Niels Terkel stod på mål engang imellem. 

På de gode aftener kunne vi sagtens være 5 på hvert hold. 

Jeg har altid syntes at hver årstid ved Skæring strand havde sin egen charme, men hvis jeg skal  

være helt ærlig, tror jeg nok, at sommeren får et lille plus. Der kom liv til stranden.  

Dengang var det ikke så almindeligt at leje sit sommerhus ud til turister, så det var næsten altid de 

samme mennesker, man så år efter år. Men efteråret og vinteren havde så sandelig også sin charme. 

Om efteråret manglede vi heller aldrig frugt, da vi stjal æbler og pærer rundt omkring i haverne, 

hvor vi vidste, at folk ikke kom så tit.  

Hen på vinteren i 56 kom der besked fra skolen, at degnen pludseligt var død.  

I min ungdommelige uforstand modtog jeg dette jublende, da det var ensbetydende med nogle  

fridage, inden man fik fundet en anden lærer. Der havde været isvinter det år, os isen var ikke helt 

brudt op - så Åge og jeg - plus Karin, som var blevet os påtvunget af mor, styrtede til stranden for at 

dyrke vores yndlingssport. Inde ved strandbredden var der flere steder åbent vand, hvor der sejlede 

store isflager rundt. Det gjaldt nu om at komme ud på disse isflager ved hjælp af lange stokke. 

 

 Hvorefter vi stagede os frem og tilbage, og legede krigsskibe.  

Da vi var blevet trætte af det, ville vi gå en lille tur længere ud på isen.  

Jeg opdagede hurtigt, at det skulle vi ikke have gjort, da isen bragede og knagede under vores 

fødder. I de foregående dage havde der været store våger i isen, men de var imidlertid frosset til 

igen med et ganske tyndt lag is, som ikke var bærende. 

På vej ind forsvandt Karin pludseligt i ’en af disse våger. 

Jeg kastede mig igennem luften og nåede lige at få fat i hendes ene arm, inden hun forsvandt under 

isen. Jeg kunne mærke at isen også knækkede under mig selv og var meget bange. 

For at sige det rent ud, var jeg ved at skide i bukserne af skræk. 

På en eller anden måde fik jeg bakset Karin ind, hvor isen var tykkere, og vi begav os i en vis fart 

hjem til noget tørt tøj og en skideballe. Det sidste - mor havde sagt inden vi gik var - kom nu ikke 

hjem med våde gummistøvler! .  
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Vi var rystede alle sammen, da jeg afleverede Karin til mor.  

Jeg tror aldrig, at jeg har fået fortalt min mor den virkelige sandhed om den dag.  

Jeg sagde bare, at vi var blevet våde af at lege på isen.  

Jeg havde nemlig en vis respekt for mors temperament. 

Dette kunne nå kolossale højder i løbet af ingen tid, og så slog hun med alt som var i nærheden. 

Jeg glemmer aldrig da hun slog far oven i hovedet med stegepanden. 

Mærkværdigvis overlevede han. Dette ”Doooiinng” kan jeg stadig genkalde mig for mit indre øre. 

Både Karin og Marianne har så sandelig også stiftet bekendtskab med husets bøjler på deres 

bagdele, men den det gik værst ud over var ubetinget Lise.  

Jeg har set mange gange hvor hun har fået tærsk uden for al rimelighed.  

Godt nok var Lise to år yngre end mig, men hun havde for længst gennemskuet far og mor.  

For mit eget vedkommende gennemskuede jeg først min mor helt, da jeg var soldat i Karup midt i 

tresserne.    

Lise gjorde alt det jeg ikke selv turde. Lise var udadvendt, hvor jeg stod stammende med blikket 

fastnaglet til jorden. Lise var fræk og sagde far og mor imod, noget jeg ikke selv turde dengang. 

Hun var altid med os drenge, når vi legede, og det kunne ikke blive vildt nok. 

På skoleudflugten til Himmelbjerget var det Lise, der kurede ned på røven, af det halve bjerg, og på 

en tur til Zoologisk have i Århus – Som Eva Rasmussen fra Rønde vandrerhjem havde inviteret os 

på – faldt Lise selvfølgelig i diverse dyrefækalier.  

Altid var hun fremme med snuden, og selv om jeg tit var flov over hende, beundrede jeg hende i al 

hemmelighed.   

Lise fik også hurtigt et fristed hos Onkel Svend og moster Gunhild i selve Skæring by. 

De havde jo to drenge og ingen piger, så jeg tror at Lise dækkede nogle behov hos både Svend og 

Gunhild. Især Svend kunne hun dreje om sin lillefinger. De kaldte hende søster. 

Vi arbejdede begge en overgang hos en lille husmand og gartner – Christian Petersen.  

Hans rygte var ikke for godt ved Stranden, og mor havde advaret os i kraftige toner. 

 Især Lise. Hun sagde det ikke ligeud (det gjorde man ikke dengang) men meningen var ikke til at 

tage fejl af.  

Sådan noget skulle man imidlertid ikke sige til Lise to gange.  

Vi skulle køre hø ind den første dag, og Lise skulle ta’ imod oppe på læsset. Og det gjorde hun også 

– iført et par minimale shorts - som oven i købet var rullet ned over hofterne til lige over skambenet. 
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På overkroppen havde hun en undertrøje - der var rullet op - så den sad lige under brysterne. 

Petersen var da også ved at glo øjnene ud af hovedet. 

Jeg vil ikke sige, at det var Lise i en nøddeskal, men hun kunne godt li’ at gå til yderligheder. 

 

Jeg tror nok, at folk i al almindelighed anså mig for at være en lille smule mærkelig.  

Jeg sagde kun nødtvungent noget og altid med blikket rettet mod gulvet, og hvis jeg endelig sagde 

noget, var det som regel på det forkerte tidspunkt. 

 Jeg sad engang alene sammen med Gunhild i deres køkken i Skæring og fik en kop kaffe og en 

franskbrød med ost. Gunhild havde glemt at lægge teskeer frem til sukkeret, men det turde jeg ikke 

sige til hende, så for første gang i mit liv drak jeg sort kaffe.  

Jeg er bange for, at denne trang til selvudslettelse er jeg først for nylig sluppet af med.  

Jeg var ellers meget imponeret af Svend og Gunhilds hjem. De havde ”telefon” - og gulvtæpper på 

gulvene, og på væggene hang der store oliemalerier af de sædvanlige kronhjorte og sejlskibe, der 

rundede Kronborg. Og Jens Jørgen og Walther havde hver deres eget værelse.  

Jeg kunne slet ikke forestille mig, hvordan det var at ha’ sit eget værelse. I 56 blev Ole født, og 

Susser (Tove) ankom i 57. Efterhånden var vi 8 personer i det lille sorte sommerhus på Sneppevej. 

 

Af mine fætre var det mest Jens Jørgen jeg havde noget at gøre med, da vi havde nogenlunde den 

samme alder. 

Han havde mange bøger, og det fascinerede mig en hel del. Han havde bl.a. alle Jan bøgerne og det 

var det helt store for alle raske drenge dengang. Der var også en serie, der handlede om en pilot fra 

anden verdenskrig, der stort set - helt alene - vandt krigen for de allierede. Han hed Biggles.   

Da Degnen først fik mig lært at læse, tog fanden ved mig.  

I løbet af ingen tid havde jeg læst alt, hvad de havde i skolebiblioteket.  

Jeg læste simpelt hen alt, hvad jeg kom i nærheden af. Da jeg også havde læst alt, hvad Åge og hans 

storebror Knud havde liggende af bøger, gik jeg i gang med deres fars bibliotek, som næsten 

udelukkende bestod af arbejderforlaget Fremad produkter. 

Tove Ditlevsens bog ” Barndommens gade” var sammen med ”Pelle Erobreren” nok de to bøger, 

som gjorde det største indtryk på mig. Jeg har genlæst dem begge som voksen adskillige gange.  

De kan stadigvæk få tårerne frem i mine øjne.  

Dette med tårerne, er jeg bange for, er en familiesvaghed, som vi alle lider af i forskellige grader.  

Vi tuder mere end gennemsnittet i vores familie.  
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Udover de gængse bøger for drenge på min alder, kunne jeg især godt li’ at læse rejsebeskrivelser 

eller bøger, hvor handlingen foregik til søs. Vi havde jo vigen lige uden for døren, og Århus havn lå 

ca. 8 km. mod syd. Åge og jeg sad tit nede ved stranden og lod tankerne og fantasien få frit spil,  

når vi kiggede efter de skibe, der anløb Århus. 

Hvis man kiggede lidt til højre for Samsø - kunne man til at begynde med - se en tynd røgstribe - 

dernæst skorstenen, og hvis der var meget klart i vejret, kunne man også se masterne.  

Lidt efter lidt dukkede resten af skibet op over horisonten. 

På de helt stille dage kunne man også høre lydende fra en arbejdende havn. 

Om vinteren, når der var is på vandet, kunne man både se og høre, hvordan isbryderne arbejdede 

med at holde en sejlrende fri for is. Vi kunne tydeligt høre en masse hule drøn.  

Lyden forplanter sig vældig godt på isen. Det var også sjovt at sidde om aftenen, når det var mørkt, 

og kigge over på mols. Vi kunne tydeligt se lysene fra de små byer, og vi kunne se, når bilerne kørte 

rundt på vejene derovre. 

Sommer og vinter strejfede vi rundt på stranden. Der var altid noget at give sig til. 

Når sommerhusgæsterne var taget hjem igen, gik vi på jagt efter jern af enhver slags, som vi 

omgående afsatte til Blik Anders. Det var næsten altid penge til biografbilletter vi manglede. 

Hvis sandheden skal frem, var vi ikke altid lige kræsne med ejerskabsforholdet til meget af det jern, 

vi solgte til Blik Anders.   

Metha – Åges mor – arbejdede som medhjælp hos gartner Jensen om sommeren.  

Gartner Jensen havde et lille frilandsgartneri på nogle få tønder land grænsende op til skoven, som 

udgør en del af Skæring strand. Og det var hos samme Jensen, jeg i de kommende år - ind imellem 

– tjente mange af mine lommepenge. 

Det var mest lugning af forskelligt slags, men det hændte da også, at jeg fik lov til at harve med 

hesten – en gul nordbagge. I begyndelsen undrede jeg mig over farven på hestepærerne, som den 

afleverede når vi harvede. De havde nemlig en fin Bourdoux rød farve.  

Det var først, da Åge fortalte mig, hvordan det hang sammen, at jeg fik det bedre.  

Jeg troede hesten var alvorligt syg og havde indre blødninger.  

Det skyldtes såmænd bare, at Jensen fodrede den med rødbeder. 

 

Allerede dengang ville jeg hellere læse end arbejde, og en dag jeg havde bøger med hjem fra  

skolebiblioteket, sendte jeg Karin op til Jensen med besked om, at jeg var blevet syg og ikke kunne 

arbejde den dag. Da Karin kom tilbage, skulle hun ønske mig god bedring fra Jensen, som samtidig 
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udtrykte beklagelse over - på mine vegne - at jeg desværre ikke kom til at køre med hesten den dag, 

som det ellers havde været meningen. I løbet af 0 komma 5 var jeg frisk som en havørn, og satte i 

løb op til Jensen - der med et lunt smil satte mig til at luge radiser. For at gøre ydmygelsen total, fik 

jeg en fugleklat i hovedet, mens jeg lugede. 

 

Det var ikke de eneste penge jeg tjente ved gartneriet. I nærheden af Sneppevej lå der et lille 

gartneri, der var ejet af en tidligere Officer i hæren. Jorden var rent sandjord, og var ikke videre 

velegnet til at dyrke grønsager på, så ved siden af havde han et mindre hønseri.  

Mit første arbejde for Hvenegård – som han hed – bestod i at samle sten fra disse sandjorder.  

Dette arbejde gav 50 øre i timen, og det var en rimelig stor lønforhøjelse i forhold til slagter 

Sørensen i Rønde. Arbejdet derimod, var ikke noget at råbe hurra for, da det foregik liggende på 

mine knæ, trækkende en spand efter mig. Det blev dog senere bedre, da jeg begyndte at hjælpe til 

med at plukke tomater - og fange høns ind - når de skulle på slagteriet.  

Jeg tror nok at Hvenegård virkede lidt barsk på de fleste mennesker, der ikke kendte ham.  

Der var et eller andet med hans militære fortid, som uvilkårligt fik folk til at indtage retstilling.  

Mig var han imidlertid altid flink over for.  

Ud over mig selv, arbejdede der også en mand, der var udlånt fra Hospitalet i Risskov. 

Disse mænd fra Risskov skiftede fra tid til anden, efterhånden som de blev interesserede i fru  

Hvenegård, og selv om de kom fra Risskov, kan jeg ikke sige, at jeg på noget tidspunkt har været 

bange for dem. De havde allerhøjst en lille skrue løs, og hvem har ikke det.     

 

Det var også så heldigt, at der i nogle år kom flere isvintre efter hinanden.  

Et par år var der så meget is, at man kunne gå helt til Mols. Is fiskeri på de kanter, er virkelig noget, 

der kan få folk op på dupperne.  

Så læssede man sin kælk med termokander og madpakker og drog ud på isen. 

Når man havde fundet et godt sted, savede man et stort hul og begyndte at fiske.  

Det kunne godt være en kold fornøjelse, så de fleste af de voksne stod og drak kaffepunch. 

Jeg ved ikke om det var fordi mælkemanden havde fået for mange kaffepunche, at han hentede sin 

lille folkevogn inde ved stranden, og kørte en tur til Mols over isen. 

Derefter kørte han rundt og hilste på alle dem han kendte.   
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 Det bedste sted for torskefiskeri var over Koraldybet. Det var imidlertid ulovligt, da det efter krigen 

- af de allierede - blev brugt til dumpning af Tysk ammunition. Det var imidlertid også der torsken 

gik, så det var et forbud, der blev overtrådt ret hyppigt. Om sommeren har jeg været med Otto og 

far mange gange i jolle på koraldybet for at pilke efter torsk. 

Otto var fisker ligesom far, og de arbejdede i perioder sammen. Det var ikke altid, at de var helt 

vilde med at få mig med – ikke på grund af faren – men fordi noget af mandfolke hyggen forsvandt, 

når man havde påhæng på. 

Otto kunne også godt lide at få en lille ’en, og der manglede aldrig øl i provianten.  

Det var som regel Otto der roede, da han var den yngste. Han var blevet ansat af Jørgen Mejer året 

efter, at vi flyttede til Skæring, og ret hurtigt blev han en del af menageriet på Sneppevej. 

Han var et sted i tyverne og var født og opvokset i Fakse Ladeplads på Sjælland. 

På grund af det friske friluftsliv var han brændt helt mahognibrun af solen, og som type kunne han 

godt minde lidt om en indianer. Hans ansigt domineredes af en stor krum næse og et par kraftige 

furer ned omkring mundvigene. Jeg har aldrig set ham i andet end fiskertøj: blå bluse – sorte bukser 

– og på hovedet en slidt kasket.  

Han kom ret hurtigt - via min far - ind i slænget omkring Blik Anders, og det begyndte at gå ned ad 

bakken for Otto.  

Han mistede sit arbejde hos Jørgen Mejer og derved også sit logi hen på sommeren.  

Der blev ryddet op i vores lille værkstedet, og Otto flyttede ind med sine fattige ejendele.  

I den periode så jeg stort set kun min far i en brandert.  

Enten kom han skidefuld hjem fra Århus med den sidste rutebil, eller også kom han og Otto med 

hinandens arm om halsen – syngende - fra Blik Anders.  

Jeg prøvede flere gange at komme hjem fra skole, hvor mor - grædende – måtte fortælle mig, at der 

ikke var noget mad, før far kom hjem med nogle penge.  

Jeg fortalte hende ved en af disse lejligheder, at for min skyld, kunne min far ryge af helvede til.  

Jeg var træt af druk, jeg var træt af usammenhængende tale, jeg var træt af tømmermænd, jeg var 

træt af dårlig økonomi, jeg var i det hele taget godt træt af det hele.  

Jeg glemmer aldrig det mærkelige blik hun sendte mig. 

Ved samme lejlighed bad jeg hende om at ta’ mere hensyn til de små, når hun og far skændtes. 

Et ønske hun ikke tog sig synderligt af. 

I den her periode var min far som regel arbejdsløs om vinteren, og da han ikke var medlem af en 

fagforening, var vi i lange perioder henvist til at leve af socialhjælp.  
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Dette job, med at hente pengene på kommunekontoret i Hjortshøj gik på skift mellem Lise, Karin 

og jeg. Jeg tænker, at min far og mor var flove over at skulle hente pengene selv.  

Hvad vi børn tænkte, var der ikke nogen, der spurgte om.  

Karin hentede som regel pengene på Kommunen, når hun havde spisefrikvarter i skolen. 

Den sidste gang hun hentede dem, opdagede hun til sin store forskrækkelse, at pengene var væk, da 

hun skulle hjem fra skole. Da der i forvejen havde været visse problemer på skolen med at skelne 

mellem dit og mit, blev der sendt bud efter Politiet, der mødte op med en hundevogn. 

Hunden snusede nu til Karin og blev sendt på jagt, men fandt imidlertid ikke noget. 

Enden på det hele blev, at enten far eller mor selv skulle hente pengene på kommunen - og jeg tror - 

at jeg kan tale på mine søskendes vegne, når jeg siger, at det var en stor lettelse for os. 

En af de sidste vintre vi boede på Sneppevej gik jeg i Methas aflagte gummistøvler, hvor skafterne 

var skåret af. I skolen brugte jeg et par tyndslidte træsko. 

Jeg fik stort set aldrig nyt tøj. Derimod blev jeg tit lovet noget, når mor tog De Grå Busser til Århus, 

for at købe tøj til os, når vi havde fået børnepenge. 

Da jeg ikke kunne vide, hvilken bus hun kom hjem med, tog jeg mere eller mindre permanent 

opstilling på busstoppestedet, indtil hun dukkede op. Uanset de mange gyldne løfter var det yderst 

sjældent, hun havde noget med til mig. Det var altid pigerne der fik, syntes jeg. 

Jeg husker specielt ’en gang hvor hun havde lovet mig et par lange bukser - da røven – om jeg så 

må sige, var ved at gå ud af mine gamle Plusfours. (vi kaldte dem 14 dages bukser)  

Men pengene var desværre sluppet op inden der blev 

noget til mig. 

I disse år udviklede jeg noget, man med god grund 

kunne kalde en slags selvmedlidenhed.  

Jeg tog absolut ikke noget for givet. Jeg stolede ikke 

på de voksne. Specielt ikke på min far og mor. Jeg 

hadede mine små søskende og lod tit mine 

aggressioner gå ud over dem.  

I sådan et lille hus med så mange små børn, er der 

altid mindst en af dem der tuder.  

Den dag i dag kan jeg stadigvæk blive helt ude af 

mig selv ved lyden af barnegråd. Tove var et par år 

på det tidspunkt, Ole var tre, Marianne var syv, og 
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allerede dengang en rigtig tudeprinsesse. Det har desværre aldrig rigtig forladt hende. 

Karin var ni, Lise var elleve, og jeg selv var en opløben knægt på tretten år. Når man dertil lægger 

at J. J. og Otto ofte sad med ved spisebordet om aftenen, kan man hurtigt regne ud, at der var 

trængsel i huset på Sneppevej nr. 13. 

Engang hen på sommeren i 58 stod Politiet pludselig ved vores dør og spurgte efter min far.  

Han var som sædvanlig ikke hjemme, og de fortalte så min mor, at Otto var død. 

På det tidspunkt var han blevet gode venner med Jørgen Mejer igen, og var flyttet tilbage til sit 

gamle værelse der. Han var faldet i snak med et par lystsejlere, der provianterede hos købmanden, 

og var taget med ud på skibet, som lå ankret op ud for stranden. 

Da Otto ud på aftenen fandt sit værelse, lagde han sig til at ryge i sengen og faldt i dyb søvn. 

Åge og jeg kastede os på cyklerne og cyklede ud til Jørgen Mejer for at se de sørgelige rester.  

Det var ikke et rart syn. Huset stod endnu, men en del af taget og træ vinduerne var brændt væk. 

Den eneste gode ting ved hele den sørgelige historie var, at far ikke havde været sammen med ham i 

et par dage, da han havde været ude at fiske fra Århus.  

Så vidt jeg husker, græd vi alle sammen også mor og far. 

 

I skolen derimod gik det godt. Jeg havde nemt ved at lære, og uden på nogen måde at læse på mine 

lektier, kunne jeg altid mine ting. Hvis vi fik regnestykker for til dagen efter, lavede jeg dem næsten 

altid med det samme, inden jeg forlod skolen. Senere, da jeg gik til præst og vi havde salmevers for, 

slog jeg bogen op på styret af min cykel og lærte versene på vej til præstegården i Hjortshøj.  

Som jeg fortalte i begyndelsen af dette kapitel døde Degnen i vinteren 56. 

Næsten samtidig gik fr. Fog på pension, og det betød en stor omvæltning i den lille Skæring skole. 

Efter et kort mellemspil med en ung lærerstuderende ved navn Bork, fik vi en lærer, der på mange 

måder kom til at betyde en hel masse for mig. Arne Andersen og hans unge kone flyttede ind i 

degnens bolig, som var bygget sammen med skolen.  

Lærer Andersen var en inspirerende lærer.  

Med ham kom de såkaldte musiske fag ind i undervisningen mange år før det blev moderne.  

Der blev stillet et orgel op i klasseværelset, hvorpå han spillede til sangtimerne og engang imellem 

trakterede han også sin violin. 

Især violinen kunne jeg godt li’ at høre på. Ikke fordi han var han var en virtuos på instrumentet, 

men jeg kunne godt lide selve klangen. En violin har en særlig vemodig tone for mig. 

Vi begyndte også at gå til skole koncerter med Århus Byorkester.  
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En tur i Århus teater blev det også til. Vi så Pygmalion af Georg Bernhard Shaw.  

Dette teaterstykke blev senere til en musical ved navn My fair lady.  

Den havde en meget ung Elin Reimer i hovedrollen. 

Lærer Andersen vandt min fulde respekt allerede en af de første dage, da han stak sogneråds – 

formandens søn Jens Thrige en på kassen. Jens Thrige tabte kæben helt ned på brystet, mens han 

udbrød, hov – hov! De ved vist ikke hvem min far er.  

Øjeblikkelig stak Lærer Andersen ham en på den anden side af hovedet.  

Sådan en mand kan man kun elske. 

Jeg erindrer ikke andre gange, hvor lærer Andersen var nødt til at bruge magt - det var simpelthen 

ikke nødvendig. Ud over det var han en glimrende tegner og maler.  

Vi så ofte prøver på hans kunst, som han tog med, når vi havde formning.  

Somme tider kunne han finde på at læse op for os. Jeg erindrer endnu en bog der hedder ”Den grå 

klippes hemmelighed ”. Han havde også et stort hjerte for os fattigfolk fra heden. 

Mere en ’en gang har han betalt vores billetter, når tryllekunstneren kom til skolen for at lave 

forestilling. I år er det 30 år siden, at jeg sidst har talt med lærer Andersen. 

Da var han vice skoledirektør i Århus amt.  

Kort tid før jeg tog på tourné, opsøgte jeg ham på hans kontor i Århus for at låne penge til rejsen, da 

jeg som sædvanlig var helt flad. (dem har jeg desværre aldrig fået betalt tilbage – i lighed med 

Andersen har jeg op til flere små hængepartier i Skæring, som lejlighedsvis pirrer til min dårlige 

samvittighed)  

Udover lærer Andersen var der også en lærerinde ansat på skolen.  

Hun overtog de små klasser efter fr. Fogh. Hun havde fat i ørerne på Lise engang og rykkede 

næsten det ene øre løs. Hun blødte i hvert fald voldsomt.  

Lise var sikkert ikke nem altid. 

Noget senere kom der 2 nye lærere – lærer Jensen og lærer Nielsen – hvor lærer Nielsen nok er den, 

der bedst har printet sig i min hukommelse, da jeg efter at være gået ud af skolen både havde ham 

på aftenskole i Lygten og senere i ungdomsskole i den nye Virupskole. 

Der blev indrettet et klasselokale på loftet over fr. Foghs gamle lejlighed, og der stiftede vi 

bekendtskab med lærer Nielsen første gang. 

Vi var jo ved at være halvvoksne og havde et par ting oppe i ærmet, parat til vores nye lærer.  

Da han sikkert selv havde gået i skole engang, havde han selvfølgelig taget sine forholdsregler. 

Efter at havde hilst på os, satte han sig bag kateteret og kiggede ud over klassen. 
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Nu ved jeg godt! sagde han, at det altid har været populært at drille den nye lærer.  

Men den går ikke her i klassen. Her i klassen gælder det om at holde ørerne stive. Og ved i hvorfor? 

spurgte han, og kiggede ud over forsamlingen.  

Vi har sikkert set rimeligt trykkede ud efter den udmelding. 

Det ser så grimt ud, når ørerne hænger og slasker! Sagde han så med et grin.  

Vi andre grinede med, da det var første gang, vi hørte vitsen.  

Og vi store lømler glemte alt om de ting vi havde oppe i ærmerne til vores nye lærer. 

 

Da Andersen havde en del efteruddannelse, var det i vid udstrækning lærer Nielsen, jeg havde i det 

sidste år jeg gik i skole. Vi gennemgik bla.a Jeppe på bjerget af Ludvig Holberg, hvor de forskellige 

roller blev delt ud mellem os. Til min egen store tilfredsstillelse spillede jeg Jeppe. 

Jeg husker også engang hvor en af landevejens farende svende tog ophold i Skæring et par dage. 

Han havde en lille vogn, der blev trukket af en ged. Vognen, der rummede alle hans jordiske 

ejendele, tjente også som hans seng om natten. 

Denne landstryger inviterede Andersen og Nielsen op på skolen for at holde foredrag for klassen. 

Jeg har glemt det meste af hvad han fortalte, men især ’en ting kan jeg huske.  

Han påstod, at han havde været i audiens hos Grace Kelly og fyrst Rainier på slottet i Monaco - 

hvor geden havde skidt på gulvtæppet. Efter at et par sedler havde skiftet ejermand tog vi afsked 

med landstrygeren. 

Det varede dog længe, inden lugten af ged forsvandt helt fra klasseværelset.  

Dem, der har prøvet bare at klappe en ged, forstår hvad jeg mener. 

Jeg var også på min første udlandsrejse med lærer Nielsen. Det var på en tur til Rüdesheim i 

Tyskland. Det foregik dog noget senere, da det var kort tid før min 18 års fødselsdag. 

Det var med førnævnte ungdomsskole i Virup. 

På hjemvejen havde jeg den store fornøjelse at smalfilme en anden af lærerne der var med på turen 

Ib Andersen - da han måtte gå den tunge gang ind omkring toldkontoret, da han var kommet til at 

tage for mange varer med. (våde varer) 

Selv om jeg var glad for at gå i Skæring skole, 

var jeg alligevel ikke ked af det, da skolen og 

mine veje skiltes i 1959. 

 

I 1959 var jeg 14 år og nykonfirmeret. 
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For en kort bemærkning var min familie flyttet ind hos min Bedstefar og Bedstemor, mens min far 

byggede vores nye hus færdigt. Vi var 6 børn med mig som den ældste - og fire voksne. 

Så enhver kan regne ud, at der var trængsel på det lille das om morgenen.   

Det befandt sig i skuret ved siden af vaskehuset og var et ganske almindeligt lokum med et bræt, et 

hul og en spand. På de to steder, som jeg havde boet inden, var lokummet også uden døre, så det var 

ikke den store forandring. Det gjaldt om at få besørget, det man skulle, inden man gik i seng, for det 

var ingen spøg at skulle gå over gårdspladsen midt om natten i al slags vejr.  

Vi børn klarede os med potten, men de voksne måtte tage et halstørklæde på og vove sig ud i 

elementerne. 

Papiret var enten en side fra Demokraten eller et stykke af dette afskyelige papir, som vistnok hed 

5oo. De pralede i hvert fald af, at deres ruller havde 5oo blade – med garanti. 

Der har været mange eksempler på Ungersvende, der har brugt et par timer på at tælle alle 

stykkerne. Som regel manglede der altid et par stykker, eller også var der et par stykker for meget. 

Hvis der manglede et par stykker, kom man hele den opviklede Lokumsrulle i en stor kasse og 

begav sig til forretningen, hvor man havde købt den. 

Da aviserne trængte til lidt muntre pusterum i Halvtresserne, (det var under den kolde krig) 

dækkede de altid disse seancer. Forretningen var ikke kede af den gratis reklame, og bestyreren stod 

altid selv for overrækkelsen af en ny rulle, der snildt kunne have været i hans mund, så bredt 

smilede han. 

Men som lokumspapir betragtet, var det ikke fem potter pis værd.  

Det var tyndt – det var stift – og det var glat, og det var det allerværste.  

Jeg vil undlade, at komme nærmere ind på alle mine nederlag med 500, men jeg afslører gerne,   

at jeg for tiden bruger Berlingske. (jeg har aldrig - aldrig - brugt Demokraten til den slags)   

Hvor var livet dog besværligt en gang imellem - selv i de gode gamle dage. 

Jeg fatter ikke, at folk får julelys i øjnene, når de taler om Fyrrerne og Halvtresserne.  

Det var helt igennem manglernes årtier. I Fyrrerne manglede de stort set alt.  

Undtaget dem der havde noget at bytte med. Og det havde de fleste ikke. 

   

Jeg ved ikke, om der er nogen, der ønsker at være sammen med sin familie døgnet rundt – jeg 

gjorde i hvert fald ikke. 
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Min Bedstefar bad mig en dag om at hente nogle æbler oppe på loftet. Vi skulle have æblegrød efter 

frikadellerne – eller det stegte flæsk. 

Jeg mindes også en enkelt kylling eller to, men mest stod den på flæsk.  

Sådan set kunne jeg ikke tillade at brokke mig, da vi mest fik grød og fisk, dengang vi boede ved 

stranden. I dag er det jo sundt, men dengang syntes jeg ikke, det var noget at skrive hjem om. 

Det ville være utænkeligt at få mindre end to retter mad hos min Bedstemor. 

Og det reddede hele min sommer. Ikke, at vi fik to retter mad hver dag – men - at jeg fik lov til at 

være på loftet - og være mig selv en gang imellem. 

Jeg kunne sagtens høre dem nedenunder, men jeg var vant til at abstrahere fra alle de lyde, der er i 

en stor familie. I nogle år var min yndlingsstilling - når jeg læste – på knæerne i sofaen og med 

røven lige i vejret. Hvis bogen var spændende, kunne de brænde hytten ned over hovedet på mig, 

uden at jeg ville opdage det.  

 

En evne jeg må have arvet efter min far eller mor. 

Jeg husker nemlig engang, da der var kort aften i mors og fars hus - i Thorup på Mols.  

Vi spillede Whist med genboen – Grise Verner.  

Det hed han selvfølgelig ikke, det var bare noget folk kaldte ham. 

I sagens natur avlede han grise, men det var bestemt ikke nogen stor bedrift, han havde. 

Der var måske ti grisesøer og nogle kvier og kalve. 

Far var Socialdemokrat som sin far og Verner var Venstremand som sin far. 

Det var dog et emne, de kun tog op, når de havde fået et par øl sammen. 

Og hvornår havde de ikke fået det? Som regel var det kun på skrømt at de skændtes, men en enkelt 

gang gik det over til håndgribeligheder, og det var til fars 50 års fødselsdag. 

Da de begge to var kanonfulde, skete der ikke det helt store – de slog dog en del huller i luften. 

 

Det var en offentlig hemmelighed, at Verner aldrig havde været sammen med en dame. 

Han lagde for øvrigt heller ikke skjul på det selv.  

Far, og et par andre skillingede engang sammen til en fræk dame til Verner.  

De tog en Hyrevogn helt til Århus, og på vejen hældte de øl på ham, for at tage de værste af hans 

nerver. De tog ikke bare hans nerver men også det meste af hans førlighed.  

Så da Verner kom ind til den frække dame, havde han stort set kun et stort og idiotisk smil at vise 

frem. Hun vurderede ham lynhurtigt, fandt ham brugbar – hvorefter hun trak af med ham. 
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Ti minutter efter kom Verner tilbage med et endnu større idiotisk smil omkring munden. 

Han havde sit tøj hængende over armen på nær sokkerne og de lange underbukser. 

Dem havde han på. 

Af samme grund var Verner sygeligt interesseret i mine damer. 

Når jeg besøgte de gamle, skulle jeg forbi hans gårdsplads for at komme hjem. 

Og jeg kunne være sikker på, at Verner selv eller hans mor opdagede mig.  

Kommer du øver i kouhuset senere, og får en bader! Råbte Verner som regel.  

Og så knappede Verner to øl op. Først pustede han skummet af sin øl, så stak han pegefingeren ned 

i halsen på flasken og drejede rundt, så kiggede han kærligt på den, og så var han klar til at drikke. 

Når vi havde taget den første tår, vidste jeg, hvad der ville komme.  

Verner lænede sig ind imod mig og spurgte – Hva så Lårs, hår do fot nout Fesse? 

Og det havde jeg jo næsten altid, (det er sådan jeg foretrækker, at huske det) og hvis ikke jeg havde, 

fandt jeg bare på et spændende eventyr eller kogte suppe på nogle af de gamle.   

Verner ligger sådan set inde med nøglen til mit seksualliv.  

Han var konstant - hele livet igennem - på jagt efter en kvinde, han kunne dele livet med men fandt 

hende aldrig. Jeg ved heller ikke hvad moderen ville have sagt, hvis Verner lige pludselig kom hjem 

med en brud. Anna var ikke altid lige nem at bide spids med.  

Han havde ikke udseendet med sig, han var undersætsig og lidt for tyk og en meget firskåren type. 

Egentlig tror jeg ikke, at det var hans største problem. Hans største problem var øllerne. 

Mange kvinder er stort set ligeglad med, om deres mand er mindre køn. Bare han ikke drikker.  

Der kan også være noget smukt i al grimheden og forfaldet.  

Prøv bare og tænk på Skoven om efteråret. 

Trods alt er det jo heller ikke alle kvinder, der er lige kønne.  

 

Verner var en rar og humoristisk mand - med orden i pengesagerne – takket være sin mor, som i 

virkeligheden var Bossen på gården. Hun var tidligt blevet enke og havde knoklet sig en dårlig ryg 

til. Hun var som regel altid i gang med et eller andet, når jeg kom forbi.  

Faktisk tror jeg også, at det var nødvendigt. Verner gjorde ikke indtryk af, at gårdens drift kom ham 

synderligt ved.  

Jeg har været til bal med Verner i det stedlige forsamlingshus mange gange, og det var hver gang 

den samme sørgelige historie. Verner bliver fuld og er en lille smule nærgående over for pigerne. 
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Pigen bliver vred og klager til kæresten. Kæresten puster sig lidt op og går over og tager Verner i 

krebsen. Verner! Siger han, nu slapper du af, ellers ved du godt, hvad der sker. 

Verner nikkede ivrigt, han vidste nemlig godt, hvad der skete.  

Kæresten vil helst ikke lægge hånd på Verner, da alle kender Verner og hans tilbøjeligheder.  

Senere på aftenen undgår han ikke sin skæbne. Han bliver eskorteret udenfor af to hærdebrede 

Bønderkarle, hvoraf den ene giver Verner et par kraftige lussinger, så han går i knæ. 

Er du så færdig? Spørger han – Verner nikkede ivrigt. Og det var han. 

Tilbage til kortspillet. 

Det gik ligeså hedt til, som det plejede. Det eneste, der ikke var hedt var Kakkelovnen, og en gang 

imellem gik far hen og gav den sjat petroleum. Den ville ikke rigtig gå i gang og den osede en del. 

Efterhånden kunne vi høre, at der kommer gang i den. Den begynder i hvert fald at buldre lidt. 

Katten går hen og lægger sig på Zinkpladen under kakkelovnen og strækker sig velbehageligt ud. 

Pludselig eksploderede Kakkelovnen med et ordentligt brag, der fik ruderne til at klirre og lågerne 

på kakkelovnen til at springe op.  

Skorstensrøret blæste ud af skorstenen med en kulsort røgsky og ringene blev kastet op i luften og 

landede rundt omkring i stuen. Og som ved et mirakel blæste hullet i skorstenen 3 – 4 perfekt 

formede kulsorte røgringe ud i stuen.   

Katten sprang eller blev blæst tværs over bordet imellem os og endte i gardinerne, hvor den hagede 

sig fast i kløerne. Noget forpjusket og med svedne hår. 

Efter at have viklet kattens klør ud af gardinerne og samlet kortene op fra gulvet igen, gjorde vi klar 

til at gå videre med kortspillet.  

Jeg havde lige meldt 11 klør - da det pludselig bankede på ruden. Magnus! Er der ’en der råber. 

Dit hus det brænder. Ja det er godt med dig! råber far tilbage, kom ind og få en øl. 

Det er fanme rigtig Magnus! Dit hus det brænder!  

Og det gjorde det. Det nåede dog kun at blive til en Skorstensbrand, men den erstatning min far fik, 

brugte han til at få lagt tagrør på den sidste længe, der manglede. Brandmændene trampede det 

meste af stråtaget i stykker under slukningen, og det udløste en rimelig god erstatning.  

 

Når jeg skulle op i min hule, gik jeg ud i gangen, hvor der var en lem i loftet med en snor i.  

Den trak jeg forsigtigt i, og ligeså stille kom stigen – som var monteret i nogle beslag – glidende 

ned i min hånd.  

Jeg havde ikke været deroppe, siden jeg var barn, og boede i Rønde.  
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Der var stråtag, og jeg har altid syntes, at stråtag er hyggeligt på en eller anden måde.  

Hjemme havde vi også stråtag, så loftet føltes gammelkendt og hjemligt.  

Det var lidt støvet, og jeg kunne næsten smage støvet i munden, når jeg lige kom derop, men det 

glemte man hurtigt, når man var opdagelsesrejsende. 

Når solen kiggede ind, kunne jeg se hvor meget støv, der var i luften.  

Så morede jeg mig med at blæse ud i luften og få støvkornene til at danse. 

Spærene, der holdt stråtaget, var lavet af granrafter, der var afgrenede. Simpelt og enkelt. Hvis jeg 

sad helt stille og hørte godt efter, kunne jeg høre alle småfuglene, der havde bygget rede i tagrørene 

og engang imellem så jeg pludselig en mus skyde genvej over gulvet i rasende fart. Jeg spekulerede 

tit over, hvad sådan en mus mon levede af – der var umiddelbart kun æblerne. 

Og dem kunne de ikke komme til, da Bedstefar havde pakket dem forsvarligt ned.   

 

De brugte den samme konstruktion i Bronzealderen og Vikingetiden. Sikkert mange årtusinder før. 

Så gammel var huset nu ikke, da jeg tror, at det var fra atten hundrede halvtresserne.  

Rent teknisk eksisterer det stadigvæk, men efter en større ombygning i halvfjerdserne var der kun 

soklen tilbage, da murerne var færdige med at rive ned. 

Men det ligner stadigvæk sig selv, bare uden stråtag. 

I dag er alt træ lamineret – og trykimprægneret – og høvlet.  

Det giver også nogle pænere huse, men er de hyggelige. Nej - men de er lige.  

Der må også være en grund til, at vi alle standser op hvis vi ser et bindingsværkshus, og siger i 

munden på hinanden – nej, se hvor hyggeligt. 

 

Jeg trak altid stigen op på loftet efter mig, da den stod midt i gangen og spærrede al trafik.  

Og det var altid kisten med bøger, der trak i mig.  

Det var sådan en slags Dragkiste - eller sømandskiste - hvad ved jeg. 

Jeg åbnede låget og forventede halvt om halvt, at der sprang en Trold, eller et andet uhyre ud af 

kisten for at gribe mig i struben.   

Hvis - der havde været en Trold, havde der ikke været plads til hende, da kisten var fyldt helt op 

med bøger og blade. Og det vidste jeg jo godt, men hvis man gider, at lave lidt 

sandsynlighedsberegning - springer den ud - af en eller andens kiste - en skønne dag. 
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Der tilbragte jeg stort set hele sommeren. Jeg kan ikke huske, om det var en madras eller en gammel 

sofa, jeg fjælede mig på, men jeg gjorde mig det i hvert fald behageligt. 

Der var indtil flere årgange af diverse blade - Ved Julelampens Skær – Ota bøgerne –  

Familiejournalen. Udover hæfterne og bladene, var der mange bøger – de fleste skønlitterære – men 

der var dog enkelte om Politik. (min Bedstefar havde været aktiv i politik) 

Jeg sprang Julelampen og Ota og Familiejournalen over og gik direkte til bøgerne.  

Den eneste af forfatterne, jeg stadigvæk har en svaghed for, er Carl Muusmand.  

Og grunden er jo nok, at alle hans romaner foregår i Kunstnermiljøer, eller i Cirkus.  

Jeg har endda et trebindsværk stående af ham. 

Den hedder ”Det gamle København” og foregår i tiden fra 1880 til 1920.  

Og den handler netop om forlystelseslivet, lige fra Kabaret og Teater til Cirkus og Variete.   

Jeg sad jo ikke og læste hele tiden, men cyklede eller gik ned til Stranden engang imellem for at 

hjælpe far. Jeg passede selvfølgelig også min sport i Hjortshøj Egå I.F.   

Da vi kom frem til oktober, gjorde vi så småt klar til at flytte i vores nye hus. 

Og nu begynder et nyt afsnit af vores liv. Far havde købt en byggegrund beliggende på Kløvervej. 

Jeg ved ikke for hvis penge. Måske bedstefar var blandet ind i det.  

Mens huset blev opført flyttede vi midlertidigt op til bedstefar og bedstemor i Skæring. 

Der blev jeg konfirmeret i efteråret 59.  

Udover bedstefar og bedstemor var moster Gunhild den eneste gæst.  

På en måde var huset genialt. Det bestod af en togvogn, der var savet over - og sat sammen - så den 

dannede en vinkel. Den ene halvdel blev ryddet for kupeer og blev brugt som stue.  

I den anden halvdel beholdt man kupeerne, som de var. Dog blev det ene lædersæde taget ud og på 

dets plads sat en seng. I den ene kupe’ var der endda plads til en køjeseng.  

Udvendig blev togvognen beklædt med Troldtex plader og derefter pudset.  

Der blev også lavet høj rejsning på taget, som blev beklædt med eternit.  

Da huset var færdigt, skulle man kigge godt efter for at se, at det var en gammel togvogn, der 

udgjorde grundstammen. For første gang i mit liv fik jeg nu mit eget værelse. 

Det nåede jeg dog ikke at nyde i mange måneder. 
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Kapitel 5 

Handler om min tid på Kronen - og mine første ungdomsår 

inden jeg kommer ind som soldat i november 64.  

 

Møbelfabrikken Kronen flyttede i 1959 fra Havnegade i Århus - hvor de holdt til i kælderen under 

Bøfhuset Viking - og ud til Skæring. De havde købt en tidligere ejendom af gårdejeren, som var 

gået på pension. Der var imidlertid for lavt til loftet i den ene længe, og der skulle graves en halv 

meter af gulvet. Dette arbejde stod min far for.  

D.v.s han gravede - og jeg kørte jord og gammelt betongulv ud på en trillebør.  

Fabrikanten - Møller Hansen kom somme tider forbi med en øl og en vand og sludrede lidt med os. 

Han var en mand i halvtredserne, høj og kraftig og med det, man i vore dage kalder en ølvom.  

Han havde ikke mere hår end min far.  

Under en af disse pauser spurgte far ham – mangler du ikke en arbejdsdreng, som kan komme efter 

skoletid og lave forefaldende arbejde? Aftalen blev så, at når hele fabrikken var flyttet ud fra Århus, 

skulle jeg begynde, når jeg havde fri fra skole.  

Jeg havde ganske vist arbejde dengang hos Kristian Petersen - som jeg har omtalt, men han havde 

ligeså svært ved at slippe slanterne som andre bønder. Åge påstod at hans pung var lavet af 

muldvarpeskind. Hans mor havde nemlig også arbejdet for Kristian Petersen 

Det sidste jeg lavede for Kristian Pedersen var at smadre gearkassen på hans gamle Ferguson 

traktor. Ikke med vilje selvfølgelig.  

Traktoren havde allerede skrantet længe før jeg kom ind i billedet.  

Jeg tror faktisk, den kom med Marshall hjælpen engang sidst i fyrrerne.  

Men det var med til at skubbe til et læs, der i forvejen var ved at vælte. 

 Året efter gav Kristian op og gjorde sig usynlig.  

Jeg var forbi gården nogle måneder efter med Møller Hansens svigersøn Karl, og der mødte os et 

forfærdeligt syn. Der var dyr overalt, der var døde af sult.  

Der lå Kaniner i burene - høns i hønsegården - og svin i svinestien.  

Dog lå der gudskelov ingen kreaturer.  

Dem havde han formentlig fået solgt, inden det hele ramlede sammen for ham. 

Jeg er imidlertid aldrig helt sluppet af med min skyldfølelse i forbindelse med Kristian Petersen. 

Den skide gearkasse. 
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Ret kort tid efter, at jeg var konfirmeret begyndte jeg så som arbejdsdreng hos Møller Hansen på 

Kronen. Firmaet bestod dengang af Møller Hansen selv – hans søn Leif - og syv otte udlærte 

møbelpolstrersvende. Senere kom der et par lærlinge ind - Lille Jens som jeg har omtalt i kapitel 2 

og Thorkild Roager fra Århus. 

Jeg startede med at gå til købmand for svendene, når jeg mødte lige efter skoletid.  

Hvis sandheden skal frem, var det som regel altid øl, jeg hentede.  

Det var jo gammeldags polstermøbler, der blev lavet, og det er en temmelig støvet affære.  

Det var i hvert fald den undskyldning de brugte for at drikke til tider ret mange øl.  

Der var rigtige møbelfjedre i møblerne, og der blev brugt blår og vegetabiler. 

Krumnålen og hejltanden (en overdimensioneret stoppenål) var et af de vigtigste stykker værktøj 

dengang. Der blev sat i hvidt og syet kilometervis af snore og agramaner på.  

De sidste fik man fra Possementmageren. Svendene var alle sammen mestre på deres felt, og i 

begyndelsen fik jeg meget tid til at gå - bare med at se på dem.   

Da det jo ikke var derfor, jeg var ansat, lærte jeg efterhånden at passe svendene op.  

Der stod nogle store kasser i værkstedet - henholdsvis til blår og vegetabilier (jeg mener, at 

vegetabilier kommer fra hampplanten, som jeg derved stiftede bekendtskab med for første gang) - 

og en kasse til pladevat. Det blev så min pligt, at sørge for at disse kasser altid var fyldte.  

Ud over det hentede jeg alle de småting, de skulle bruge - på loftet - hvor der var et lille depot. 

 

Det kunne være søm af forskellig slags eller klammer til deres luftværktøj.  

Udover hylderne til småting var hele loftet fyldt op af møbelstel – møbelfjedre og epedaindlæg. 

(i vore dage hedder de springindlæg)  

Disse epedaindlæg blev fremstillet i Viby på en fabrik, der hed Lystager.  

Dem med lynlåse og Birgit.  

Der var også et lager af skumgummi i forskellige tykkelser.  

Skumgummi var nyt i disse år og var så småt ved at fortrænge de gammeldags møbelfjedre.  

Senere, da jeg begyndte på fuld tid, blev der lavet værksted på loftet til mig, hvor jeg efterhånden 

fik mange forskellige opgaver. 

Dagen sluttede med at feje værkstedet og sortere affaldet. Det, der kunne genbruges, kom tilbage i 

kasserne – resten blev brændt i en stor tønde, der stod bag værkstedet.  
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Stofresterne samlede jeg sammen i jutesække, og to gange om året blev de sendt til en fabrik, som 

lavede enten tvist eller pladevat af dem. I løbet af året kunne det blive til ret mange penge og de 

tilfaldt altid værkstedet. Det var som regel op til sommerferien og julen. 

Det var en god slat penge, som jeg altid fik del i på lige fod med de andre, selv om jeg kun var 

arbejdsdreng. Dengang arbejdede man 45 timer om ugen, så klokken blev som regel halv seks, 

inden jeg var færdig. 

Det første års tid arbejdede vi også lørdag formiddag. 

 

I mellemtiden var vi flyttet ind i togvognen, hvor jeg for første gang i mit liv havde fået mit eget 

værelse. Jeg snuppede øjeblikkeligt kupe’ nr. 1 lige efter toilettet. Lise boede på nr. 2 – og i den 

sidste blev der sat køjesenge op til de små. Far og mor sov i stuen. 

For en gangs skyld var der en rimelig god stemning i familien. Far havde knoklet hele sommeren 

med at få huset op at stå, og det tror jeg, gav ham en dyb tilfredsstillelse. 

Onkel Svends firma havde lavet rørlæggerarbejdet.  

De kom desværre aldrig på talefod mere, efter at far havde fået regningen. Min fars yngste bror 

Tage murede skorstenen op, da han var udlært murer. 

Tømrerarbejdet lavede min far sammen med en af gutterne fra Blik Anders – tømrer Hans.  

Især tømrer Hans har fæstnet sig i min hukommelse. Han var en lille væver person – skabt til at 

klatre rundt på tagene og slå lægter i. 

Han var mager og meget markeret i hovedet, og jeg tror ikke, han havde for mange tænder tilbage i 

munden. På hovedet havde han altid en Sixpence, og på fødderne havde han et par slidte gummisko. 

Derudover havde han gult arbejdstøj på.  

I alle de år jeg kendte Tømrer Hans, så jeg ham aldrig i andet. 

Desuden havde han et mundheld, som efterhånden tog fast ophold i vores egen familie.  

Jeg kan endnu se ham for mig, når han hævede sin øl, og kiggede rundt på os andre og sagde skål! 

så holdt han en lille pause og sagde – og fanden iet da! Hvorpå han grinte larmende. 

Jeg ved ikke, hvilken egn af landet han kom fra, hans accent var ubestemmelig.            

 

Han arbejdede for en tømrermester fra Hjortshøj, som hed Karl Anker.  

I en periode langt senere - da Kronen og jeg - trængte til en lille pause fra hinanden, arbejdede jeg 

sammen med Karl Anker og Tømrer Hans på forskellige projekter rundt i nabolaget. 

Vi tre har bl.a. opført vandværket ved siden af Sølystskolen i Egå. 
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Jeg vil her lige indskyde, at øl var bandlyst på arbejdspladsen, når vi arbejdede.  

Men det var de bestemt ikke efter arbejdstid, både Karl Anker og Tømrer Hans tog sig nogle 

ordentlige kringler ind imellem. (For ikke at tale om mig selv) 

Når Karl Anker havde fået tilstrækkeligt med øl inden for vesten, brillerede han ofte med at rykke 

telefonbøger over med de bare næver. Og det var ikke Mostrups den lille tynde, det var den store 

Jyske fagbog. Det gav en vis respekt i omgangskredsen. 

Men bortset fra det var han blid som et lam. 

 

En morgen, hvor vi havde aftalt at møde kl. 5, fordi vi skulle være færdige med en støbning, mødte 

jeg op på Karl Ankers bopæl, hvor jeg fandt dem begge i gang med at spise hvidkålssuppe.  

De havde pludselig fået lyst til suppe og havde kogt hele natten. 

Jeg tror ikke, de havde været i seng overhovedet. Jeg afslog høfligt, da hvidkålssuppe ikke hører til 

det, jeg nyder om morgenen.  

Nogle år efter var Tømrer Hans så uheldig under en brandert at træde på en rive som svippede op og 

ramte ham i øjet. Hans var ikke i sygekasse og ville ikke opsøge en læge. 

Han murede sig inde på sit lille værelse og tillod ingen besøg. 

Det endte da også med, at der gik koldbrand i øjet og det blev fjernet.  

Den sidste gang jeg så Hans, arbejdede han og Niels Terkel en uges tid for far. 

Da var hele familien flyttet til Thorup på Mols.  

 

Omkring første maj i 1960 - da jeg var færdig med skolen - begyndte jeg på fuld tid på Møbel -

fabrikken Kronen. 

Jeg glædede mig til selv at tjene mine egne penge.  

Kort tid inden, trak Lærer Andersen mig til side og spurgte mig, om jeg var interesseret i at komme 

i mellemskolen i Risskov.  

Degnen – Lærer Nielsen havde efterladt et legat for - ubemidlede bogligt begavede unge.  

Afslaget, som jeg gav Lærer Andersen, er en af de ting, som jeg har fortrudt mange gange.  

Hvis jeg havde taget imod tilbuddet - tror jeg - at mange ting ville have set anderledes ud. 

Men jeg ville ud at tjene penge, så jeg afslog. 

 

På loftet over værkstedet blev der nu indrettet et værksted til mig, og sønnen Leif Møller Hansen 

begyndte at oplære mig i det arbejde, jeg med mellemrum skulle beskæftige mig med i mange år. 
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Kort tid efter, at jeg var startet, blev jeg spurgt, om jeg var interesseret i at få det gamle 

gæsteværelse, som lå på loftet over privaten. 

Det skulle ikke koste mig noget, så jeg slog selvfølgelig til. 

Jeg blev ved med at spise hjemme mod at betale et mindre beløb i kostpenge. 

Mit arbejde kom hurtigt til at bestå af at grunde møblerne, inden de gik videre til svendene. 

Populært sagt lagde jeg grunden til svendenes videre forarbejdning. 

Jeg klippede papskabeloner og papstrimler og lærte endda at sy på den store industri symaskine, der 

stod på værkstedet. Det var en gammel trædemaskine der var sat en elmotor på, og den fungerede 

ganske udmærket. 

Den dag i dag, er det mig der syr det der skal sys her, på Borgmestervangen, hvor jeg bor nu.  

Jeg læssede også bilerne af, når der kom materialer hjem. 

I det hele taget var det mig, der hurtigt kom til at styre lageret og bestille nye varer hjem, når vi var 

ved at løbe tør.  

Her må jeg lige indskyde, at jeg er B. menneske. Ret hurtigt udviklede jeg den dårlige vane først at 

møde ved otte – halv ni tiden. Der var aldrig nogen der sagde noget. 

Dog kunne det ske at Møller Hansen – som vi kaldte den gamle når han ikke hørte det – bankede i 

loftet med kosten, når han syntes, jeg havde sovet længe nok. 

Ret hurtigt kom jeg på akkord, og da jeg altid har været kvik på mine fingre, kunne jeg sagtens få en 

dagløn hjem, selv om jeg mødte senere end de andre.  

De fleste af svendene boede i Århus og blev hver dag afhentet af Leif. 

Der var selvfølgelig en vis gennemgang af arbejdsstyrken, men der var altid en fast kærne på en 

seks syv mand. Den mest faste var Valdemar Stephan også kaldet Valle. 

Valle stammede fra Tyskland, men på en eller anden måde var han havnet i Danmark. 

I 1960 spurgte man ikke om sådan noget. Der var også en svend, der hed Jørgen Jørgensen.  

Ham kaldte de trut Jørgen. Ikke fordi han havde trutmund, men fordi han spillede trompet. 

Han havde lært at blæse trompet i Frelsens Hær. Det var imidlertid ikke noget, man talte om, når 

Jørgen hørte det, da han var ret hidsigt anlagt. 

En af de svende, jeg kom bedst ind på livet af, var Holten Andersen også kaldet Huddi. 

Huddi kom oprindelig fra Randers, og til min store glæde havde han altid et stort lager af pikante 

historier, som han fortalte med stor glæde, og et væld af detaljer.  

De var ikke bare pikante, de var direkte sjofle. Min erfaring var ikke stor på daværende tidspunkt, 

(den var lig nul) så jeg hang bogstaveligt talt ved han læber og nød det i fulde drag. 
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Engang imellem blev det Valle for meget, og så skældte han Huddi ud. 

Huddi for fanden! sagde han, drengen er kun fjorten. 

Og hva’ så! sagde Huddi, så er det da også på tide, han får øjnene op for livets realiteter. 

For øvrigt var jeg ikke den eneste, der kunne li’ alle Huddis historier, det kunne de andre svende 

også. 

Vi havde også nogle lokale folk fra omegnen. Villy Øksenholdt fra Dagstrup, der senere åbnede 

en Møbelforretning i byen. Kurt Jensen fra Rønde, hvis far også virkede inden for faget. 

Kurt er i skrivende stund stadig virksom i den største virksomhed inden for polstermøbler her i 

Randers - Innovation i en ledende stilling af en slags. 

Jeg husker tydeligt da Villy Øksenholdt blev far for første gang. 

Møller Hansens svigersøn Karl og jeg fabrikerede en stork af skumgummi og pap, der kunne 

bevæge vingerne, når man trak i en snor. Et ømt syn. 

Senere begyndte Johnny Johansen og Erik Bønding også på værkstedet som en del af den faste stok. 

Både Johnny Og Erik fik jeg en del at gøre med senere. 

Johnny var den første, jeg så, da staten havde bestemt, at jeg ville ha’ godt af et ophold på et par  

måneder i Sdr. Omme Statsfængsel.  

Og Erik var skyld i, at jeg kom til Randers – hvor jeg har boet i over 30 år efterhånden. 

Men det hører til i et senere kapitel. 

Alt efter hvor travlt vi havde, myldrede det ud og ind med forskellige svende. 

Amerika Åge – som selvfølgelig havde arbejdet i Amerika. 

Og Percival, som den gamle kaldte Percifyren fordi han ikke kunne finde ud af, hvad han hed, og vi 

andre kaldte Pervercivald. En overgang havde vi ikke mindre end tre døvstumme ansat på 

værkstedet. Det gav for øvrigt anledning til mange misforståelser hen ad vejen.  

Både de sjove og de lidt mere tragiske.  

Vi havde også en svend fra Vistoft på Mols ansat - Per Høeg, hvis bror Kristian Høeg i mange år 

har styret kulturelt udvalg her i byen. 

Jeg fortsatte med at læse bøger, da jeg fik værelset på Kronen og grundlagde i disse år min første 

bogsamling på adskillige hundrede bind. Jeg læste alt, hvad jeg kunne komme i forbindelse med. 

Jeg fulgte med inden for film, der stadig havde min helt store interesse.  

Og jeg fulgte med inden for kulturlivet – især Teater og Opera. Jeg interesserede mig for store 

sangstemmer, som man fortrinsvis fik gennem Radioen dengang.  

På værkstedet hørte vi program 1 hele dagen – da der kun var etteren og toeren dengang.  
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Der var ingen såkaldt ung musik, det kom først et par år senere med Jørgen Mylius.  

Det gjorde nu ikke mig noget. 

På grund af al mit læseri fik jeg en omfattende paratviden, og jeg har afgjort mange væddemål 

svendene imellem. Bølgerne kunne gå meget højt på værkstedet nedenunder, og jeg har hørt mange 

gange – vi spørger bare Lars. Og min dom satte punktum for diskussionen. 

Der blev også råbt – Lars hvem er det der synger? . Så ventede vi alle i spænding på speakeren efter 

nummeret. Som regel havde jeg ret. 

Efter al denne selvros må jeg også tilstå, at jeg var naiv til det enfoldige.  

Jeg tog alt for pålydende og der var ingen grænser for, hvad folk kunne bilde mig ind. 

 

Jeg har hentet stakit frø – og kørneprikker – og kejsersnitter - og mange lignende ting, hos 

Købmand Grøn. Både Grøn og svendene har fået sig mangt et billigt grin over mig. 

Leif (mesters søn) lavede et nummer med mig engang, der bliver svært at overgå.      

Jeg blev kaldt ind på kontoret – hvor han fortalte mig - at de havde fået en hasteordre på en stue, 

som skulle på messe. Stoffet skulle leveres fra København, og da man ikke kunne nå at få stoffet 

frem ad de sædvanlige kanaler – nemlig fragtbil – ville de sende det med flyveren. 

Min opgave var så at klippe et hvidt flag - tømre det på et kosteskaft – gå ud på marken foran 

værkstedet, og holde øje med flyvemaskinen.  

Som sagt så gjort. 

Foran værkstedet var der en transformator, og den satte jeg mig op ad, og kiggede op i luften. 

Da jeg havde siddet en halv times tid, ville tilfældet, at der kom en lille sportsmaskine forbi.  

I løbet af ingen tid kom jeg på benene og begyndte at vifte ivrigt med flaget.  

Flyvemaskinen slog et slag ned over stranden og fløj tilbage til 

Kirstinemindes Flyveplads, hvor den sikkert kom fra. 

Mens jeg fulgte flyvemaskinen med øjnene, kom til at kigge over 

på værkstedet, hvor Leif og svendene hang ud af vinduerne og 

hulkede af grin. Den historie måtte jeg høre for i flere år. 

                                                                                                         

Jeg har fået råd til 

 en ny cykel 60 – 61 foto Leif. 
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Da jeg havde været enerådende et par år på Kronen, blev det besluttet at tage en lærling ind. 

Jeg erindrer ikke, om jeg blev spurgt om en læreplads.  

Jeg tror ikke, at jeg kunne undværes i produktionen.  

Udover at grunde møblerne pakkede jeg også dagens produktion ind og gjorde dem klar til 

forsendelse. 

Stor var min overraskelse, da den nye lærling trådte ind af døren. 

Jens Lykke – også kaldet Lille Jens. Jens der havde gået en klasse eller to under mig i skolen, og 

som jeg allerede havde kendt, da vi boede i Rønde.  

Jens og jeg arbejdede godt sammen, og fandt efterhånden også sammen i en del af vores fritid, 

hvor vi havde nogenlunde samme interesser. Jeg var begyndt at smalfilme, og Jens fotograferede og 

fremkaldte selv sine film.  

Vi købte hver vores helt nye Knallert og drønede rundt og gjorde omegnen usikker.  

Jeg husker især en af vore første, hvor min strømfordeler gik i overgang og gav mig et kraftigt stød, 

hvorefter Knallerten gik i stå. Vi søgte hjælp på tankstationen i Mejlby, der imidlertid ikke kunne 

gøre noget - og enden blev - at Jens trak mig hele vejen hjem. 

Som jeg har været inde på, gik vores pigejagter ikke stort bedre.  

Dengang havde jeg det hele i munden, og stort set ikke andre steder.  

Jeg husker dog engang, at vi legede kærester med et par piger fra Randers, som Jens havde mødt et 

eller andet sted.  

Det hele var dog på et helt uskyldigt plan, såsom at holde i hånden og allerhøjst et lille kys.  

Så kunne man bare se lidt mystisk ud og lade skinne igennem, at pigerne var villige til det hele.  

For alle eventualiteters skyld, bad Jens mig købe en pakke præservativer til ham hos Købmand 

Grøn en dag, vi begge var nede for at handle ind til svendene. 

Det gjorde jeg også - idet jeg med høj stemme sagde - og så vil jeg gerne ha’ en pakke gummi til 

Jens! Hvis Jens havde kunnet banke mig, er jeg sikker på han havde gjort det. 

Jeg købte også en trompet af Jens på et tidspunkt. Han tog den med på arbejde, hvor det lykkedes 

Trut Jørgen at få et par toner ud af den. Den lærte jeg heller aldrig at spille på. 

 

På et tidspunkt var jeg også i besiddelse af en Diana Luftpistol og havde købt nogle skiver, som jeg 

ville bruge til at skyde  til måls efter.  

Med skam at melde prøvede jeg også mit jagtheld på fuglene rundt omkring. 

Jeg sad en dag og skød ind i villahaven ved siden af Kronen uden at ramme noget. 
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I villaen boede der en stor tyk murer, der lød navnet Børge.  

Børge var en flink mand, og han havde ofte sin gang på Kronen, hvor han somme tider fik sig en øl 

sammen med den gamle - eller svendene.  

Ud i haven kommer nu hans søn Lars iklædt sine nye ægte tyske Lederhosen.  

Gad vide, om de kan klare et skud hagl, tænkte jeg. Det kunne de godt. 

Sådan set klarede de op til flere. 

Lars blev imidlertid kaldt ind af sin mor, og jeg tænkte ikke mere over situationen.  

 

Da jeg dagen efter er på vej til Købmand, kommer Børge pludseligt ud på trappen og kalder på mig. 

Intetanende træder jeg nærmere, da jeg troede han skulle ha’ bud med, det var nemlig sket før. 

Børge tog nu fat med begge hænder i min krave - og løftede mig op - så jeg stod på tåspidserne. 

Har du skudt Lars i røven med en luftpistol spurgte han? Ja! Stammede jeg. 

Det gør du aldrig mere - gør du vel! Sagde han. Nej det gør jeg ikke!  

Sagde jeg med stor overbevisning. Og det gjorde jeg heller ikke, da jeg solgte luftpistolen. 

Det skal siges til Børges ros, at han aldrig senere nævnte episoden med så meget som med ‘et ord, 

og var over for mig, som han plejede – Flink. 

Jeg vil lige her indskyde, at jeg er fanatisk jagtmodstander, og det ideelle for mig er, når dyrene 

falder om af alderdom.  

Jeg har ved Gud aldrig kunnet forstå hvad fornøjelse man har af at plaffe løs på uskyldige dyr i 

naturen, som et øjeblik forinden har sprunget rundt og leget de uskyldiges leg. 

Jeg kunne så forstå, hvis man gjorde det af nød, men det er det jo aldrig tale om, på mig virker det 

som ren blodtørst. Dette gælder for øvrigt også fiskeri, jeg er ude af stand til at ta’ en fisk af krogen. 

For ikke at tale om at sætte en orm på krogen.  

Det må fandme gøre ondt på sådan en orm at få presset en stor krog halvvejs ned i kadaveret. 

For at gøre mit hykleri total, jagter jeg gerne en stakkels flue en hel aften, hvis den har forvildet sig 

ind på mine enemærker. Og jeg spiser både kød og fisk. (dog ikke så tit fisk)  

Det er den måde vi behandler vores dyr på, jeg ikke kan snuppe. 

Jeg ser dog tegn i sol og måne på, at der så småt er ved at ske en holdningsændring inden for 

landbruget. Og det kan kun blive til det bedre. (Mit syn på bønderne er det samme som min fars dog 

ikke helt af samme grunde.) 

Tilbage til emnet. 

Det gik godt for Kronen i disse år. 
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Der blev ansat en tilskærerske i stedet for Leif, som mere eller mindre overgik til kontorarbejde. 

Møller Hansens svigersøn Karl var også ansat på fabrikken nogle år, inden han begyndte som 

repræsentant for os - og andre. Karl gik ind og overtog nogle af mine funktioner, og i andre hjalp vi 

hinanden. Han var udadvendt og glad, og vi grinede ualmindeligt godt sammen. 

Ligesom Huddi havde han et uudtømmeligt lager af sjofle historier og andet godt i ærmet.  

Jeg var tit med ham som chaufførmedhjælper, når vi skulle levere møbler til privatkunder rundt 

omkring. 

Det var noget jeg til enhver tid foretrak frem for at stå på værkstedet derhjemme.  

I disse år var jeg ved at udvikle den lede ved møbelfremstilling, der holder endnu. 

 

Leif og Karl fremviste også - til min store glæde - et sæt pornografiske spillekort fra Cuba, med 

personer af begge køn i forskellige positurer. Leif fotograferede selv og fremkaldte alle sine 

fotografier i et lille mørkekammer, han havde indrettet i en ny tilbygning.  

Jeg var så heldig at få et par kopier, som jeg stolt fremviste for Åge og hans fætter Kristian, som jeg 

stadigvæk så en del til. 

Jeg var efterhånden blevet 16 år, og selv om jeg spiste hjemme hver dag, kan man ikke sige, at jeg 

overrendte min familie. 

Kløvervej ligger ikke langt fra Kronen, men alligevel gad jeg ikke følge grusvejen men stak over 

marken der hørte til Sommers gård. Efterhånden fik jeg lavet en hel fin lille sti over Sommers mark. 

Denne lille sti gik forbi et helårshus, som var beboet af Lars og Birthe.  

Birthe var datter af genboen på Kløvervej - Laurits Rytter.  

Lars og Birthe havde en stor Schaefer hund, der stod bundet ved siden af huset.  

Ret hurtigt fik jeg den dårlige vane at række tunge og lave fagter til hunden, når jeg gik forbi. 

Jeg holdt sjældent op, før den på det nærmeste var blevet hæs af at gø. 

En dag, jeg skulle til at følge min sædvanlige procedure opdagede jeg, at Lars gik og rev i haven. 

Hunden gik imidlertid også i haven sammen med Lars, og da den fik øje på mig, sprang den i en 

elegant bue over hækken og kastede sig over mit ene bukseben, som den i løbet af nul komma fem 

lavede om til konfetti. Lars tog den samme elegante tur over hækken som hunden, og fik den 

efterhånden under kontrol. Det var sgu mærkeligt! sagde han, det har den aldrig gjort før. 

Det endte med, at jeg fik et par nye Cowboybukser, men ret beset skulle jeg nok ha’ haft en over 

nakken i stedet for. 
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Da jeg gik videre til Kronen mødte jeg Sommers bror midt på stien - som sagde - nå det er dig, der 

går og ødelægger vores mark! Det var jo svært at benægte, da jeg gik midt på stien, men da jeg 

åbenbart så tilstrækkeligt brødebetynget ud, slap jeg med en advarsel. 

Det er sjældent, min store paratviden har hjulpet mig i sådanne situationer. 

 

 

 

                 

                                     

 

 

 

 

Jeg var tit sammen med Kristian (min sidekammerat i skolen)og hans familie om aftenen.  

Jeg kunne godt li’ stemningen i deres Hjem. Ud over Kristian var der en lillebror, som hed Hans, og 

et par år senere kom der en lille efternøler, som jeg ikke kan huske, hvad hedder.   

Faderen Jens Iversen og hans kone Ida var et par kraftigt byggede og ikke særligt høje mennesker. 

Jeg kan ikke huske, hvad Jens lavede, men mon ikke det var noget med gartneri.  

De havde bygget hus i nærheden af FAK s sommerlejr, hvor jeg senere så Jørgen Gamle Hansen 

springe rundt og spille fodbold.  

Jens var en lun fætter, der aldrig forsnakkede sig, og det var helt klart Ida, der førte ordet.  

Hun havde grønne fingre, og man så hende altid med røven i vejret et eller andet sted i haven.  

Der var mistbænke overalt, og det væltede op af jorden med både blomster og grøntsager.  

Haven var anlagt på en skråning, og hver eneste kvadratmeter var udnyttet til det yderste.  

I det ene hjørne var der et skur af en slags, og ved siden af, var der et stort gyngestativ. 

Det var dengang de sendte TV i Tivoli om lørdagen, og hvem havde tænkt på, at Volmer Sørensen 

senere skulle blive min arbejdsgiver? 

Vi så stort set alt, hvad de sendte i fjernsynet dengang. Sport med Gunnar nu Hansen.  

Pladeparade med Otto Leisner og selv Horisont med John Danstrup og Robert Dalhoff. 

Det var nu også hurtigt overstået, da det begyndte kl. halv otte og sluttede omkring ved ti tiden. 
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Når vi ikke sad hjemme ved Kristians forældre, sad vi som regel nede ved Jytte Stald og hendes 

veninde, som også hed Jytte. Jyttes Stalds mor havde en lille købmandsbutik i kælderen på det hus, 

som senere blev til Skæring Strands Cafeteria.  

Vi legede som regel mørkeleg på Jyttes værelse  - en yderst populær leg dengang.  

Eller også legede vi sandhed eller konsekvens, hvor vi løj ligeså hurtigt, som en hest kunne rende. 

Musikken vi hørte var enten Cliff eller Elvis med en lille overvægt til Cliff.  

Vi drak i modsætning til nu om dage ikke noget særligt. Hvis det gik vildt for sig – en øl eller to. 

Jeg har flere gange fået fat i Kristians hånd, når jeg stak min egen op under blusen på Jytte. 

Jyttes mor kunne i hvert fald ikke klage over, at vi brugte for meget strøm. 

Jeg kan ikke huske, hvad den anden Jytte hed til efternavn, men hun boede sammen med sine 

bedsteforældre i et sommerhus i nærheden af Jørgen Mejer, som min far sommetider arbejdede for. 

Jeg stod en dag ved bageriudsalget i Skæring by, da en Ambulance under udrykning pludseligt 

standsede op ud for mig.  

Føreren rullede vinduet ned og spurgte efter en gård på Skæring Hedevej. 

Det viste sig at Jyttes far var kommet kørende på sin knallert umiddelbart efter at bonden havde 

taget sine køer ind fra den anden side vejen. Til dette formål hængte han altid kæder op, dels for at 

forhindre køerne i at løbe væk, dels for at holde trafikken tilbage. 

Denne dag havde bonden glemt at hægte kæderne af igen. Jyttes Bedstefar overlevede desværre 

ikke. Og ret kort tid efter flyttede hun til Århus, og jeg mistede kontakten med hende. 

Jeg må indrømme, at jeg var lidt ked af det, da søde piger bestemt ikke hang på træerne ved 

Skæring Strand.  

I flere år havde jeg også kigget lunt til Lene Rytter – genboens datter – fordi hun havde nogle yderst 

interessante knæ i blusen (som man sagde dengang), men det blev heller aldrig til noget. 

Vi var jævnaldrende og havde gået i samme klasse et års tid, men hun var betydeligt mere moden 

end mig. For at skjule min egen usikkerhed, optrådte jeg for det meste ulideligt friskfyragtigt. 

Og det er noget, de fleste piger gennemskuer med det samme. 

I det meste - af den periode - som jeg skriver om i dette kapitel - dyrkede jeg også sport i Hjortshøj 

Egå idrætsforening, men det var mest om sommeren. Der skete ikke alverden om vinteren inden for 

sportslivet. Jeg spillede både fod- og håndbold, men det var udelukkende på de lavt rangerede hold. 

Jeg kunne godt li’ at træne og var faktisk en rimelig god løber. 

Det var der åbenbart nogen, der havde lagt mærke til i klubben, for jeg blev opfordret til at deltage 

på vores stafethold til et stort jubilæum i klubben med deltagelse af de store Århusianske hold fra  
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AGF - Skovbakken og Århus.  Men jeg turde som sædvanligt ikke. 

 

På mit arbejde gik det stadig efter bedste beskub. Jeg var ligeså træt af at komme op om morgenen, 

som jeg altid havde været. Arbejdet kedede mig, fordi der stort set ikke var nogle udfordringer. 

Jeg havde flere kontroverser med Leif, fordi jeg forlangte en udsugning til limanlægget.  

Dengang stod jeg og sprøjtede lim, der blev rørt op med fortynder.  

Jeg følte mig næsten beruset, når jeg gik hjem fra arbejde.  

Den gamle ville gi mig et kørekort, da jeg blev atten, men for første gang kunne jeg ikke klare mig 

på udenadslære og charme. Jeg var ude af stand til at lære teori bogen udenad. 

Da jeg havde dumpet tre gange til teori, gjorde jeg hvad jeg plejede. Opgav.   

Jeg var også begyndt at rode mig ud i store diskussioner med svendene på værkstedet. 

Jeg var fræk som en slagterhund og har sikkert været yderst øretæveindbydende.  

Jeg var flere gange tæt på at få ørerne alvorligt i maskinen.  

Jeg husker specielt en episode. hvor jeg havde været fræk over for Villy Øksenholdt, som 

efterfølgende jagtede mig helt op på loftet, hvor jeg kun undslap ved at svinge mig helt op under 

hanebjælkerne. 

Johnny Johansen og Erik Bønding følte også en voldsom trang til at varme mine ører en gang 

imellem.  

Ind imellem hyggede vi os selvfølgelig også sammen.  

Jeg var så småt begyndt at ryge og drikke bajersk øl. Ikke meget - men alligevel. 

Efter at jeg var fyldt 18, kom jeg med i øllerne på værkstedet. 

En overgang sendte vi også bud efter en lagkage fra Bageren i Hjortshøj i stedet for øl. 

Enten kastede vi søm eller også trak vi femløber. At kaste søm går i al sin enkelhed ud på at tage et 

søm, stille sig fem meter fra en væg - kaste sit søm – og den, der kommer længst væk fra væggen - 

har tabt.  

At trække femløber er anderledes ukompliceret. 

Man tager et stykke fremløbet garn på ca. en meter. 

Nulrer det op i begge ender og binder en saks i den ene løber.  

Derpå tager man i den anden ende en løber hver – hvorefter man trækker. 

Saksen begynder nu at snurre rundt, og snoren trevles langsomt op.  

Til sidst står den uheldige taber med en saks i sin løber, og de andre står med et billigt grin. 

I efteråret 63 kom der et generationsskifte på Kronen. 
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Den gamle byggede hus i Sølyst ved Egå, og Leif overtog firmaet. 

Dette betød også en omvæltning for mig, da – Leif - hans kone Rosa og deres to børn flyttede ind i 

privaten og selv skulle bruge pladsen.  

Straks efter flyttede jeg ind på et loftværelse hos Købmand Grøn.  

 

Far blev alvorligt syg det år og blev indlagt på Århus Amtssygehus.  

Allerede først i halvtredserne havde det været galt første gang.  

Det var maven, der ikke kunne klare mere. 

Jeg besøgte ham kun ’en gang mens han var indlagt. Det var sammen med Mor og et par af mine 

små søskende. Han så ikke ret godt ud. Han lå bleg og mager og med slanger stikkende ud af begge 

næsebor. Jeg kendte stort set ikke min Far, men jeg følte ikke, at det var min skyld. 

Han var der aldrig, når man havde brug for ham.  

Og når han var der, var det altid i en brandert af vekslende styrke.  

Jeg gav ham også skylden for, at vi næsten aldrig så Lise mere.  

Allerede som 13 årig i 1960, kom hun hjem og præsenterede sin kæreste, som var mindst 20.  

Far og Mor sagde ingenting. Da hun gik ud af skolen i 61, arbejdede hun i huset hos Leif og Rosa i 

deres villa i Risskov en periode, og senere havde hun ophold på Vester Vedsted ungdomsskole.  

Hvem, der havde sørget for, at hun kom der, ved jeg ikke. Måske havde kommunen haft en finger 

med i spillet. 

Det hed sig, at Lise var svær at styre. Det er rigtigt, at tæsk ikke bed på hende mere, dertil havde 

hun nok fået for mange. De idioter, der går og siger, at sågu fik jeg mange tæsk som barn, men det 

har jeg aldrig taget skade af, er netop – idioter. 

Hvad hun lavede i den mellemliggende periode, indtil hun mødte Walter og blev gravid med Per, 

må jeg med skam at melde – jeg ved det ikke. 

 

Her er hun som ung pige i Rønde på Molsvejen. 

 

Jeg fik hurtigt indrettet mig hos Købmand Grøn og hans 

kone Edith. 

Ud over mig selv boede der to piger, som arbejdede i 

Købmandsbutikken - Karen Margrethe og Dagmar. 
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Jeg begyndte at se mere til Åge, som boede få hundrede meter væk, sammen med hans mor Metha. 

Åges far Rasmus var død nogle år i forvejen. Storebroderen Knud var blevet gift med Lissy og var 

flyttet ind i et sommerhus skråt over for Grøns.  

Bortset fra at jeg stadigvæk var træt af mit arbejde fulgte der nu en rimelig god periode for mig.,                                                                                                                    

Åge kiggede ind næsten hver aften, og vi hyggede os med Nescafé og de to piger. 

I lighed med de to Jytter – prøvede vi også at spare på Grøns elregning ved at have lyset slukket det 

meste af tiden. 

Åge og jeg brugte masser af tid på – når vi var alene – med at diskutere, hvordan vi skulle komme i 

bukserne på de to piger.  

Engang imellem var der noget der lignede, men helt tilfredsstillende blev det aldrig.  

Vi gik også med store planer om at slå os ned som Pornoproducenter sammen med Jens Lykke, som 

jo fremkaldte sine film selv. Åge tilbød sig ædelmodigt til den mandlige del af seancen, jeg selv 

skulle være instruktør, og Jens Lykke skulle være fotograf.  

Så vidt jeg husker, strandede det af mangel på modeller af det modsatte køn.  

Åge kendte ellers en - der hed Sonja - og som skulle være ret vild – havde han hørt.  

Desværre mødte vi aldrig Sonja. 

Karen Margrethe og Dagmar søgte nye græsgange det efterfølgende forår, og så vidt jeg husker, 

begyndte Karen Margrethe som Blomsterdame ved en Gartner i Risskov.  

Dagmars videre skæbne kender jeg ikke. 

Meget af tiden den vinter gik også med at besøge Knud og Lissy.  

Knud var jo Åges storebror, og ham så vi en del op til. Han havde været F N. Soldat i Gaza, og det 

var det højeste man kunne opnå dengang.  

Som jeg har fortalt, kunne Skæring strand godt være noget død om vinteren, så jeg er bange for, at 

vi lagde temmelig meget beslag på deres gæstfrihed. Der var altid frisk kaffe på kanden og blødt 

brød på bordet. Metha dukkede også tit op om aftenen og hyggede sig sammen med os andre. 

Ind imellem var jeg også barnepige for deres piger og deres gravhund. 

Hvis vejret var godt, spillede Lissy og jeg badminton på græsplænen, og jeg kan tilstå nu, at det var 

yderst sjældent, at jeg vandt. Hver gang jeg spillede med Lissy, havde jeg en ubehagelig 

fornemmelse af, at jeg var den sidste, hun kunne finde på at tabe til.  

Jeg var heller ikke så vild med hendes glade latter, når jeg lå helt smadret på græsplænen bagefter. 

Jeg har også fortalt, at min selvglæde i disse år næsten ikke havde nogen grænser.  

Alle andre end mig selv var mere eller mindre idioter.  
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Jeg havde jo læst i tonsvis af bøger og vidste det hele. Troede jeg.  

Selv Knud, denne stilfærdige og sagtmodige mand, lykkedes det mig at få helt op på dupperne.  

Jeg kan ikke mere huske, hvad jeg sad og postulerede, men jeg kan huske, at Knuds sunde 

murerkulør langsomt gik over i det hvidlige. Mener du det? Spurgte han.  

Ja selvfølgelig mener jeg det! Sagde jeg hidsigt.  

Hvorpå Knud rejste sig, tog mig i nakken og fulgte mig helt ud på fortrappen og klappede døren i. 

Skumlende gik jeg ned til mit værelse hos Grøns, hvor Åge – grinende – efter et stykke tid gjorde 

mig selskab. Knud var så småt ved at falde ned igen, fortalte han. 

Der gik imidlertid op til flere måneder - før jeg fik mod til at opsøge Knud og Lissy igen. 

 

At Knud aldeles ikke bar nag, kan bedst illustreres med, at han skaffede mig arbejde i sit firma et 

par år senere. Jeg var arbejdsmand for Knud på nogle ombygninger i Århus.  

Knud var en meget dygtig flisemurer, og det kan enhver selv forvisse sig om ved at invitere konen 

på middag i det gamle Hotel Windsor, hvor Knud lavede alt flisearbejdet på toiletterne.  

Vi havde også fornøjelsen at renovere den – dengang - unge skuespiller Lars Knutsons badeværelse 

fra top til tå.  

Lars Knutson var lige blevet engageret til Århus teater det år. ( 66 eller 67? ) 

 

Med mine sidste bemærkninger er jeg kommet et par år forud i min beretning.  

I mellemtiden var der nemlig sket ting og sager på Kløvervej. 

Efter fars sygehus ophold – hvor han var tæt på at dø – blev det besluttet, at han skulle på 

rekreation. Dette rekreationsophold foregik på Saxild strand lidt syd for Århus. 

Han var væk et halvt års tid, og jeg nåede da at besøge ham et par gange.  

Den ene gang havde jeg min lillebror Ole med. Far kvikkede gevaldigt op i den periode, da menuen 

udelukkende bestod af diætmad og lyse øl. Jeg var dog ikke mere dum, end at jeg tydeligt kunne 

mærke, at han havde taget en af sine gamle interesser op igen. Nemlig kvindejagt. 

Der var alt for mange skjulte hentydninger og stjålne blikke til, at det kunne være tilfældigt. 

Jeg var jo vant til at have alle antennerne ude, når jeg var sammen med min far, så det var ikke 

meget, der gik min næse forbi. 

Umiddelbar efter at han var kommet tilbage til Kløvervej, lod min far og mor bomben springe.  
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De havde købt en Fiskeforretning. Muligvis havde der været et eller andet revalideringsvæsen af en 

slags blandet ind i det. Jeg ved det ikke, og jeg var faktisk også lige glad, for både mor og far 

blomstrede op og begyndte at lægge store planer for fremtiden.  

Forretningen hed Dalles Fiskehus og var beliggende lidt nord for Stjernekrydset på Randersvej i 

Århus. For første gang, ligeså langt tilbage jeg kunne huske, kom familien ind i en rimelig god 

gænge. Jeg hjalp sommetider til om lørdagen med forefaldende arbejde i baglokalet såsom at gøre 

rent og lignende. Far befandt sig som ål i mudder bag disken i forretningen, og det samme gjorde 

mor. De fik hurtig så meget at lave, at de ikke kunne klare det selv.   

Lise begyndte at ekspedere sammen med ’en, min far kendte fra Skæring (Stig?). Min mor havde 

nok at gøre med at fremtrylle lækre fiskeretter og salater i baglokalet.  

Som jeg har omtalt, gik der heller ikke længe, før Jens Jørgen Jensen (J J) begyndte at rende i 

hælene på min far. På det tidspunkt var han lige udlært som automekaniker hos Jørgen Heidemann 

ved Århus Havn og havde sikkert ikke arbejde. 

Da der ikke gik busser så tidligt om morgenen til Århus, blev det hurtigt J J der fik tjansen med at 

hente fisk på auktionen. Ak ja – far burde ha’ været klogere. 

I den periode blev øllerne stillet lidt i baggrunden, jeg tror simpelthen han var for træt, når han kom 

hjem om aftenen. De kørte som regel i Taxi, når de skulle hjem, for ind imellem kunne det godt 

blive temmelig sent, inden de fik ryddet op og spulet forretningen.  

Efter et stykke tid købte han pludselig en Købmandsforretning i Sjællandsgade.  

Lise holdt nu op i fiskeforretningen og begyndte at arbejde i Købmandsforretningen.  

Jeg var inde for at kigge på sagerne og var ikke vildt imponeret af varesortimentet.  

Det gik mest ud på øl og cigaretter, lidt kaffe og andre småting.  

Lise havde stillet en seng op ude bagved, og der overnattede hun.  

Grunden til, at han købte den var, at der fulgte en lille lejlighed med.  

Jeg har en mistanke om, at huset på Kløvervej var solgt, og pengene var brugt til at finansiere købet 

af Købmandsbutikken. Da mor pure nægtede at flytte ind i den lille skumle lejlighed i 

Sjællandsgade, stod de pludselig uden tag over hovedet.   

I løbet af ingen tid flyttede de ind i et lille sommerhus, som far havde lånt af ’en han kendte fra Blik 

Anders. Dog kun i vinterperioden, da ejeren selv skulle bruge huset om sommeren. 

Det var sikkert et ganske godt sommerhus, men velegnet til helårsbeboelse var det absolut ikke.  

Jeg misundte ikke dem, der var nødt til at bo hjemme.  
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Da de gamle jo stadig tog til Århus hver dag, overtog Karin mere eller mindre husholdningen og 

ansvaret for de små. Jeg spiste stadig hjemme og Gud nåde og trøste hende, hvis maden ikke stod på 

bordet når Hertugen arriverede. Det må ærlig talt ikke ha’ været særlig sjovt for hende. 

Lise var også hjemme for at præsentere Walther, som senere blev far til Per. 

Da vi kom til sommeren, havde de stadigvæk ikke fundet noget at bo i.  

Manden, der ejede sommerhuset, havde også en stor grund, hvorpå der havde været Gartneri.  

Der stod stadig et gammelt drivhus, hvor de halve af ruderne manglede.  

På denne grund, under nogle forkrøblede fyrretræer, rejste min far nu et telt af gamle presenninger, 

han havde lånt et eller andet sted, og i løbet af ingen tid flyttede hele den hjemmeboende familie i 

telt. Som den tøsedreng jeg var, (er) havde jeg kun lyst til at besøge dem en gang, mens de boede i 

teltet. Senere på sommeren, da vejret blev for dårligt, flyttede de op i drivhuset, hvor man 

nødtørftigt lappede de værste huller. 

Det havde også den fordel, at folk rigtigt kunne følge med i, hvordan vi boede. 

Jeg tror aldrig i mit liv, at jeg har været så flov før. Jeg var fuldstændig målløs.  

Jeg nægtede at komme ”hjem”, jeg begyndte at spise hos Metha og Åge og gjorde alt for at glemme, 

at jeg i det hele taget havde en familie. Jeg havde svært ved at tilgive min far og mor den måde de 

behandlede familien på. Jeg kan ikke tro, at de var meget hjemme i den periode, da forretningen 

også skulle passes. Men det må mine søskende bedre kunne svare på. 

I eftersommeren 64 sælger far sine forretninger og køber et gammelt faldefærdig hus i Thorup på 

Mols.  

Jeg tror aldrig jeg her været så glad i hele mit liv, for at hjælpe til med en flytning, som jeg var, da 

familien Hald flyttede til Mols. Jeg glædede mig til at få mit eget liv. 

Det gik ganske vist ikke så godt på Kronen. Jeg manglede Møller Hansen til at banke i loftet om 

morgenen, når jeg skulle op. Jeg kom stadigvæk for sent hver dag, hvis jeg i det hele taget kom. 

Et par måneder ind i året 64 blev jeg fyret på gråt papir. 

Det var ikke noget jeg tog mig synderligt af, da det i tresserne var uhyre nemt at få arbejde. 

Aviserne bugnede med jobannoncer, og man kunne næsten vælge og vrage.  

Dagen efter begyndte jeg på togfabrikken Frichs i Århus. Jeg arbejdede i støberiafdelingen, hvor de 

lavede cylinder foringer til diesellokomotiverne. På sin vis et godt arbejde men også et meget hårdt 

og beskidt arbejde. Jeg tabte noget flydende metal ned i den ene træsko og brændte et sår ind til 

benet, hvor man stadig kan se et ar.  
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Så jeg var ikke synderlig ked af, at Leif opsøgte mig senere på sommeren for at trække sin 

fyreseddel tilbage. Det var jo det der med rutinen - ikke. Svendene var også lettede, da de var noget 

trætte af at lave mit arbejde. Jeg havde lige været på session og var taget til Flyvervåbnet, men jeg 

skulle først ind den anden november. 

Dagen før jeg skulle møde i Karup klippede svendene og Jens Lykke mig på det nærmeste helt 

skaldet, jeg havde kun et par totter strittende ud hist og pist.  

Jeg fik en tier per klip, og det var ikke en skid for meget.  

Jeg så herrens ud. Og jeg havde endda selv givet alle øllerne. 

                                

KAPITEL. 6 

Min soldatertid 

 

Den anden november 1964 tog jeg toget fra Århus Hovedbanegård med kurs mod Karup  

flyveplads. Karup er en lille by, der ligger midt imellem Herning og Viborg. 

Og havde tyskerne ikke været så venlige at lægge en flyveplads op ad Karup, er jeg sikker på, at 

ikke en kat nogen sinde havde hørt om byen. Oprindelig hed den da heller ikke Karup flyveplads, 

men Grove. Opkaldt efter en anden lille by i nærheden.  

Oprindelig var det meningen, at kun Norge skulle besættes under anden verdenskrig, men i sidste 

øjeblik forandrede man sine planer og besatte Danmark også.  

Dels havde man brug for mellem – landings muligheder, dels var man bange for en Engelsk 

invasion ned gennem Jylland og ad den vej ind i Tyskland. 

Jeg ved ikke, hvor stor den var under krigen i forhold til de andre, men i 64 var den Nordeuropas 

største militære flyveplads. 

På Herning station skiftede vi om til et særtog, som bragte alle de nye rekrutter frem til Gedhus 

trinbræt. Allerede i Gedhus fik jeg en lumsk anelse om, at det ikke var noget for mig.  

Der kom et par Officerer spadserende, og det var ikke småting de måtte lægge ører til.  

Jeg hørte den ene sige til den anden, de skal fandme nok blive klogere!  

Jeg har aldrig været så god til det der med autoriteter.  

Jeg kan bedst li’, at kunne sige til chefen – rend mig i røven, nu skrider jeg! 

Den går ikke inden for Militæret, så jeg var ikke helt tryg ved situationen.  

Og vi blev klogere.  

Der rullede en hel masse såkaldte Prærievogne op ved siden af trinbrættet,  
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og inden vi vidste af det, var vi under militær kommando.  

Jeg fandt hurtigt ud af, at jo lavere rang man havde, jo mere råbte man op.  

Sergenter var absolut dem der råbte højst.  

Hele den første dag gik med at få udleveret udrustning og indrette os på stuerne.  

Alt sammen under hyggelig råben og skrigen fra sergenterne.  

Som jeg har fortalt er jeg B. menneske og fungerer bedst når alle andre sover,  

men den aften havde jeg ingen problemer med at falde i søvn, da lyset blev slukket. 

Jeg var havnet i 4. eskadrille på Rekrutskolen.  

Jeg fandt senere ud af, at det havde noget med min højde at gøre.  

For at få en så homogen gruppe som mulig var vi fordelt efter højde i de forskellige eskadriller.  

De små i eskadrille 1 o.s.v.  

 

Jeg fandt også hurtigt ud af, at man spiste godt ved flyvervåbnet. Jeg havde aldrig fået så god mad 

før. (med undtagelse af Methas måske)  

Man kunne se en hel måned frem, hvad vi skulle have at spise.  

Og rent faktisk havde vi en del fritid, når vi havde lavet vores pligter.  

På opslagstavlen kunne man se, hvad man skulle lave en hel uge frem - og ikke mindst - hvornår 

man havde fri. Jeg havde haft en ide om, at når man gjorde militærtjeneste, var det i døgndrift.  

Stort set havde man fri til almindelig fyraften, dog kunne der forekomme lidt pudseri om aftenen 

men det var kun de første par måneder, jeg tog det alvorlig. 

 

Takket være svendenes og Jens Lykkes uhæmmede klipning af mit hår, var jeg rimeligt velbeslået 

da jeg kom ind. De fik ben at gå på i Tutten hver aften, når jeg havde fri.  

Det eneste man kunne få var Festival øl (Neptun), men det var til gengæld en glimrende øl.  

Jeg skal love for, at der var liv og glade dage. Mors drenge var ude at stå på egne ben for første 

gang. Der var et opretstående klaver, og der stod konstant en otte ti mand omkring og skrålede.  

Det helt store nummer dengang var Holly Golly med Sir Henry and his Butlers, og da 

tekstforfatteren (Sir Henry) ikke havde haft de helt store problemer med at få skruet teksten 

sammen, blev den en uhørt succes. Så stor, at der kom klager fra underofficerernes messe som lå 

umiddelbart op ad vores.  

Den dag i dag, kan jeg ikke høre Holly Golly uden at tænke på Tutten i Karup.  

 



90 

 

Min lumske anelse fra trinbrættet i Gedhus slog desværre til.  

Jeg kunne ikke li’ Militæret, og jeg er bange for, at de heller ikke kunne li’ mig.  

Det varede dog adskillige måneder, inden de fandt ud af det.  

Rekrutskolen varede to måneder, og da de var gået, skulle vi udfylde et stykke papir med de ønsker, 

som vi havde om vores fremtidige tjeneste på Flyvestationen. 

Da jeg syntes, at det var min tur til at plage de menige, valgte jeg Militærpolitiet.  

Jeg havde jo en del rutine med at plage mine små søskende.  

Hvorefter jeg øjeblikkelig startede på en uddannelse, der var endnu hårdere, end den jeg lige havde 

forladt. En eklatant fejltagelse.  

Efter den oplevelse passede jeg altid på med ikke at melde mig som frivillig til noget som helst.  

De efterlyste engang frivillige med stort kørekort, de kom til at rive hele appelpladsen, og den var 

stor. 

 Julen i 1964 skulle blive den sidste, som jeg fejrede sammen med min familie i flere år af grunde 

som tydeligt vil fremgå senere. Jeg havde kun fri i selve julen og skulle tilbringe nytårsaften på 

Flyvestationen.  

Det var jo under den kolde krig, og i militærkredse stod Russerne jo altid lige omkring hjørnet.  

Vi måtte f.eks. ikke gå i civil, når man havde orlov og var tvungne til at beholde uniformen på.  

Den anden januar 1965 begyndte jeg så på MP skole. Og hvis det ikke havde været røvtur før, så 

blev det nu.  

De holdt sig ikke for gode til at tage aftenen og natten med engang imellem.  

Som soldat kan man altid sove, og jeg lærte hurtigt at sætte mig på en af de bagerste sæder i 

teorilokalet og sove med åbne øjne.  Alle, der har været soldat, kender fidusen.                                                                              

Det eneste problem var bare, at alle gerne ville ha’ de bagerste rækker, og man må ikke glemme, at 

sergenten også havde været rekrut engang, så han kendte også fidusen.  

 

Jeg ringede for nyligt til min læge for at bestille en ny tid - og Asta – lægesekretæren, bad om mit 

personnummer. 642 891 sagde jeg, som skidt ud af en Kanin. Der blev en forbløffet pause i 

den anden ende af telefonen. Det kan da vist ikke passe Hald! sagde Asta. Æhh nej! Sagde 

jeg. Det var mit soldaternummer, jeg kom til at gi’ dig. Det viser lidt om, hvordan 

underbevidstheden stadig bearbejder indtrykkene fra min soldatertid.          
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Efter MP skolen blev jeg flyttet til hovedvagten i Kølvrå, og min almindelige soldatertjeneste kunne 

begynde. Det kunne selvfølgelig være dejligt her, at fortælle om min glorværdige soldater karriere. 

Men sandheden er, at jeg kedede mig bravt. Vi lavede stort set ikke andet end at stå på vagt. 

Enten stod man standvagt ved hovedvagten, eller også blev man sendt ud på forskellige patruljer, 

hvor man hængte farvede stykker blik på et søm for at vise, at man havde været der.  

I de 14 måneder jeg var på Karup, var der kun en af Officererne, jeg kunne finde på at tage hatten af 

for. Kaptajn Søndergård - også kaldet Mau Mau. 

Hvorfor han blev kaldt Mau, ved jeg ikke, men det kunne muligvis ha’ noget at gøre med hans 

udseende. Den ene side af hans ansigt var domineret af et kæmpestort modermærke, der får C.V. 

Jørgensens til at ligne en fregne.  

Vi havde ham til teori på MP skolen, og det var de eneste timer jeg ikke sov mig igennem.  

Ikke fordi jeg var bange for ham, men fordi han gjorde stoffet levende og interessant.  

De var også så flinke at gi’ mig kørekort til motorcykel, både med og uden sidevogn.  

Denne gang nøjedes jeg med at dumpe til kørslen første gang. Jeg fik det desværre aldrig lavet om 

til civilt kørekort, da det kostede den svimlende sum af kr. 200. (i Tresser penge) 

Hen på sommeren blev jeg tjenstgørende i hundegården og fik nu selskab af en hund på vagterne.  

Hvis den da ikke stak af efter en Kanin. Hvilket 

den tit gjorde, da det vrimler med Kaniner på 

Karup. Ellers var det et dejligt bekendtskab, og jeg 

var ikke fri for at savne den, da jeg blev 

hjemsendt. Den hed Rolf. 

Under efterårsmanøvrerne dette år havde jeg den 

store ære at stå standvagt for vores gamle konge – 

Kong Frederik den 9. Vi brugte flere dage på at 

pudse vores udrustning og øve os i eksercits, og vi 

blev da også kaldt sammen af Kaptajn Søndergård 

bagefter og rost for vores skopudsning. 

Jeg er sikkert en af de få - der har fået Kongelig 

ros - for at pudse mine sko. 

Nu mens vi snakker om Kongen vil jeg lige 

indsparke en lille fodnote med en tilståelse. 

Jeg er royalist. 
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Jeg ved godt, at det er fuldstændig håbløst og  

meget gammeldags at være royalist i vore dage. 

Jeg må ærligt tilstå, at hvis der er kongelige begravelser eller bryllupper på programmet i t.v. 

sidder jeg fastklinet foran skærmen så lang tid, der er noget at glo på.  

Jeg syntes vi har en klog og meget intelligent dronning på tronen i disse år. 

Ikke mindst laver hun efter min mening betydelig større kunst end mange af disse klatmalere, som 

sidder og diskuterer filosofi og æstetik på kunstakademiet. Hvad i hulen har filosofi og æstetik at 

gøre med kunst. (til nød æstetik)  

 Var det ikke bedre at få fingeren ud, og begynde at Lave noget kunst i stedet for 

Man har efterhånden indtryk af, at det meste af tiden går med at føre endeløse diskussioner om alt 

mellem himmel og jord. Jeg går personligt selv ind for en god diskussion, men hvis det er meningen 

at disse snakkesalige og filosofiske klatmalere ønsker at bruge studietiden på snak, så synes jeg, de 

skulle melde sig ind i en diskussionsklub. 

Jeg vil lige gøre opmærksom på at jeg ikke på nogen måde er Rindalist. Jeg elsker al kunst. 

Også den moderne. På mange måder siger abstrakt kunst mig mere, end mangt et berømt billede af 

en Guldaldermaler. Efter dette sure opstød tilbage til den sidste del af mit militær liv. 

Jeg skulle hjemsendes d. 28 – 12 – 65 og gad ikke tage hjem i julen, for så at vende tilbage til Karup 

for et par dages skyld. Så jeg fejrede jul på Karup sammen med alle dem, der havde vagt. Efter et 

kort ophold i Thorup på Mols flyttede jeg ind til Bedstefar i Skæring.  

Og startede op på Kronen igen. 

Jeg var glad for at være tilbage i Skæring, og ikke mindst var jeg glad for, at min familie var i en 

betryggende afstand. 

 Militærtjenesten havde givet mig mod på at leve mit eget liv.  

Hvis jeg skal være ærlig savnede jeg ikke familien synderligt meget.  

På de lange vagter havde jeg haft god tid til at tænke over situationen, og især min mors rolle, i hele 

spillet. Og det havde givet mig en hel del at spekulere over. 
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Kapitel 7 

Tilbage i Skæring – nye legekammerater. 

Og min seksuelle debut. (omsider) 

 

Der var ikke sket noget særligt på Kronen, mens jeg havde været væk, jeg tror ikke engang, de 

havde fået nye modeller. Svendene var flyttet over i den nye tilbygning sammen med tilskæreren, 

og jeg havde det gamle værksted alene sammen med Jens Lykke og en ny lærling som hed Thorkild 

Roager. Han kom fra Århus, hvor han boede i Mejlgade sammen med sin forlovede.  

Min sidekammerat fra skolen Kristian havde en lillebror, som hed Hans, og han var begyndt som 

arbejdsdreng, og det var Hans der nogle år senere prøvede at køre firmaet videre, da Leif opgav. 

Thorkild Roager faldt jeg straks i hak med.  

Vi havde den samme syge form for humor. 

Vi fulgtes ad hver aften når det var fyraften – Thorkild for at ta’ bussen til Århus – og jeg for at gå 

på cafeteriaet.  

I løbet af ingen tid havde vi udviklet noget, vi kaldte 100 måder at sige farvel på. 

Det hele startede med, at jeg en dag bøjede mig ned og vinkede bagud med armen mellem mine 

ben. Thorkild gjorde det samme, og så var spillet kørende.  

Det varede ikke længe, før vi var ved at brække både arme og ben for at finde den mest originale 

måde at vinke farvel på.  

For at være sikker på at nå hele repertoiret startede vi lige uden for Kronen og fortsatte den halve 

kilometer ned til busstoppestedet. Vi var totalt ligeglade med, om vi mødte nogen på vejen. 

Under hele seancen fortrak vi selvfølgelig ikke en mine.  

Som jeg fortalte i første kapitel, boede jeg hele vinteren sammen med min Bedstefar i Skæring by. 

Ind imellem smuttede jeg ned til Cafeteriet ved stranden for at være lidt sammen med nogle 

jævnaldrende. Der var kommet nye ejere, en malermester Andersen og hans familie. 

Cafeteriet var delt op i to dele – en afdeling hvor man spiste – og en afdeling for det lidt yngre 

publikum. Og det var i afdelingen for det lidt yngre publikum,  jeg begyndte at slå mine folder. 

Der var stillet en Jukeboks op, siden jeg havde været der sidst, og den stod konstant og kværnede de 

sidste nye melodier. Det var ikke Cliff og Elvis så meget mere, Beatles stormede frem og havde 

stort set hele tiden de første fem pladser på hitlisten.  
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En af de første af de unge mennesker, jeg lagde mærke til, var malermester Andersens ældste søn 

Jørgen. Han lavede tilsyneladende ikke noget ud over at fodre Jukeboksen med mønter, som han 

snuppede i kassen, når hans mor ikke lige var der.  

Jeg havde svært ved at skyde hans alder men regnede med, at han var ligeså gammel som mig selv, 

måske lidt yngre.  

 

Da jeg gik ham på klingen, afslørede han, at han var 16.  

Det kunne man imidlertid ikke høre på ham, da han var meget moden af sin alder.  

Han havde mørkt langt hår der nåede skuldrende og var noget smigret, når folk kaldte ham hippie. 

Vi havde samme interesser opdagede vi hurtigt – film – musik - og piger.  

Og det er absolut ikke noget dårligt grundlag for et venskab.  

Hen på foråret, da bedstefar bliver indlagt på sygehuset begynder, Jørgen og jeg at se meget mere til 

hinanden. På daværende tidspunkt havde jeg aldrig gået meget i byen, det interesserede mig ikke 

rigtigt. En gang imellem havde jeg gået på Skæring Strandkro, men det var kun for at deltage i deres 

amatørkonkurrencer, som altid fandt sted om torsdagen.  

Min såkaldte karriere inden for sangen vil jeg omtale i et senere kapitel. 

Jørgen havde akkurat det samme værelse, hvor jeg i sin tid havde leget mørkeleg sammen med de to 

Jytter. Da jeg efterhånden syntes, at jeg var ved at være for gammel til at lege mørkeleg og Jørgen 

også for den sags skyld, besluttede vi at gøre noget ved det.  

Vi støvede rundt i Århus hver torsdag, fredag og lørdag men uden det store held.  

Vi var noget generte begge to, og så er det svært at komme i kontakt med pigerne.  

Vi kom især meget på et sted der hed Hestestalden – i daglig tale bare Stalden – og der kunne vi se 

en meget ung Peter Belli stille sig i baren - mellem numrene - og lade sig hylde af byens flotteste 

piger. Om vi var misundelige – nej slet ikke – men vi overvejede kraftigt at tage guitarlektioner.  

For de musik historisk interesserede – Peter Belli spillede sammen med de ”første” Rivaler 

dengang. 

Vi var også så småt ved at få os den omgangskreds, som holdt mere eller mindre sammen i de 

kommende år. Som jeg har fortalt var Jørgen meget moden af sin alder, og Andersens gav ham lang 

snor så lang tid, han opførte sig ordentlig. Selvfølgelig drak vi nogle øl, men ikke flere end hvad 

alle unge mennesker med respekt for sig selv gjorde.  

Og slet ikke noget i forhold til hvad de unge gør i dag.  

Jørgens far hed Kaj Andersen - og som jeg har fortalt - var han malermester.  
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Som sådan havde han ikke noget med Cafeteriaet at gøre, det var hans kone Bitten, der stod for den 

afdeling. 

Kaj var en stor kraftig mand dog uden at være fed, med en vigende hårgrænse, som Jørgen efter få 

år arvede. Da det meste af hans malerarbejde foregik i Århus, havde de en stor sort bil af 

ubestemmelig race og årgang, som fragtede Kaj frem og tilbage.  

Denne bil havde den egenskab, at den selv kunne finde vej, og det var en god ting, da Kaj ikke altid 

selv kunne. 

Kaj forhastede sig aldrig, og vi grinede tit af ham, når han kom kørende i sin store sorte bil med 

max 50 km. i timen og med gearet i fjerde. Man kunne næsten ikke høre motoren, bare en svag 

brummen i det fjerne. Han havde altid en cigaret dinglende dovent i den ene mundvig. 

Bitten var en helt anden type en Kaj.  

Hvor Kaj var af den lidt mere flegmatiske type, var Bitten hektisk, engageret og levende. 

Hun havde nok at se til. Der var tre børn udover Jørgen, storesøsteren Karin og to mindre søskende 

– Hanne og Søren. Ved siden af børnene og et stort hus, havde hun også Cafeteriaet og især om 

sommeren, var der meget at lave. I begyndelsen lavede hun selv mad, men ret hurtigt blev der 

engageret en kok, og så koncentrerede hun sig om at ekspedere og rydde af bordene. 

For enden af disken var der et bord som vi kaldte firmabordet. 

Der sad Bitten i sine få ledige stunder og røg sig en cigaret.  

Det var også der, man kunne slå sig ned og få sig en kvalificeret sludder om alt muligt.  

I køkkenet havde også Niels Terkels mor - Ingrid - sit domæne. 

Hun mødte ind hver aften ved 11 tiden, og gik ikke hjem før hele Cafeteriaet skinnede.  

De første par timer eller tre tilbragte hun dog ved den enarmede, som hun rutineret fodrede med 25 

øre. Uanset hvor sent vi kom hjem, kunne vi altid få Ingrid til at smøre et par franskbrøds madder 

med rullepølse og ost. 

Vi kaldte hende for køkkenheksen, da den ene side af hendes ikke helt lille næse prydedes af et par 

vorter. Den ene havde endda et par hår stikkende ud.   

Blik Anders og Ingrid levede hver deres eget liv på det tidspunkt. 

 Ingrid sov hele dagen og arbejdede hele natten.  

Og Blik Anders lavede det, han altid havde gjort – krejlede.  

De eneste der boede hjemme var Niels Therkild og hans lillebror Søren – også kaldet den rødhårede 

neger – der udover et pragtfuldt rødt hår også bar præg af, at han gik og rodede rundt med alt 

faderens skrammel.  
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I løbet af sommeren samledes nu den flok, der mere eller mindre skulle holde sammen i adskillige 

år. Hans Jørgen Kristensen - også kaldet Hanse - søn af en lokomotivfører fra Århus. 

Niels Erik Eskildsen – også kaldet Esser – søn af Bdr. Eskildsens listefabrik fra Åbyhøj og den 

eneste af os, der havde bil og lejlighedsvis disponerede over en helvedes stor motorbåd med et par 

potente Volvo Penta motorer bagi. Erik Elgård, vores gamle genbo fra Kløvervej, hvis far ejede 

Elgårds flytteforretning i Århus. Polle fra Århus – og hans søster Annette. 

Helle fra Riisskov – hvis far solgte biler og Karin, hendes veninde, som senere blev mor til Jørgens 

første barn. 

Senere kom Kurt – en bror til Lissy – ind i billedet. Endnu senere kom Klaus Rifbjergs niece, som 

jeg ikke kan huske, hvad hedder - også ind i billedet - og hun gav den sammen med Kurt. 

Jørgen og jeg gav den foreløbig ikke sammen med nogen. 

Efter at min bedstefar var død d. 8, juni, blev jeg boende en måneds tid i huset. Det var jeg ikke så 

god til. Jeg har altid været mørkeræd og at bo alene i et hus, hvor ejermanden lige var død, gjorde 

det bestemt ikke bedre. Sådan et gammelt hus knirker og knager uafladeligt, og jeg tilbragte mange 

timer med at ligge vågen til den lyse morgen. 

Jeg husker ikke mere de faktiske omstændigheder, men hen midt på sommeren skulle jeg finde mig 

et nyt logi. 

Over for Cafeteriaet lå der en lang stribe jord helt op til Sommers mark ved siden af Kronen. 

Denne stribe jord blev udstykket til grunde midt i tresserne.  

Og på den første af grundene ned til Strandvangsvej, rejste der sig et hus i løbet af foråret 66. 

Bygherren var maskinmester i et af de store rederier. 

Af og til - så vi også det - vi regnede med var hans familie.  

En kvinde omkring de 40 og en ung pige på 17 – 18 år.  

Da huset var færdigt, rejste Jørgen – som maskinmesteren hed - ud på de syv have igen.  

Jeg tror han havde en turnus, der hed 4 måneder på havet og 4 måneder hjemme.  

Ikke så snart Jørgen var rejst, før Basse flyttede ind.  

Basse var en høj ung mand midt i tyverne, lidt kraftig og med kruset hår. Basse havde også en slags 

turnus, 4 måneder sammen med Lola – som hun kaldte sig, (Lola var hendes kunstnernavn) og 4 

måneder hjemme i Egå, når Jørgen havde orlov.  

Basse kendte selvfølgelig alt til Jørgen, men jeg er ikke sikker på, at Jørgen kendte til Basses 

eksistens.  

Datteren Ingerlise begyndte at komme på Cafeteriaet for at være sammen med os andre unge.  
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Hun var en sød pige, og jeg kiggede lidt lunt på hende, men ikke mere lunt, end jeg gjorde på så 

mange andre piger dengang. (faktisk kiggede jeg lunt på alle piger). 

Hele sjakket var inviteret med til Ingerlises 18 års fødselsdag, som blev holdt i garagen ved siden af 

huset. Vejret var strålende, og vi sad ligeså meget ude som inde.  

Det var en usædvanlig fugtig fest, og Lola havde overgået sig selv i kulinariske lækkerier.  

Jeg ved ikke, om hun havde en fortid i Restaurationsbranchen, man skulle næsten tro det, da hun var 

usædvanlig god til at lave mad. 

Under festen fortalte jeg Lola om min boligsituation, og enden på det hele blev, at jeg skulle flytte 

ind på et værelse den første juli.  

Lige inden sommerferien flyttede jeg så ind til Lola og Ingerlise med mine fattige ejendele.  

Det der med mine fattige ejendele skal tages helt bogstaveligt, da jeg ikke havde mere - end det - 

der kunne rummes i fire plasticposer. Bortset fra, at plasticposerne var skiftet ud - havde jeg 

stadigvæk ikke mere - da jeg flere år efter flyttede sammen med Konny her i Randers. 

Min store bogsamling havde jeg formøblet lidt efter lidt, da jeg var soldat.  

Jeg solgte dem i små portioner til en bog antikvariat i Århus, når jeg havde orlov fra militæret. 

Det varede ikke længe inden det gik op for mig, hvad Lola lavede for at tjene til livets ophold. 

Det var påfaldende med så mange onkler som Ingerlise havde. 

Hver aften havde hun besøg af Onkel Knud og onkel Villy, onkel Hans og et hav af andre onkler, 

der holdt familiemøder med Lola i hendes soveværelse.  

Der var dyr Whisky i karaflerne og Cuba cigarer i cigarkasserne, og vinene fejlede bestemt heller 

ikke noget. (Det var ikke rigtig noget jeg værdsatte dengang)  

 

Lola brugte gerne dagen, til at komme lidt til hægterne oven på nattens udskejelser og til at 

forberede aftensmaden. Hun var et geni til at lave mad. I de par måneder jeg boede sammen med 

Lola og Ingerlise, diskede hun op med den ene lækre ret efter den anden. Retter jeg ikke engang 

anede eksisterede. Med al respekt for min mors og Methas mad, blev jeg her indført i det man 

kunne kalde det højere Franske køkken. Det var første gang jeg smagte Østers og Tournedos,  Ørred 

dampet i hvidvin og andre ting, jeg ikke engang kunne udtale navnet på. 

Mens hun forberedte mad fik hun sig nogle solide Whisky sjusser - og nogle øl - sammen med 

Basse og vi andre. Det var sjældent hun fremtrådte direkte beruset, men man kunne godt høre, at 

hun havde en lille bimmelim på. 

Sjakket fra Cafeteriaet havde et par ynglings steder når vejret var for godt til at sidde inde.  
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Enten gik vi ned til stranden ud for skydebanen, eller også gik vi i skoven, hvor vi plantede os med 

vores øl i en lysning. En af de første dage efter at jeg var flyttet ind hos Lola, sad jeg sammen med 

Polle og drak nogle øl i en af gryderne ud for skydebanen.  

Det var varmt den dag – det var endda meget varmt -, så efter at have drukket øllerne, faldt vi begge 

to i søvn midt i solen. Vi vågnede hen under aften og var frygteligt forbrændte.  

Jeg var brændt helt lyserød på den ene side af kroppen og havde det ad helvede til.  

Solskoldning og tømmermænd er ikke en kombination, der kan anbefales. 

Da jeg kom hjem til mit værelse mødte jeg Lola i døren. Hun så med det samme min elendige 

tilstand og tilbød at smøre min krop ind i solcreme.   

Læseren, der har læst overskriften til dette kapitel - vil sikkert tænke - fy Lola, har du ikke nok i 

Basse og dine utallige onkler. Til beroligelse af læserens nerver kan jeg oplyse, at det var det 

tætteste jeg kom på Lola i den tid, jeg boede hos hende. (desværre) 

Efter at Lola havde smurt mig ind i solcreme, fortrak vi til stuen, hvor vi over en øl gav os til at se 

fjernsyn. På et tidspunkt spørger jeg Lola - hvad laver Ingerlise i aften? Ingerlise! siger Lola.  

Hun er et smut på Skæring Strandkro, skal jeg ringe efter hende?  

Det var ikke sådan ment! Sagde jeg, men det må du da gerne! Og inden jeg nåede at få røget en 

Scotsmann, som jeg røg den gang, sad Ingerlise ved siden af mig i sofaen.  

Efter et par Whisky sjusser blev Lola enig med sig selv om, at hun var træt og ville i seng. 

Ka’ i nu hygge jer! Sagde hun og forsvandt ned ad gangen til sit sovekammer.  

Og så sad jeg alene tilbage sammen med Ingerlise. 

Har du ikke noget musik til grammofonen! Sagde jeg. Skal det være klassisk eller lidt mere 

moderne! sagde Ingerlise. Det skal være klassisk! Sagde jeg. (Man har vel stil). 

Da vi havde hørt Griegs ”Våren” en seks syv gange, blev vi enige om at forlægge residensen til mit 

værelse. Et par timer senere gik døren til værelset pludselig op, og Lola stak hovedet ind og spurgte 

Ingerlise, om hun havde husket pessaret.  

Da hun ikke bankede på, skræmte hun næsten livet af mig. 

  

Det viste sig at Ingerlise var af den romantiske type.  

Hun ville holde hånd og hun ville sidde tæt – hele tiden. Lola begyndte at kalde mig svigersøn, og 

selv Basse behandlede mig med respekt. 

Allerede efter et par dage begyndte jeg at føle mig omklamret. 

Ingerlise løb i røven på mig hele tiden, og det huede mig aldeles ikke.  
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Jeg havde ikke på noget tidspunkt været forelsket i hende og havde håbet, at hun heller ikke var i 

mig. Herregud det var jo i tresserne – ikke.  

Jeg savnede Jørgen og alle gutterne, og jeg sad tit og tænkte på alle de fester de garanteret havde 

gang i – uden mig. Efter en uges tid i familiens skød gjorde jeg mig hård, og gjorde det forbi med 

Ingerlise. Resten af tiden, jeg boede i huset, var jeg ikke rigtig i kridthuset hos nogen af dem – und 

tagen Basse - som jo var en slags lidelsesfælle.  

Jeg begyndte at spise på Cafeteriaet igen, og holdt mig i det hele taget så meget væk som muligt.  

Ind imellem overnattede jeg endda hos Jørgen på hans værelse. 

Det varede da heller ikke længe, inden jeg så Ingerlise hånd i hånd med ham, hun få år efter blev 

gift med. Det var Kaj – søn af købmand Pedersen – og en klassekammerat til Lise og Åge.  

Kaj var fisker, og det er ikke mere end et par år siden, at jeg læste, at Kaj blev skyllet overbord fra 

sin fiskekutter - og omkom – i farvandet ud for Ebeltoft. 

Den første august sagde jeg mit værelse op hos Lola, og viste mig stort set ikke mere. 

Jeg slog nu mine teltpæle op hos Jørgen. På det tidspunkt var livet mere eller mindre en fest. 

Da jeg jo ikke var ”jomfru” mere, havde jeg fået mod på tilværelsen – og pigerne.   

Vi brugte en helt fast taktik dengang. Vi støvede pigerne op i Cafeteriaet, (det kaldte vi det 

dengang) og så gjaldt det om at få dem med op på Jørgens værelse ovenpå. 

Ved Skæring Strand – var der ikke så mange muligheder for at more sig, hvis man var ung.  

Der var stort set kun Cafeteriaet, og det var der alle de unge mennesker samlede sig for at drikke øl 

og høre noget musik på Jukeboksen. Stranden er fyldt med feriekolonier af forskellig slags, og der 

var altid mange unge mennesker om sommeren.  

Bokseklubben FAK fra Århus havde hvert år sommerlejr i nærheden af Cafeteriaet, og hver aften 

efter træningen kunne vi se bokserne komme ”dansende” ind af døren for at få sig et par pølser og 

en sodavand. 

Ikke engang når en bokser har fri, kan han gå helt almindeligt.  

Vi i sjakket døjede tit med at skjule vores smil, når de småtjattende og undvigende hinanden, 

steppede ind af døren. Vi sørgede dog omhyggeligt for ikke at smile for højt, da de allerede 

dengang havde flere Danske mestre. 

Bl.a. Helge Andre’, der ud over at være Dansk mester i sværvægt, også var møbelpolstrer. 

Helges sidste kamp foregik i den gamle stadionhal i Århus, hvor han mødte en Tysker.  
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Ved kampens begyndelse ville Helge, som det er sædvane, hilse på modstanderen ved at slå sine 

handsker imod hans. Den regel havde tyskeren glemt, så i stedet stak han Helge en på hovedet, så 

han røg i gulvet og ikke kom op igen.  

Det siges at være Danmarkshistoriens hurtigste knock out.  

  

Som jeg kort har været inde på, har Jørgen Gamle Hansen også en fortid i FAK. 

Til mit livs eneste professionelle boksestævne havde jeg fornøjelsen af, at se Jørgen blive 

Europamester, da han bankede den Engelske Europamester Dave Boy Green.  

Overtjener Andersen, (det dumme svin) – på Hotel Randers, hvor jeg dengang arbejdede og 

bokserne boede, havde skaffet billetter fra Mogens Palle. Dette stævne står stadigvæk for mig som 

den største sportslige begivenhed, som jeg har overværet som tilskuer.  

Jørgen var alvorligt på røven i de første par omgange, men jeg skal love for, at han kom igen.  

Det er et under, at taget på Randershallen ikke lettede den aften.  

Samtlige fire tusinde tilskuere stod på sæderne og hoppede.  

Alle kom hinanden ved og vi dunkede vildtfremmede mennesker i ryggen.  

Dem der har set den Engelske reportage fra kampen - og hørt den Engelske speaker - forstår hvad 

jeg mener.  

Jeg tilegnede mig Dave Boy Greens boksestøvler, som han havde efterladt i papirkurven på sit 

værelse. Jeg kunne desværre ikke passe dem og forærede dem til min lillebror Per. 

Så vidt jeg ved, boksede Dave Boy Green ikke flere kampe og oplevede en slags social deroute. 

Men han var fandme sej inden kampen, når han kom dansende ned til morgenbordet på hotellet, 

tjattende til højre og venstre. 

Udover FAK var der Arbejder samaritternes ferielejr – Århus flydedok – Jysk telefon - DSU –  

og et hav af forskellige Spejderlejre.  

Århus flydedok fejrede hvert år Skt. Hans aften i et stort telt, der var stillet op ved siden af 

ferielejren. Helt fra dengang, vi flyttede til stranden, var det sommerens fest over alle.  

Hele Flydedokken mødte op - med koner, kærester og børn.  

Først var der koncert med Flydedokkens hornorkester med mere eller mindre anløbne musikere,  

og et lille tambur korps på en fire – seks piger iført miniskørt.  

Derefter gik det med musikken i spidsen ned til stranden, hvor Direktøren holdt båltalen, mens 

flammerne slikkede op mod himlen.  

Hvis vejret var godt, kunne man se alle bålene hele vejen rundt i Kalø vig.  
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Efter Drackmanns midsommervise og et par sommer sange gik turen tilbage til teltet, hvor man 

festede til den lyse morgen.    

Jeg tog traditionen op med Jørgen, med det formål at støve nogle piger op, men det eneste vi 

opnåede, var et par på snuden, da smededrengene fra Flydedokken ikke havde til hensigt at dele 

deres piger med nogen.  

Lidt længere henne ad stranden holdt ungsocialisterne deres midsommerfest, og det var ærlig talt 

røv kedeligt, da det altid var ’en, der havde ordet i sin magt og som stod og galede op og talte til den 

lyse morgen under ivrig applauderen fra sine meningsfæller.  

På sin vis kunne jeg godt følge dem, (jeg har holdt ud flere gange til den lyse morgen) da jeg aldrig 

har stemt på andre end socialdemokraterne, men på den anden side har jeg aldrig været særlig 

dogmatisk. Jeg mener ikke - at der er nogen, der har patent på sandheden. 

Selv Pia Kjærsgård finder et par guldkorn engang imellem. 

Den sommer havde jeg også fornøjelsen at snakke med Karin (min søster) indimellem.  

Efter et ophold på Ågårds ungdomsskole var hun begyndt at arbejde hos købmand Grøn.  

Hun havde også fået sig en kæreste - en stor stærk fyr – der var ansat af en entreprenør til at køre 

rendegraver. Kæresten og hans makker spiste hver aften på Cafeteriaet, og det skete, at vi fik et par 

øl sammen. Så vidt jeg husker boede han i Lystrup. 

Før ham havde hun haft en anden kæreste, som jeg kun kendte af udseende. 

Flemming, som han hed, kom også af og til på Cafeteriaet sammen med nogle udenbys venner for 

at hygge sig lidt. En dag jeg sidder sammen med sjakket og undtagelsesvis får et par øl, går det op 

for mig, at den pige som Flemming i ikke særligt pæne vendinger, sidder og rakker ned på, er min 

søster Karin.  

Jeg rejser mig og går over til deres bord – og siger henvendt til Flemming – er du klar over, at den 

pige - du omtaler så pænt - er min søster! Farven forlader langsomt Flemmings ansigt. 

Nu går du med uden for! siger jeg til ham – så skal du få nogen på snuden.  

Flemming haler nu sin pung frem fra baglommen og fisker et kort frem.  

Jeg er syg! oplyser han – jeg går til behandlinger på kommunehospitalet!  

På kortet kan jeg se, at der er påtegnet forskellige datoer for de næste behandlinger.  

Nu er jeg jo flink – så efter et par kraftige henstillinger lod jeg Flemming slippe for videre tiltale.   

Og tænker ikke videre over det. 

Om aftenen, da Jørgen og jeg sidder på hans værelse på første salen og nyder et par af 

køkkenheksens ostemadder, bliver der kastet en håndfuld grus op på vinduet.  
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Jeg rejser mig og går hen til vinduet for at kigge ud. Der står Flemming sammen med 4 – 5 af hans 

kammerater, hvoraf ’en som jeg kun kendte af omtale.  

Han var blevet gift med Åse Storm, hvis forældre også boede på Kløvervej. (denne omtale var for 

øvrigt ikke særlig god) 

Han spørger nu - om det er rigtigt - at jeg har lovet hans kammerat Flemming bank.  

Hvilket jeg selvfølgeligt bekræfter. Jeg råber nu over skulderen til Jørgen – Jørgen kom og se,  

der står nogle snotnæser udenfor, de har fået lov til at være sent ude!  

Denne person lovede mig nu så mange bank, at jeg aldrig ville glemme det, og han vidste 

udmærket, hvor jeg arbejdede, og han skulle nok få fat i mig om det så var det sidste, han kom til at 

gøre. 

Og en hel del ting af samme skuffe.   

For at være ærlig var jeg ved at blive en lille smule betænkelig.  

Jeg var så småt ved at fortryde ordet snotnæse og et par andre ting, jeg havde sagt i min sikre 

stilling på første salen.  

Manden gik dog først helt amok, da Jørgen tog et par billeder ud af vinduet med sit kamera.  

Først prøvede han at kravle op ad muren via nedløbsrøret, og da det mislykkedes, gav han sig til at 

sparke på soklen, så hele huset rystede.  

På det tidspunkt var jeg ikke kun en smule betænkelig - jeg var meget betænkelig.  

Da vi ikke gad høre på dem mere, lukkede vi vinduet og gav os i kast med ostemadderne igen. 

 

Og for første gang i mit liv sneg jeg mig på arbejde. Jeg havde bogstaveligt talt et øje på hver en 

finger. Pludselig kunne jeg sætte mig ind i hvad frihedskæmperne havde følt, når de havde Gestapo 

i hælene. Jeg var ikke mere dum end, at jeg kunne mærke, at der lå alvor bag alle hans trusler. 

Og jeg havde jo også hørt et og andet fra Åse Storms forældre, som jeg kendte udmærket. 

Da jeg dagen efter sidder på Cafeteriaet og får min aftensmad, kommer J. J pludselig ind af døren. 

Da jeg havde sat ham ind i aftenens begivenhedsrige oplevelser - siger han – efter at have grinet 

færdig, kom nu, lad og tage om og kigge på fyren!  

Ikke tale om! Siger jeg. Manden er fuldstændig sindssyg, og jeg håber aldrig, jeg ser ham mere! 

Kom nu din tøsedreng! siger J.J, hvis han vil noget, overlader du det bare til mig!  

Da man jo nødig vil beskyldes for at være en tøsedreng (selv om man er det), blev enden på det, at 

vi satte os ud i J. J s bil og kørte mod Åstrup, hvor min ’uven’ boede.  

J. J var den dag kørende i en WV transporter med åbent lad med en presenning over. 
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Åstrup er en lille by beliggende lidt uden for Skæring Strand, bestående af en 4 – 5 gårde og ligeså 

mange huse. Midtvejs – på en forblæst mark var Åse Storm og hendes mand flyttet ind. 

Vi kørte langsomt forbi huset - og til min lettelse - var der tilsyneladende ikke nogen hjemme.  

Det eneste vi kunne se, var en tom bil der stod parkeret foran huset.  

Vi kørte nu videre mod Åstrup for at vende bilen, og idet vi gjorde det, ser jeg pludselig manden 

komme kørende på sin cykel.  

Vi får øje på hinanden på akkurat samme tid, og jeg kunne se på ham, at han ikke havde noget 

besvær med at genkende mig. Der er han! Råber jeg, lad os komme væk.  

J. J sætter nu mere fart på bilen, og bagude kan jeg se cyklisten gøre det samme med sin cykel. 

Pludselig griber han fat i presenningen og lader sig trække af bilen. 

J. J bliver nu en kende bleg om næbbet og siger til mig – du kunne fanme godt ha’ sagt, at manden 

var sindssyg! Det har jeg jo sagt! Sagde jeg. (se side 101) 

Ud for huset giver manden slip fra presenningen og kører durk igennem hækken, der var omkring 

huset – fortsatte igennem haven - hvorefter han smed cyklen op af huset.  

Derefter begyndte han at baldre på alle ruderne og ud myldrede nogle af gutterne fra dagen i 

forvejen. De kastede sig ind i bilen og optog forfølgelsen af os.  

Hvad gør vi! Spurgte J. J. Vi må ned på Cafeteriaet for at se om der er nogle af gutterne, der kan 

hjælpe os! Sagde jeg. Vi holdt ind ved Cafeteriaet, og jeg gik ind for at sondere terrænet.  

Der var selvfølgelig ikke et øje. Jeg havde håbet på at Karins kæreste - rendegraveren og hans 

makker – havde været der og kunne hjælpe os. Det var nemlig et par store stærke drenge.  

Imens holdt tæskeholdet - ivrigt observerende - lidt længere henne ad vejen.  

Efter en kort rådslagning blev vi enige om at køre til Lystrup, hvor rendegraveren og makkeren 

boede. Og så gik turen mod Lystrup.  

Vi kørte ikke ret stærkt, og konstant lå tæskeholdet lige i hælene på os.  

Vi kunne se i bakspejlet, efterhånden som vi nærmede os Lystrup, hvordan de diskuterede 

situationen. Jeg tror nemlig ikke, at Flemming var uvidende om Karins nye kæreste, og hvor han 

boede. Lidt uden for Lystrup så vi pludselig deres bil lave en u vending på vejen og forsvinde 

tilbage hvor den kom fra.  

Vi kørte nu ind til en købmand og købte et par øl, som vi sad og nød i bilen, hvorefter vi luskede 

tilbage til stranden. Alle gutterne var gudskelov mødt op på det tidspunkt, og jeg begyndte at se 

med nogen optimisme på situationen. 
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Den mand ødelagde fuldstændig resten af min sommer. Han fik aldrig ram på mig, men jeg turde 

dårligt nok gå uden for en dør. Og hvis jeg skulle ud, ventede jeg altid til det blev mørkt.  

Når jeg mødte på mit arbejde passede jeg omhyggeligt på – aldrig - at gå den samme vej hver dag.   

En enkelt gang derefter mødte jeg ham, idet han en dag kom cyklende imod mig.  

Jeg gik gudskelov sammen med alle gutterne i en stor flok, så han nøjedes med at sende mig et af de 

her blikke, der kunne få en død mand til at falde om. 

De to billeder som Jørgen fotograferede ud af vinduet, blev omhyggeligt klæbet ind i albummet, og 

nedenunder skrev han ”Larses venner”. 

Efter den tid passede jeg meget på med kun at love lussinger til nogen, jeg var sikker på at kunne 

banke. ( bortset fra, at jeg aldrig har banket nogen, men selv har fået kløene ) 

 

Efter min seksuelle debut, vil jeg ikke lægge skjul på, at jeg fik blod på tanden.  

Den selvtillid, som jeg havde manglet i forhold til kvinder, udfoldede sig nu i rigt mål.  

Den seksuelle moral i tresserne var gudskelov noget løs i fugerne, og det benyttede vi os af i rigt 

mål, og det var sjældent, vi havde den samme pige en uge i træk.  

Når jeg tænker tilbage nu, virker den periode som ’en eneste lang fest.  

Efter fyraften samledes vi alle sammen, enten på Cafeteriaet eller på Jørgens værelse i kælderen, 

som vi var flyttet ned i, da værelset ovenpå blev afgivet til hans søster Hanne.  

Det var noget der passede os, da vi stort set kunne lave al den larm vi ville i kælderen. 

I løbet af sommeren havde Jørgen den blandede glæde af, at skulle være far ikke mindre end to 

gange. Alt sammen inden for mindre end en uge.  

Han havde været alene af sted en aften på et Diskotek i Århus der hed Boom. (senere kom det til at 

hedde Box 72)  

Jeg mindes svagt, at Jørgen og en pige kom hjem ud på natten, og jeg vågnede et kort øjeblik men 

faldt i søvn igen. 

Et stykke tid efter ringede pigens forældre til Kaj og Bitten og bad om et møde.  

Natten havde båret frugt og pigen var i ulykkelige omstændigheder. 

På grund af deres unge alder fik pigen bevilget en abort.  

Et par dage senere – kom Karin – en af pigerne i sjakket og fortalte Jørgen, at hun var gravid. 

Jeg vil ikke påstå, at Jørgen havde det specielt godt i denne uge. For ikke at tale om pigerne.  

Vi burde måske have købt nogle flere præservativer i stedet for øl. Karin og hendes forældre valgte 

gudskelov at få barnet – en dreng – som i skrivende stund må være omkring 35 år nu. 
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Nogle af gutterne.  

       

Jeg boede hele vinteren i kælderen hos Jørgen, og det 

vil ikke være for meget sagt, at vi hyggede os.  

Hanse og Erik Elgård kiggede som regel ud til os hver 

Weekend for at hygge med. 

Vi tog som regel til bondebal, eller også tog vi til 

Randers, hvor vi kom en del på enten Maxim eller Nørreriis. Erik havde jo bil, så det var kun 

fantasien der satte vores grænser.  

Til hverdag var der lidt mere stille, men det var yderst sjældent, at vi kedede os.  

”Bondeballerne” var som regel i Hornslet eller Ryomgård. Jeg husker specielt en aften i Hornslet 

hvor Erik og jeg lige ville tage en runde i salen, for at kigge nogle piger ud. Da vi ind imellem 

havde en vis succes hos pigerne, var det ikke altid, vi var lige velset af de lokale drenge. 

På vejen rundt er der en af de lokale helte - siddende på en bænk langs væggen - der pludselig 

stikker sin fod frem og spænder ben for Erik – som falder. Erik får hurtigt rejst sig op igen, og 

skulder mod skulder vender vi os om mod manden, og jeg siger til ham – har du nogle problemer 

din idiot! Manden rejser sig op, og jeg opdager til min skræk, at han er et helt hoved højere end os. 

Det er vist jer der har problemer! Siger han – hvorefter han knalder vores hoveder sammen med et 

ordentligt klask. Jeg har gudskelov aldrig døjet særlig meget med hovedpine, men den aften var den 

betragtelig, og det er første gang jeg har været så heldig at få stjernehimlen at se inden døre. 

 

Vi var også begyndt at ryge Hash en gang imellem. 

Jørgen kom en dag hjem fra Århus med en meget hemmelighedsfuld mine. Prøv at gætte hvad jeg 

har her i min pung! Sagde han. Og så fiskede han en lille brunlig klump frem på et par gram.  

Efter alle kunstens regler lavede han nu en blanding, som vi røg i min pibe.  

For dem, der ikke har prøvet det, kan jeg sige, at det var en meget speciel fornemmelse.  

Hvis jeg havde vidst det, som jeg ved i dag, havde jeg ladet lortet ligge.  

Han havde givet 15 kr. for 2 gram, så man kan ikke sige, at det var en dyr fornøjelse.  

Jeg skulle ha’ fulgt min første indskydelse, da Jørgen halede det frem af pungen, og sagt nej tak. 

Allerede den gang syntes jeg, at jeg havde laster nok, da jeg drak alt for meget. Jeg kunne ikke 

overvinde min generthed og mine komplekser, hvis ikke jeg uafladeligt stivede mig af med nogle 
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øller. I forhold til pigerne fungerede det bedst, hvis jeg havde en 5 – 6 øl inden for vesten.  (det blev 

hurtigt til 10 – 15). 

Da jeg begyndte på Hashen - opdagede jeg hurtigt - at det havde en bedre virkning på mig, end øl 

havde. Jeg tog tingene mere roligt og eftertænksomt.  

Jeg blev også mere tolerant og mindre opfarende. Jeg fordybede mig mere i tingene.  

Når jeg læste en bog, tog det dobbelt så lang tid at læse den i forhold til før, fordi jeg reflekterede 

mere over indholdet.  

Det varede desværre alt for mange år, inden jeg fandt ud af, at denne tilstand er falsk og ikke fører 

nogen steder hen. I stedet for at arbejde med mig selv, blev det en behagelig genvej til at løse de 

problemer, jeg havde med min psyke. Jeg kommer til at gyse - når jeg tænker på - hvad det har 

kostet mig af penge og personlige omkostninger i tidens løb.  

Jeg mener dog stadig at man skulle give Hashen fri, da det ligesom sex er kommet for at blive.  

Der er masser af mennesker, der uden nævneværdige problemer ryger sig en fed engang imellem. 

Og i den store samfundshusholdning koster alkoholmisbrug betydeligt flere penge, end Hash nogen 

sinde kommer til. Det er fuldstændig urimeligt, at kriminalisere tusindvis af mennesker, fordi de 

måske ryger sig en fed om lørdagen. For ikke at tale om bagmændene der på årsbasis tjener 

ufatteligt mange millioner, som efterfølgende skal vaskes hvide. 

Og hvis folk tror, at det kun er rockkerne, der tjener penge på Hashen, kan de godt tro om igen.  

Der er grundlagt mange formuer af de såkaldte fine folk, der bor i Whiskybæltet nord for 

København. Argumentet med at folk bliver fysisk afhængige af Hash, køber jeg heller ikke, det kan 

simpelthen ikke lade sig gøre.  

Jeg ryger ikke selv mere, men efter over 30 års brug af Hash havde jeg overhovedet ingen fysiske 

problemer med at holde fra den ene dag til den anden. Folk, der siger noget andet, ved ikke noget 

om problemet, eller også taler de mod bedre vidende. 

Tilbage til stranden. 

I sommeren 67 beslutter Andersens at sælge Cafeteriaet og flytte til Løgten - 3 – 4 km. fra stranden. 

Jeg tror nok, de følte, at de havde for lidt tid til børnene. 

Jeg fik mig nu et værelse, hvor købmand Pedersen tidligere havde haft købmandsbutik.  

Der var bygget en del til på grunden og i lokalerne var der indrettet en maskinfabrik, som 

fremstillede betonblandere til entreprenør brug. Der arbejdede en 6 – 7 mand med chefen Poul Erik 

Egholm i spidsen. Dette værelse blev hurtigt samlingsstedet for alle gutterne i stedet for kælderen 
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under Cafeteriaet. Møblementet var hurtigt overset, da jeg kun havde et klædeskab og et sofabord 

og 3 sofaer. (Og det var ikke mit men Egholms)  

Døren var aldrig låst, og folk kom og gik, som det passede dem.  

Det skete ind imellem, at jeg kom hjem fra arbejde og så var huset mere eller mindre fuldt. 

Min søster Lise besøgte mig også et par gange med hendes nye fyr Erik Sørensen.  

Han virkede vældig flink. Han var noget ældre end hende - midt i tredverne vil jeg tro.  

Han havde sejlet siden sin ungdom og havde besluttet sig til at gå i land og stifte familie.  

Lise virkede glad for ham og talte om, at de ville have Per hjem, som på daværende tidspunkt boede 

hos mor og far i Thorup. Året i forvejen havde Lise født en lille pige, der var adopteret bort til et 

barnløst par i Ebeltoft. 

 

Jeg skammer mig endnu over, da jeg sagde til Lise, at det syntes jeg bestemt ikke var nogen god 

ide, da Per efter min opfattelse havde brug for mere stabilitet i tilværelsen end den, hun var i stand 

til at give ham. Som sagt – jeg skammer mig endnu. 

Senere på sommeren flyttede de ind i et lille sommerhus ved stranden, hvor de holdt et 

uforglemmeligt bryllup under deltagelse af den nære familie.  

En dag der startede meget symbolsk i strålende solskin og endte i styrtende regnvejr.  

Ud over Karin og mig, var der ikke andre, der havde set Erik før. 

Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi er glade for sang i vores familie og til vores store glæde 

afslørede Erik sig, som en habil visesanger. 

Senere på året flyttede de til Mols, hvor de lejede sig ind i et lille hus mellem Tved og Dejret. 

Selv om Jørgen var flyttet, blev vi selvfølgelig ved med at se hinanden.  

Jørgen havde mødt den pige, som han skulle komme til at bo sammen med i mange år – Gurli.  

De havde ikke kendt hinanden ret mange dage, før hun flyttede ind på hans værelse i Løgten. 

Vi besøgte tit hinanden og hyggede os som vi plejede.  

Mange gange i løbet af sommeren kiggede Jørgen og Gurli ned til stranden for at feste sammen med 

os andre. Ind imellem havde de også Jørgens gamle kammerat – Olsen med. 

Han hed selvfølgelig ikke Olsen men Ole. De havde kendt hinanden helt fra dengang Jørgen boede i 

Lystrup. Man kan roligt sige, at Olsen var lidt af en damernes ven, for ikke mindre end 2 gange stjal 

han en pige, som jeg havde udset til mig selv. Et par år senere fik Olsen fast dame på og bevægede 

sig ind i en branche, som vi ville have forsværget. Marianne som pigen hed, var showdanser, og fra 
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en start, hvor hun dansede sammen med nogle piger, udviklede det sig efterhånden til en slags 

solokarriere med hende i forgrunden og Olsen lidt i baggrunden. 

Og det var bestemt ikke udgifterne til kostumer, der tyngede budgettet, for de havde stort set 

ingenting på. Det sidste jeg har set til dem var en fotoserie i Ugens Rapport, hvor de ikke overlod 

noget til fantasien. Vi så også et Show engang i 70 erne på Maxim her i Randers, hvor Olsen var 

klædt i en slags dødningekostume, og hvor Marianne lå og vred sig på gulvet foran publikum. 

En overgang lavede de også hård porno og optrådte ved private fester for hård valuta. Tilværelsen 

er mangfoldig, og der er sandelig mange måder at tjene sine penge på. 

 

Da Kronen ikke var løbet tør for gråt papir, blev jeg igen fyret hen på vinteren i 68.  

Min stabilitet var desværre ikke taget til med alderen. Som jeg har omtalt, arbejdede jeg først et 

stykke tid sammen med Karl Anker og tømrer Hans, og senere på sommeren kom Åges storebror 

Knud ind i billedet. 

Sjakket holdt stadigvæk sammen, og vi festede ligeså meget, som vi plejede.  

Egholm ville udvide produktionen med sofaborde, og i den forbindelse blev jeg sagt op fra mit 

værelse, da han skulle bruge de to lokaler, jeg disponerede over til produktion. 

Som den flinke mand han var, skaffede han mig et sommerhus til leje, skråt over for mit gamle 

værelse på Strandtoften. Jeg lånte endda det gamle bohave fra mit værelse af ham. 

Ind imellem havde jeg hjulpet Egholm med forskellige ting og tjent lidt sorte penge.  

Blandt andet sprøjtelakerede jeg engang imellem hans nye blandemaskiner. 

Han kom nu og spurgte mig - om jeg troede - jeg kunne finde ud af at lave disse sofaborde helt fra 

bunden af. Jeg havde kigget på dem, og sagde til ham, at det var jeg helt sikker på, at jeg kunne. 

Det eneste jeg forlanger! sagde han, er at du er stabil! Egholm kendte alt til mine meriter rundt 

omkring og i særdeleshed på Kronen, da han kendte Leif privat. 

Omkring årsskiftet 68 – 69 flyttede jeg i sommerhus og begyndte at arbejde for Egholm.  

De første par måneder gik det meget godt. Egholm havde overtaget den gamles rolle på Kronen 

med at få mig op om morgenen. Klokken nåede ikke at passere 7 med mange minutter, før han stod 

og bankede på min rude.  

Hanse og Erik Elgård kikkede stadigvæk ud hver Weekend, og det hændte, at Jørgen og Gurli 

kikkede ned om aftenen og røg en pibe eller to. Jeg sov på skift med en pige fra Svinbo, en lille by 

lidt uden for stranden, og Karin som stadigvæk besøgte mig. (inden nogen bliver forargede vil jeg 

lige sige, at de begge kendte hinandens eksistens) Plus det løse. 
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På sin vis et ideelt liv. 

Bortset fra at min skattegæld var ved at være betragtelig. Det var før kildeskatten, og jeg havde ikke 

betalt skat i flere år efterhånden.  

Jeg døjede med at falde i søvn, hvis ikke jeg havde fået nogle øl inden for vesten.  

Jeg havde som regel radioen tændt hele natten for at adsprede mine tanker, og på den måde falde 

bedre i søvn. Når jeg sov dårligt, havde jeg svært ved at koncentrere mig om mit arbejde om dagen 

ved Egholm. Jeg begyndte at sjuske og fik op til flere advarsler.  

Den købmandsregning, jeg havde lavet hos Grøns, døjede jeg også med at få betalt til tiden. 

(mellem os skylder jeg ham stadig et par hundrede) Da jeg derefter begyndte, at lade som om jeg 

ikke var hjemme, når Egholm vækkede mig om morgenen, var der ikke noget at sige til, at han 

fyrede mig hen på foråret.  

Da jeg ikke var i fagforening, stod jeg pludselig uden midler til at leve for.  

Den første uges tid bekymrede det mig imidlertid slet ikke, da jeg lagde mig syg med en byld i 

halsen. Jeg fik høj feber, mens halsen lukkede mere og mere.  

Jeg vaklede op en gang imellem og drak noget koldt vand, som var det eneste, jeg kunne få ned 

igennem halsen. Til sidst kunne jeg næsten ikke få vejret og var sådan set også ligeglad, så dårligt 

havde jeg det. Der var et par dage midt i ugen hvor dag og nat gled ud i et. 

Da Hanse og Erik kom om fredagen, var de rimeligt chokerede over mit udseende, som bestemt 

heller ikke var noget at prale af.  

De sørgede for at fodre mig godt af, da jeg ikke havde en krumme i huset.  

Købmand Grøn havde dengang en konkurrent ved stranden.  

Ham begyndte jeg nu at luske om til - ad omveje. Jeg bildte ham ind, at jeg fik løn til den første, og 

startede en regning. Det var ikke det store beløb, jeg købte ind for, da jeg levede yderst spartansk. 

Jeg købte et stort rugbrød – et stykke ost - en lille spegepølse - og en bakke krydderfedt. Det kunne 

jeg leve af en hel uge. Da vi kom til den første, havde jeg hverken til husleje eller 

købmandsregning. Manden, der ejede sommerhuset, plejede at kigge ud omkring den tid for at få 

sine penge, og da han så den miserable tilstand hans sommerhus efterhånden var i, fik jeg en måned 

til at finde mig noget andet. Opvask for en måned stod og flød i køkkenet. Vasketøj flød rundt på 

grunden, da det var blæst ned fra tørresnoren under en storm, og jeg ikke havde orket at få det 

samlet op. O.s.v o.s.v.  

Den sidste måned jeg boede i sommerhuset fik jeg stort set kun noget at spise, når Hanse og Erik 

kom og fodrede mig af i Weekenden.  
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Mit mest vellykkede billede i den stil man kalder ekspressionisme. Jeg vil gerne lave mere i den stil, 

men det har jeg ikke helbred til mere. Billedet er malet i en 10 hestes brandert.  

Jeg har da tænkt på (for kunstens skyld selvfølgelig) at tage vanen op igen, men så er jeg bange for, 

at jeg skal finde mig et atelier ude i byen. 

Jeg trak store veksler på dem i den periode, da jeg også forandrede mentalitet og bestemt ikke til det 

bedre. Jeg besøgte også Lissy og Knud sammen med Åge, og der tvang jeg mig selv, til ikke at 

rydde hele kagefadet, når de vendte ryggen til. 

Og jeg sagde pænt nej tak, når de nødede mig til en ostemad mere.   

Jeg fandt ud af, at de første tre fire dage er de værste, når man ikke får noget at spise, jeg bællede 

vand, som jeg før havde bællet øl. Jeg skyllede den ene liter ned efter den anden, og det forlod mig 

ligeså hurtigt i den anden ende. 

Et par dage før jeg skulle være ude af sommerhuset viste der sig pludselig et lyspunkt. 

Arbejder samaritternes feriehjem var solgt til et ægtepar fra Århus.  

Jeg faldt i snak med manden en dag uden for Cafeteriaet.  

Han havde et lille værelse på størrelse med et lokum til overs efter en større ombygning. 

Dette værelse kunne jeg leje meget billigt.  

Der var stort set kun plads til en seng, men da jeg ingen møbler havde, var jeg fuldstændig ligeglad. 

Jeg kunne ha’ kysset Flemming – som han hed.  

Omkring første maj 69 flyttede jeg på mit sidste værelse, som jeg havde ved Skæring Strand. 

Jeg prøvede desperat at finde mig noget arbejde, og det lykkedes da også at komme med i et sjak, 

der støbte sokler i Sølyst lidt syd for Skæring Strand. Det varede heller ikke længe inden sommer- 

hus folket arriverede, og jeg genoptog min gammelkendte stil med hurtige øl og hurtige damer.  

Da mit værelse ikke var stort nok til at rumme sjakket mere, blev vi mere eller mindre frilufts 

mennesker. Stemningen i sjakket var heller ikke så god mere, det var så småt ved at gå i opløsning. 

Blandt andet var Hanse og jeg oppe at slås i en brandert.  

Situationen var efterhånden uholdbar, og jeg var klar over, at der skulle ske noget radikalt med mit 

liv, hvis ikke jeg skulle gå helt ned med flaget. Først på sommeren gjorde jeg mig usynlig 
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Kapitel  

Thorup på Mols – Lise og Erik – tilbage til Rønde, 

med små afstikkere til Århus. 

 

Mens jeg gik langs stranden, havde jeg god tid til at spekulere over tilværelsen. Jeg havde besluttet 

mig til at tage hjem. Da jeg ikke ejede fem flade øre, havde jeg besluttet mig til at gå hele vejen.  

Jeg kunne dårligt nok huske, hvornår jeg sidst havde været hjemme. Tanken om at gøre mig usynlig  

havde modnet længe. Min økonomi var helt nede under gulvbrædderne.  

Min mentale tilstand tog den samme retning som økonomien. Om natten, når jeg ikke kunne sove, 

spekulerede jeg tit på, hvad der var gået galt fra den gang, jeg var kommet hjem fra soldat og til den 

situation, jeg var havnet i nu. Da jeg boede sammen med Bedstefar i vinteren 66, drak jeg stort set 

ikke. Nu kunne jeg slet ikke fungere uden øl.  

Jeg erkendte over for mig selv, at jeg var alkoholiker. De fleste af dem, jeg havde omgang med, 

havde også alkoholproblemer. Vi kunne ikke være sammen, hvis ikke der kom et par kasser øl på 

bordet. Eller et par fede. 

Mit rygte var mere end dårligt ved stranden efterhånden.  

Den er ikke større end, at alle mere eller mindre kendte hinanden. 

Jeg var efterhånden blevet en af dem, de andre ikke måtte lege med.  

Det paradoksale var, at jo dårligere mit rygte var hos pigerne, jo flere piger fik jeg at vælge 

imellem. Forstå det hvem der kan. 

Tilsyneladende eksisterede jeg slet ikke, da det var meget sjældent, jeg anmeldte flytning til 

kommunen, når jeg flyttede til et nyt hummer. Men skattebarometeret steg ganske langsomt og på 

det tidspunkt, da jeg forlod Hjortshøj Egå kommune, skyldte jeg dem omkring 30 tusind kroner. 

Og det var rigtig mange penge sidst i tresserne. (jeg var færdig med at betale dem i 1980) 

Det sidste jeg gjorde, inden jeg forlod stranden var at skrive til Forsvarskommandoen i Vedbæk, da 

jeg havde set i avisen, at de søgte nye soldater til Cypern. 

 

Jeg ville gå langs stranden til Thorup, da jeg havde brug for at tænke over min miserable situation. 

Jeg ville ikke tage landevejen og måske blive fristet til at tage den på stop. 

Det eneste jeg tog med, var det tøj jeg havde på og min pibe og min tobak.  
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Vejret var godt den dag, men jeg havde gået alligevel, selvom det havde regnet. 

En gang imellem satte jeg mig på en sten – røg mig en pibe tobak og kiggede ud over vandet.  

På min vandring kunne jeg hele tiden se mit mål – Knebel vig – som Thorup ligger helt inde i 

bunden af. Jeg kunne også hele tiden se Rønde – liggende så smukt på bakken - og Kalø Slotsruin. 

Jeg kom forbi Kystsanatoriet, som Karin to gange i hendes barndom havde været anbragt på.  

Jeg kom også forbi Vosnæspynt – Gl. Løgten Strandkro – Følle strand og Hestehave skoven, som 

var min barndoms tumleplads. Ved slotsruinen gjorde jeg et længere ophold og kiggede på det 

folkeliv, som altid er på stedet.  

Derefter forlod jeg stranden og gik resten af vejen på landevejen.  

Hen under aften var jeg hjemme igen. 

Jeg havde stort set ikke været hjemme siden familien flyttede til Thorup i 64 undtagen på små korte 

visitter. De sidste par år havde jeg endda holdt jul alene med mig selv - og en flok bajere - på mit 

værelse i Skæring. Mor havde fået arbejde på Thorup Hvilehjem, og far kørte taxi og blandet kørsel 

(skolebørn) for Einar Mikkelsen i Thorup. De eneste af børnene, der boede hjemme, var Marianne - 

Ole og Tove plus Lises Per – der var omkring 5 år på det tidspunkt.  

Lise og Erik boede som sagt i en gammel fodermesterbolig mellem Tved og Dejret.    

Familien var glade for at se mig. 

Jeg opfattede helt klart, at familien var inde i en god gænge. Far kørte bil, og mor havde fået sig et 

arbejde, som hun elskede – og som hun var god til.  

Lise og Erik kiggede tit ned om aftenen – dels for at være sammen med Per – dels for at hygge sig 

sammen med resten af familien. Lise havde fået arbejde i Rønde hos Oskars Cafeteria, og Erik 

arbejdede i Århus for Entreprenørfirmaet Ove Schrøder.  

 

Erik fortalte mig en dag, at de manglede folk til firmaets fjernvarmeafdeling i Århus, og da jord og 

beton ikke lå mig helt fremmed, bad jeg ham forhøre sig om mulighederne.  

Allerede dagen efter kom han hjem og sagde til mig, at hvis jeg var interesseret, var jobbet mit.  

Inden ugen var gået, var jeg flyttet sammen med Lise og Erik på et lille værelse, de havde i 

overskud. Det var også meningen, at jeg skulle spise sammen med dem. 

Resten af sommeren og en god del af efteråret kørte Erik og jeg til Århus for at arbejde for Ove 

Schrøder. De var i gang med en større renovering af fjernvarmenettet på Trøjborg.  

I begyndelsen arbejdede vi ikke direkte sammen men holdt dog pauser i den samme skurvogn. 

Senere kom vi på et sjak, der lavede småreparationer rundt omkring i hele midtbyen.  
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Efterhånden som vi lærte hinanden at kende, afslørede Erik sig ganske langsomt til at være en 

kammerat og en flink fyr. Vi kom godt ud af det med hinanden og på daværende tidspunkt, 

arbejdede vi også godt sammen.  

På grund af alle de mange år, hvor vi næsten ikke havde set hinanden, var Lise og jeg blevet 

fremmede over for hinanden. Lise var blevet voksen. 

Jeg kunne tydeligt mærke den store mentale forskel, der var imellem os, når vi sad og hyggede os 

alene engang imellem. Indimellem afslørede hun ting og sager fra hendes liv, der ærlig talt 

chokerede mig en smule. Før i tiden havde jeg sommetider mødt hende på Wienerhallen, hvor hun 

sad sammen med et par veninder. Vi talte altid sammen ved disse lejligheder, men af en eller anden 

grund brød jeg altid op og fandt mig et andet værtshus.  

Jeg levede mit eget liv og lod Lise leve hendes. At jeg så har tænkt på her bagefter, at et par 

storebroderlige formaninger ville have været på sin plads, er en anden sag.  

Bortset fra, at det helt sikkert ikke ville have hjulpet. Langt oppe i tyveårs alderen rendte jeg stadig 

rundt i min pubertet og havde aldeles ikke nogen autoritet i forhold til Lise.  

Så jeg lukkede øjnene - som sædvanlig - og skubbede ansvaret fra mig. 

 

I løbet af eftersommeren inviterede far os på udflugt i en af Einar Mikkelsens minibusser, som han 

selv kørte. På sin vis en uforglemmelig tur. Hele familien var med, og humøret var højt.  

Far må være kommet til penge, da han betalte det hele. Også fortæringen. 

Turen gik til Ulstrup slot, hvor en gammel tivolimand Kristian Toft havde lavet dyrehave og 

tivolipark. Der var også et stort Delfinarium med en seks syv delfiner, der kunne lave de mest 

utrolige ting. På vej derop gav han middag på Hornbæk Cafeteria lidt uden for Randers.  

Derefter kørte vi rundt og så - hvad der var værd at se på – i hele området nord for Randers.  

Vi kørte langs med Mariager fjord - fra Hobro og til Hadsund - hvor vi kørte over Hadsund broen 

og straks satte kursen mod den lille Udbyhøj færge, som ligger ved udmundingen af Randers Fjord. 

Overfarten tager kun et par minutter, og færgebilletterne kan ikke vælte noget budget. 

 

Far nød helt åbenlyst at være den glade giver. Og han nød at sidde bag rattet i bilen og fortælle om 

alle de steder, vi passerede. For første gang i mange år var alle vi børn sammen med vore forældre, 

og det i en god og fordragelig tone.  
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Efter diverse afstikkere til købmænd og andet godtfolk, hvor der blev tanket op med våde varer, 

kom vi hjem ud på aftenen. Erik og jeg var bestemt ikke helt appelsinfrie og for den sags skyld 

heller ikke den gamle. (selv om han kørte) 

Jeg selv var inde i en god periode.  

Det var begrænset, hvor meget man havde lyst til at springe rundt, når man kommer træt hjem fra 

arbejde. Vi arbejdede jo i Århus og skulle meget tidligt op for at møde kl. 7.  

Hver dag skulle vi køre omkring 50 km, før vi var fremme.  

Erik var meget pligtopfyldende og stabil, og på den måde havde han en god indvirkning på mig.  

En gang imellem – når det var Weekend - tog jeg til Rønde og gik et smut på Kringlen, der dengang 

lige havde åbnet og fik mig et par Kringler. (om man så må sige)  

Eller også tog jeg en tur til Skødshoved strand, hvor der lå en lille beverding kaldet Broen. 

Det var ligeså meget min utrættelige jagt på kvindeligt selskab, der drev mig ud i Weekenden, som 

det var jagten efter øl. I Skæring havde jeg stort set aldrig manglet piger, men det gjorde jeg så 

sandelig nu. Under en fugtig aften på Broen, havde jeg efter længere tids slesk tale endelig fået 

lokket en smuk lyshåret pige ud at danse. Da jeg afleverede pigen igen ved hendes bord, var der en 

af pigens bordherrer, der bad mig skrubbe hjem hvor jeg kom fra.  

Hvorefter jeg straks inviterede ham udenfor til videre drøftelse af situationen. 

  

Da jeg kommer udenfor og vender mig om, ser jeg til min skræk, at der ikke kun er en men tre. 

Hvis jeg havde kendt noget til Lilje brødrene, kunne det godt ske at jeg havde fundet en anden at 

danse med den aften, men det gjorde jeg imidlertid ikke.  

Dette korte møde med Lilje brødrene kostede mig en tand og to blå øjne.  

Dagen efter fandt jeg min tegnebog – min kam og min pibe i grøften - hvor de havde smidt mig. 

Året efter begyndte jeg at arbejde sammen med den smukke lyse pige og den ene af brødrene – 

Hans lilje - i Rønde hos min gamle værkfører fra Kronen - Erik Bønding, men det er en helt anden 

historie. 

Vi havde også familiebesøg af Eriks søster et par dage i løbet af efteråret.  

Hun var udviklings hæmmet og boede normalt på en eller anden institution under 

åndssvageforsorgen, som det hed dengang. Udover hans mor - var det den eneste familie, han 

havde.  
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Vi havde også besøg af en af Lises veninder – en telefonistinde – der arbejdede på centralen i 

Knebel. En flot langbenet brunette, som Lise fik overtalt til at overnatte i min seng, da hun påstod at 

der ikke var andre muligheder. (jeg var gudskelov også i sengen) 

Hen på efteråret kunne jeg mærke på Lise og Erik, at den første stormende forelskelse var forbi. 

Ikke fra Eriks side men fra Lises. Stemningen var tit dårlig i huset, og de var begyndt at snerre ad 

hinanden. Så vidt jeg husker, var der også økonomiske problemer indblandet. 

Jeg vil ikke gøre mig til psykolog på Lises vegne, men jeg tror hun var begyndt at savne sine 

venner, og det liv hun havde ført i Århus. Erik var jo noget ældre end Lise og havde alderen til et 

roligt og stille liv i familiens skød. Jeg tror hun følte sig trængt op i en krog.  

Der skete simpelthen for lidt i vores afkrog af verden.  

Efter et opgør med Erik forsvandt hun pludseligt. 

En mandag aften, da vi kom hjem fra arbejde, var der ingen Lise. Erik ringede til Oscars Cafeteria i 

Rønde for at spørge efter hende, men de havde ikke set hende. Derefter tog han ned til far i Thorup 

og overtalte ham til at køre sig til Århus for at lede efter hende. Uden resultat.  

Vi sad og talte sammen, da han sent på natten kom tilbage fra Århus.  

Han græd meget og havde det i det hele taget elendigt. Vi blev enige om, at han skulle tage med på 

arbejde den følgende dag, for om ikke andet at adsprede tankerne lidt. 

 

Da vi dagen efter holdt frokost i skurvognen, sagde han pludselig, at nu tog han hjem. 

Han bad mig om at underrette Formanden, hvorefter han gik ned for at tage rutebilen.  

Jeg fik fat i formanden – som vi kaldte den sorte – satte ham ind i situationen og gik tilbage til mit 

arbejde. 

Om aftenen da jeg kom hjem, var der tilsyneladende ikke nogen hjemme.  

Der var ryddet op og det hele skinnede.  

Døren ind til Erik og Lises soveværelse var lukket, og der hørtes ikke en lyd nogen steder. 

Som jeg har fortalt, er jeg en værre tøsedreng, og stilheden huede mig aldeles ikke. 

Jeg satte mit øre til soveværelsesdøren og syntes, jeg kunne høre en svag snorken. 

Jeg åbnede forsigtigt døren til soveværelset og kiggede ind. Erik lå i sengen – på ryggen – og 

snorkede ganske blidt. 

Jeg trak vejret lettet og gik ud i køkkenet og satte noget mad over til mig selv.  

Da jeg var færdig med at spise, vaskede jeg op og gik i bad. Efter badet gik jeg,  

kun i underbukser ind for at se TV avisen i stuen.  
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Mens jeg ser den, hører jeg pludselig et bump fra soveværelset, hvor Erik ligger.  

Jeg går hen og åbner døren og kigger ind. Erik er faldet ned på gulvet. 

Mens jeg bakser ham op i sengen igen, får jeg pludselig øje på det tomme pilleglas og brevet der 

står op ad det. Jeg læser kun de første par linjer, og jeg er klar over med det samme, at der skal 

handles hurtigt. I underbukser - løber jeg over til gårdejeren – beder ham alarmere Falck og sprinter 

tilbage til huset, hvor gårdejeren snart efter gør mig selskab.  

  

Efter en rum tid kommer Falck endelig sammen med lægen. (fra Ebeltoft) 

Efter en kort undersøgelse bliver han taget med til udpumpning på Ebeltoft sygehus. Jeg var rystet. 

Jeg låner gårdejerens telefon og ringer til Kaj, som vi kører med til Århus. Sætter ham ind i 

situationen, og beder ham samle mig op næste morgen hos min far og mor i stedet for. Derefter 

tager jeg hjem for at fortælle, hvad der er sket.  

Engang imellem – når jeg er langt nede og i det filosofiske hjørne – kan jeg ikke la’ være med at 

plage mig selv med, at hvis jeg ikke var kommet hjem den aften, var han højst sandsynlig ikke 

blevet fundet i tide. 

Jeg flyttede foreløbig hjem indtil der var kommet en afklaring på situationen.  

Et par dage efter, da jeg kommer hjem fra arbejde, finder jeg Lise og Erik hjemme i stuen ved de 

gamle. Jeg kan som sædvanlig ikke vare min tunge - og spørger Erik - om han har fået udsovet.  

Jeg husker ikke mere, hvordan Lise havde fået nys om hele miseren, men i hvert fald kom hun 

tilbage. Senere, da vi havde fået aftenkaffe, kører far os hjem til huset igen. 

 

Da arbejdet på fjernvarmen er sæsonarbejde blev vi fyret et par måneder før jul.  

Som jeg har fortalt var det ikke svært at finde arbejde i tresserne, og vi fik nyt arbejde stort set med 

det samme. 

En jord og beton virksomhed i Grenå søgte jernbindere og betonfolk til at bygge den nye 

svømmehal, der hørte til Sølystskolen i Egå. 

Jeg fik nu Erik som min faste makker. 

Det var ikke godt. Vi kunne overhovedet ikke enes. Erik var vant til at have et stort ansvar ombord 

på skibet og havde haft folk under sig. Desuden var han også ti år ældre en mig o.s.v. o.s.v.  

Jeg havde til gengæld aldrig haft folk under mig men var vant til at arbejde selvstændigt.  
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Ydermere var han ikke vant til at se på en arbejdstegning, og jeg 

syntes, han sjuskede med målene. Da det begyndte at give sig 

udslag i sure miner på hjemmefronten, bad jeg formanden om at 

skille os ad. Vores forhold blev aldrig helt det samme efter den 

tur. 

Det eneste billede vi har af Lise som voksen                                         

 

Det varede heller ikke længe, inden smågniderierne mellem Lise  

og Erik tog til. De skændtes mere og mere, og de var efterhånden 

ligeglade med, om jeg hørte det eller ej. 

Som regel gik jeg ind til mig selv med en god bog og lukkede 

ørerne, eller også fandt jeg malergrejet frem og malede lidt. Jeg gad ikke på nogen måde at blande 

mig i deres forhold. Der var fejl på begge sider, som der altid er i et ægteskab. Hverken Lise eller 

Erik havde det godt i den periode, Lise var rastløs kunne jeg mærke 

Julen og nytåret fejrede vi hjemme i familiens skød i Thorup. Stille og roligt som vi plejede.  

Jeg kan i hvert fald ikke huske, om jeg var nogen steder Nytårsaften, men jeg tror det ikke, da det 

aldrig rigtig har sagt mig noget.  

Lige efter nytår er den gal igen. Vi kommer hjem fra arbejde, og Lise er væk. Hun må ha’ lagt en 

seddel til Erik, jeg husker det ikke mere. Vi ringer efter far, som lover at komme efter os i taxien 

og denne gang tager jeg med til Århus, for at lede efter hende. Det er den 5 eller 6. januar 1970. 

Vi tog hele raden rundt af de værtshuse, som vi vidste, hun plejede at komme på.  

Ingen havde set hende, og da det efterhånden var blevet midnat, blev vi enige om at vende snuden 

hjem, da vi jo skulle på arbejde næste dag. Erik blev enig med sig selv om, at han ville lede et par 

timer mere, så han bad om at blive sat af. Han var kommet i tanke om, at hun havde nogle veninder, 

som hun muligvis havde opsøgt. Det kunne jo være. 

Erik mødte ikke på arbejde næste dag, så jeg blev sat af i Thorup for at spise hjemme ved de gamle.  

Om aftenen, da vi lige havde sat os foran fjernsynet, bankede det pludselig på døren.  

Jeg lindede gardinet en smule og så, at der var genskin af blanke knapper.  

Politiet - for det gennem mit hoved. I første omgang tænkte jeg på gammel skat og alt muligt. 

Far gik nu ud i gangen og lukkede døren op og beder den lokale betjent indenfor.  

Tjecken som han hed, kommer nu ind i stuen med hatten i hånden. 

Han rømmer sig nervøst og spørger, er det Martha og Magnus Hald?  
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De svarer bejaende, hvorefter han siger til mor – fru Hald de må hellere sætte dem ned!  

Derpå kigger han på mig og siger, unge mand vil du være venlig at forlade stuen! 

Mens jeg går ind i soveværelset, farer det igennem mit hoved. Det er Lise. 

Mens jeg står i soveværelset, kan jeg høre min mor bryde ud i en høj hulken.  

Ole og Tove er ikke faldet i søvn endnu, og spørger mig, hvad der sker.  

Jeg tror det er noget med Lise! Siger jeg. 

Far kommer nu ind i soveværelset efter mig og siger, at jeg skal komme ind i stuen.  

Jeg spørger ham, om der er sket noget med Lise. Han nikker, han kan ikke svare for bevægelse. 

Tjecken undskylder nu over for mig, at jeg blev sendt ud af stuen, da han ikke var klar over, at jeg 

var sønnen i huset. Han gentager nu, hvad han har fortalt far og mor. At Lise er død og efter de 

foreliggende oplysninger tyder alt på, at det er Erik der har slået hende ihjel. 

Efter et par venlige og medfølende bemærkninger tager han afsked med os.  

Resten af aftenen står som en tåge for mig. Vi sidder og snakker det halve af natten.  

Vi kan simpelthen ikke fatte det. Far og mor græder meget. Vi spørger os selv om, hvad vi kunne 

have gjort, for at denne frygtelige situation ikke var opstået.  

Ud på natten får jeg et par ketoganer af mor for at kunne falde i søvn.  

Næste morgen går jeg ned til købmanden og køber alle de forskellige aviser, som de har.  

Jeg kan se på købmanden, at han har læst aviserne. Jeg siger imidlertid ikke noget, og det gør han 

heller ikke. Det var hårdt at læse aviserne i de kommende dage. Der stod mange ting, der passede, 

men der stod så sandelig også ting, jeg ikke rigtig kunne genkende.  

Efter et par dage undrede jeg mig over, at vi ikke havde hørt fra Århus Politi.  

Jeg ringede til dem og bad om et møde. Et par dage efter kom der en Kriminalassistent og talte med 

mor og far og undertegnede. Jeg havde trods alt boet sammen med dem og havde fulgt deres forhold 

fra første parket. Efter besøget af Kriminalassistenten fik jeg det lidt bedre..  

 

Begravelsen var ’et langt mareridt. Jeg kørte sammen med Onkel Svend, da vi hentede Lise på 

kapellet i Århus. For første gang i alle de år jeg havde kendt Svend, talte vi sammen som ligemænd.  

Før i tiden når jeg besøgte dem, var det altid mest moster Gunhild, jeg havde talt med.  

Den eneste der rigtig duede hos Svend og Gunhild var Lise (eller søster som de kaldte hende). 

Svend fortalte mig, at Gunhild havde meldt afbud til begravelsen, da hun ikke følte, at hun kunne 

klare det psykisk. Hun sad og græd derhjemme – fortalte han - og havde det meget dårligt.  
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Da jeg mere eller mindre var dopet med mors ketoganer, kan jeg ikke huske, hvem af familien der 

var med til begravelsen, kun at hele kirkegården var fyldt op med folk, hvoraf mange som jeg ikke 

kendte. Jeg kan heller ikke huske, hvem der bar kisten udover mig selv, far og onkel Svend. 

Da vi sad hjemme om aftenen, sagde mor, at det var helt utroligt så mange mennesker, som Lise 

måtte have kendt. Hele kirkegården var jo fyldt op med mennesker.  

Jeg gad ikke fortælle hende, at de sikkert kun var kommet af sensationstrang. 

De fleste af de blikke, jeg havde set, var ikke præget af medfølelse men af nysgerrighed. 

Da jeg vågnede næste morgen, vidste jeg ikke hvor jeg var. Jeg kunne overhovedet ikke huske, at 

jeg var gået i seng. Jeg på det nærmeste vaklede ind i stuen, hvor de andre var forsamlet.  

Mor fortalte mig - at jeg - mens vi havde set fjernsyn, havde bedt om nogle flere ketoganer til at 

falde i søvn på. Det havde jeg fået – og var gået ud som et lys. 

De havde begge to båret mig i seng. 

Jeg husker stadig væk intet som helst fra den aften. 

Jeg havde ikke været på arbejde nogle dage efterhånden, og min lyst til at komme det, kunne ligge 

på et meget lille sted. Så jeg droppede det. 

Jeg hentede de få ting, jeg havde efterladt i huset, og fik det anbragt hos far og mor, hvorefter jeg 

satte kursen mod Århus. 

Hele den vinter levede jeg mere eller mindre som subsistensløs i Århus.  

De første par måneder boede jeg hos Jørgen og Gurli i Ny Munkegade, hvor Jørgens far og mor 

havde startet et automatvaskeri op efter deres tid i Løgten.  

Jørgen og Gurli havde et temmelig stort værelse oven på forældrenes lejlighed, hvor jeg indimellem 

sov på en sofa. Da jeg skulle have finansieret mit efterhånden ret store forbrug af euforiserende 

stoffer, arbejdede jeg ind imellem på en møbelfabrik i Hasselager, der hed Møfa.  

Men ligeså ustabil som jeg plejede.  

I den periode prøvede jeg også LSD for første gang. Jørgen kom en dag hjem med et par små 

uanselige lyserøde piller, som var pakket ind i et stykke stanniol.  

LSD var det helt store dengang, og vi havde flere gange talt om, at vi skulle prøve dem.  

Jørgen havde købt et par sodavand, som vi skyllede pillerne ned med.  

Gurli var gudskelov mere fornuftig end vi andre og ville ikke være med.  Vi sad og gloede på 

hinanden en halv times tid og blev så småt enige med os selv om, at vi var blevet bøffet. 

Det var vi ikke. 

Jeg har aldrig været med til noget lignende. Tid og rum forsvandt.  
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Når jeg kiggede på Jørgen og Gurli, havde de glorier omkring deres ansigter.  

Jeg kunne helt tydeligt se deres auraer, der eksploderede i alle regnbuens farver, og når jeg gik på 

gulvet, føltes det som at gå på et tykt lag skumgummi.  

PÅ et tidspunkt kaldte Jørgens mor på os. Der var aftensmad. 

Hvordan vi kom igennem det, står stadigvæk som en gåde for mig.  

Hvert andet øjeblik brød vi fuldstændig sammen i grin, og klaskede hinanden på ryggen og morede 

os fortræffeligt. 

Jørgens mor grinede med – og spurgte os – har i nu røget det der Hachis igen? Alene den måde hun 

udtalte det på, var nok til at få os til at grine et helt kvarter.  

Vi skulle til koncert i Vejlby Riisskov hallen om aftenen og høre en Engelsk gruppe der hed Black 

Sabbath. Vi tog en taxi fra banegårdspladsen - og jeg tror - at chaufføren havde lyst til at køre os 

omkring hospitalet i Riisskov for en sikkerheds skyld op til flere gange.  

Jeg bliver stadig flov over mig selv, når jeg tænker tilbage på det. Imidlertid var oplevelsen så 

overvældende, at der gik en rum tid, før jeg fik mod til at prøve det igen.  

Det var i Rønde nogle måneder senere. 

Den anden gang blev også den sidste. Jeg sov ikke i flere døgn, og det var på ingen måde nogen 

behagelig oplevelse. 

Efter et stykke tid var Jørgen ved at være træt af, at han ikke rigtig havde noget privatliv mere.  

De gode gamle dage i kælderen under Cafeteriaet var slut.  

Gurli boede jo sammen med ham, og de levede mere eller mindre sammen som et ægtepar.  

Jørgen havde lært en ung fyr fra Lystrup at kende, som hed Per.  

På et tidspunkt – sidst på vinteren – flytter Per ind på et lejet værelse i midtbyen. 

Faktisk midt i luderkvarteret. Så vidt jeg husker, var det i Volden.  

Der bor jeg et stykke tid, indtil hans husvært opdager mig og smider mig ud. 

En dag falder jeg tilfældigt over Kurt (ham med Rifbjergs niece), og han giver mig lov til at 

overnatte en gang imellem i hans lejlighed tæt på rutebilstationen. 

Jeg så selvfølgelig stadigvæk Per om dagen enten ved Jørgen eller ude i byen. Per kom fra et 

såkaldt fint hjem, og jeg tror, at hans forældre i den periode betalte hans husleje og forstrakte ham 

med penge. 

Pers far havde en ledende stilling inden for Danmarks radio, og både ham og hans kone sad i Århus 

Amtsråd for socialdemokraterne. Vi var så heldige at møde Pers mor en dag, da vi begge var flade.  
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Et par sedler skiftede ejermand og efter at have købt noget Hash, ville vi tage noget at spise på et 

Cafeteria.  

Jeg tog en avis med over til bordet for at kigge jobannoncerne igennem. Pludselig falder mine øjne 

på en rubrik hvor der står – Mindre Tivoli søger stabile medarbejdere.  

Skal vi med Tivoli? spørger jeg Per. 

Ja selvfølgelig skal vi med Tivoli! siger Per. Jeg ringer til det nummer der er oplyst i annoncen og 

aftaler det fornødne med Tivolimanden. Det var et lille Tivoli med vinterkvarter i Ringkøbing. 

Jeg låner penge af Per til at tage til Mols for at hente resten af mit tøj, som var hjemme ved de 

gamle. Vi aftalte at mødes i Lystrup ved Pers forældre, hvor Per skulle hjem for at pakke en kuffert. 

Jeg møder op senere på dagen, hvor jeg træffer Pers forældre, som man ikke kan sige var i 

julestemning. Vi fik at vide af Pers far, at det var det mest vanvittige, han nogen sinde havde hørt. 

Han sagde flere andre ting af samme skuffe, og på sin vis kunne vi såmænd godt følge ham. 

Det var noget spontant. 

Et par år senere da jeg var begyndt at rejse med Kay Abrahamsen - traf jeg Per hos Jørgen og Gurli, 

som dengang var flyttet op i nærheden af Rådhuset. Vi spillede på Århus teater – og jeg benyttede 

altid lejligheden til at besøge mine gamle venner, når vi spillede teater i nærheden. 

På det tidspunkt var vi kommet over vores skuffelse med det mislykkede Tivoli eventyr.  

Per var kommet i lære som kok, og som sådan tror jeg stadigvæk han arbejder.  

Da Per pakkede sin kuffert ud igen, stod jeg pludselig der med mine plasticposer.  

Selv om jeg hadede det, var der kun Thorup tilbage. 

Jeg fik et stop til Rønde, hvor jeg straks søgte tilflugt på Kringlen. Mens jeg sidder og drikker min 

øl, går døren pludselig op, og ind træder en mand, som jeg kender. 

Min gamle værkfører Erik Bønding fra Kronen. Han bliver ligeså glad for at se mig, som jeg bliver 

for at se ham. Han spørger mig, hvad jeg laver i Rønde og uden at gå for meget i detaljer fortæller 

jeg ham, hvad der er sket siden sidst. Jeg syntes ikke det ragede ham. 

Erik var i mellemtiden flyttet fra Skæring til et lille hus i Vrinners på Mols, hvor han havde åbnet et 

lille værksted, hvor han polstrede møbler om for folk. Imidlertid havde han en dag set en annonce i 

avisen, hvor der var en mand fra Randers, der søgte en mindre fabrik til at lave møbler for ham.  

Ret hurtigt var det blevet for trangt i Vrinners, og han havde lejet nogle lokaler i Rønde. 

Da vi temmelig sent ud på aftenen skiltes, havde jeg fået mig et nyt arbejde. 

Jeg låner lidt penge af Erik og tager den sidste rutebil hjem til Thorup, hvor de kigger noget 

forvirret på mig. Skulle du ikke ud at rejse med Tivoli? Spørger min mor. 
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Jeg fortæller hende, at jeg har fået arbejde i Rønde, og ligeså snart jeg har fundet et værelse flytter 

igen.  

Faldborg – hed manden fra Randers, som Erik Bønding lavede møbler for.  

Han var forhenværende førstemand i en stor møbelforretning, som hed Tæppe Olsen.  

Han havde imidlertid gået og kigget lidt på møblerne og tænkt, dem kan jeg sgu lave ligeså godt 

selv. I 1970 var der ikke meget salg i den gode overpolstrede sofa med alle klunkerne. 

Skumgummien havde for længst holdt sit indtog, og det hele var efterhånden blevet til 

samlebåndsarbejde. Erik manglede en lim mand, og er der noget jeg er, så er det i hvert fald det.  

Faldborg kom hver aften ved fyr aftenstid og hentede dagens produktion i en gammel lastbil, og 

allerede dagen efter blev møblerne kørt ud til kunderne.  

Som jeg fortalte i sidste kapitel genså jeg nu den unge smukke lyshårede pige fra Skødshoved Bro, 

hende som kostede mig en tand og to blå øjne. Hun havde arbejdet for Erik, allerede mens han var i  

Vrinners. Ud over hende var der en syerske fra Knebel - Birthe – hvis søster fra København jeg 

senere havde en længerevarende affære med.  

(Jeg havde også en kort men hidsig affære med Birthe)  

Jeg havde ingen hast med at finde mig et værelse i Rønde, da det stort set kun tager en halv time at 

køre hjem til Thorup. Desuden fik jeg ret hurtigt udleveret en nøgle til værkstedet, da det kneb for 

Erik at få låst op om morgenen, når folkene ankom. 

Erik tjente gode penge i den periode og levede på sin vis et rimeligt udsvævende liv. Jeg var stabil i 

den periode og nød at tjene gode penge med et arbejde, som jeg vidste, at jeg var god til.  

Det var bestemt heller ikke hver dag, jeg overhovedet kom hjem, da jeg tit overnattede i en stak 

skumgummi på værkstedet. Da drukmåsene som bekendt altid finder sammen, varede det ikke 

mange dage før, at jeg skulle omkring Kringlen inden hjemturen. Så vidt jeg husker, havde jeg 

overhovedet ingen ”sygedage” i den tid jeg arbejdede for Erik i Rønde. 

Efter et par måneder kom han en dag og forlangte nøglen tilbage. Der var en eller anden, der havde 

sladret. Jeg er jo ikke uimodtagelig for kvindeligt selskab, og da Rønde er en skoleby, er den altid 

fyldt med unge smukke piger, hvoraf enkelte delte leje med mig i skumgummien på værkstedet. 

Dette var kommet Erik for øre, og en dag kom han grinende og forlangte nøglen udleveret. 

Ikke fordi – som han sagde, at jeg tog piger med på værkstedet, det var mere på grund af 

brandfaren, og som han anførte, jeg kunne jo i et øjebliks ophidselse glemme, at jeg havde en 

cigaret tændt. Det kunne jeg sagtens følge ham i så ikke et ondt ord om det. 

En aften jeg sidder på Kringlen, falder jeg i snak med en af Røndes lokale beboere – Orla Støve. 
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Han havde købt Røndes gamle skole og indrettet den til bolig. Udover over sin egen, lejede han 

også værelser ud. Fortrinsvis til unge studerende men jeg husker også, at der var et par ældre 

mennesker udover de unge. Bla.a Knud Sørensens far, som jeg omtalte i kapitel tre. 

For anden gang i mit liv flyttede jeg nu tilbage til Gyden i Rønde. 

Det var ikke fordi værelset var noget at prale af, da der ikke var mange faciliteter.  

Det var et loftsværelse, og man skulle gå adskillige hundrede meter for at komme på toilettet, som 

befandt sig i stueetagen i den modsatte ende af huset. Men i den lange sommer som jeg havde foran 

mig, var jeg der stort set kun, når jeg skulle sove. 

Jeg fik en aftale med Vestergårds - på Cafeteriaet - om en spiseordning, og fik hurtigt kørt mit nye 

liv i stilling. Da maden hos Vestergårds ikke stod på bordet før ved fem tiden, tilrettelagde jeg mit 

arbejde sådan, at jeg ikke var færdig før end den tid. Klokken fire, når de andre var gået, kom Erik 

ud på værkstedet, hvor jeg arbejdede med en håndfuld øl, som vi drak - mens jeg lavede arbejdet 

færdigt. Og så snakkede vi om gamle dage. Vi havde efterhånden kendt hinanden i over ti år, så der 

var nok at tale om. Da så Jørgen Olesen begynder hen på sommeren som tilskærer, var det næsten 

som i gamle dage. Jørgen havde også været ansat på Kronen i mange år, og da det er hans skyld, at 

jeg sidder i Randers og skriver disse linjer, skal han også med her. 

Det gik nemlig godt for Erik i den her periode. Falborg solgte mange møbler, ergo havde vi også 

meget at lave. På det tidspunkt var vi en 15 - 20 mænd / kvinder ansat.  

I min fritid fortsatte jeg imidlertid i min gammelkendte stil. Hurtige øl og hurtige damer.  

Nu tilsat en betydelig portion Hash. Ca. en gang om ugen kørte jeg til Århus, hvor jeg provianterede 

ved Jørgen. Som regel slog jeg to fluer med et smæk på disse Århusture, da jeg var begyndt at tage 

sangundervisning hos en Operasanger ved navn Hermann Hansen. 

Lises død havde sat visse tanker i gang hos mig. Jeg erkendte, at tiden ikke er uendelig her på 

jorden, og engang imellem skal man opsøge heldet selv og ikke hele tiden vente på, at appelsinen 

falder ned i ens Turban. Jeg kan dog også se, når jeg kigger tilbage på disse linier, at der i sidste 

øjeblik altid er dukket et eller andet op, som har reddet hele situationen for mig.  

Vorherre har aldrig tilladt mig at gå helt ned med flaget.  

Selv om det har været tæt på mange gange.  

Jeg fik mig også hurtigt nogle nye legekammerater. Via en ung mand, der blev ansat på værkstedet, 

kom jeg indenfor i Røndes Hashmiljø. Jeg vil gerne understrege, at det dengang var meget 

beskedent. Vi nøjedes som regel med at fyre en fed på mit værelse, inden vi skulle ud og kigge på 

byen. Miljøet var ikke hårdt som sådan, da det eneste ulovlige jeg nogen sinde har gjort er at ryge 
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en fed. Og udover det har jeg aldrig tolereret, at nogen i min omgangskreds har lavet kriminalitet. 

Hvis de gjorde det, var jeg simpelthen ikke i omgangskredsen mere. 

Så vi fyrede en fed og tog på kvindejagt.                              Foto E & L Hounsgaard  

Disse billeder er taget i anledning af mit 

engagement med Kay Abrahamsen. Billedet 

til venstre blev brugt i programmet. Det var i 

øvrigt på fru Hounsgaards foranledning, da 

hun påstod, at jeg så åndsvag ud når jeg 

smilede.(det sagde hun virkelig) Billedet hang 

i flere år i vinduet hos Hounsgaards og 

gjorde god reklame for mig over for pigerne.   

I betragtning af det liv jeg førte dengang, syntes jeg ikke, det kan ses særligt meget.  

Jeg fik også en god ven, da jeg boede hos Orla Støve – Erik Lovmand. Erik gik på Rønde Kursus, 

og det var meningen, at han skulle have sin studentereksamen der. Det fik han også, men det holdt 

hårdt. Det må jeg desværre tage en del af skylden for. Han var ud af en præstefamilie, og jeg tror, at 

familien havde større ambitioner for Erik - end han selv havde.  

I forvejen gjorde han for lidt ud af lektierne, og da han lærte mig at kende, droslede det ned på et 

minimum. Erik boede på værelset ved siden af mig, og der gik ikke mange dage, inden vi var pot og 

pande. Vi nøjedes ikke med at hænge på Oskars cafeteria eller Kringlen men tog både til Ebeltoft og 

Århus i vores utrættelige jagt efter piger.  

Enkelte gange besøgte vi også præstefamilien i Sdr. Onsild præstegård lidt syd for Hobro. (som 

regel når forældrene ikke var hjemme) 

Erik og jeg holdt sammen til engang op i firserne, da han samtidig som mig, flyttede til Randers og 

arbejdede i den samme virksomhed. (Faldborg) Senere arbejdede han som dekoratør – først ved 

Kjær og Knudsen – og derefter ved Aksel W. Nielsen, hvor de ikke har haft så flot pyntede vinduer 

siden. Efter et par år blev han gift og flyttede til Nr. Sundby, hvor han gik ind i politiet, og så vidt 

vides er han stadig der.  

Hans bror Sten har imidlertid ført de stolte akademiske familietraditioner videre, da han er en 

anerkendt forsker – også på internationalt plan – med eget firma. 

Via Erik lærte jeg også en masse af de unge mennesker, der gik på studenterkurset at kende.  

Jeg har aldrig bevæget mig så meget i de akademiske kredse, da vi ingen traditioner har i familien 

for den slags. Det nærmeste må være min søster Mariannes realeksamen. 
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Til min forbavselse fandt jeg ud af, at jeg ikke havde nogen grund til at skamme mig over den 

viden, jeg møjsommeligt havde tilegnet mig.  

Og jeg var faktisk forbavset. Jeg havde en eller anden overdreven respekt og benovelse over for 

disse børn af såkaldte gode hjem, men jeg fandt hurtigt ud af, at selv om der var fine titler og penge 

på kistebunden, kom der somme tider en rådden lugt, når man lettede på låget af skraldespanden. 

Problemer er universelle og ikke kun beregnet på en bestemt del af befolkningen.  

På mit værelse har jeg hørt mange historier om forældre, der på det nærmeste fik mit hår til at rejse 

sig, og tænke ved mig selv – du har jo ikke oplevet noget Lars.  

Om pigen der hver dag fik tærsk af sin far - liggende over hans knæ - hvor hun tydeligt kunne 

mærke, at han havde rejsning.  

Eller drengen hvis far havde været i Hipo korpset under krigen og havde været med til at terrorisere 

den Danske befolkning. 

Især denne dreng tænker jeg tit tilbage på, da han gjorde et uudsletteligt indtryk på mig.  

( Jeg mener at kunne huske, at det var ham der stak ild på højskolen ) 

Disse skæbner – og andre – bekræfter mig kun i, at der er mange forældre, der skulle forbydes at få 

børn. Jeg er dog glad for, at det ikke er mig, der skal stå som dommer i den slags anliggender, men 

ikke desto mindre mener jeg det. 

Det er også muligt at læseren tænker - er han ikke lige lovligt kvindefikseret den gode Lars.  

Til det må jeg svare ja, for sådan var (er) jeg.  

Det var jagten der interesserede mig.  

Jeg var overhovedet ikke interesseret i at få mig en fast pige. Det var alt for kedeligt.  

Det hæmmede mig i mine udfoldelser, følte jeg. Lige så snart der begyndte at komme for mange 

følelser ind i spillet, gjorde jeg mig hård og gjorde forholdet forbi.  

Jeg passede omhyggeligt på ikke at involvere mig selv følelsesmæssigt i nogle af de piger, jeg kom 

sammen med. 

Indimellem løb jeg dog også ind i situationer, der godt kunne få mig til at tænke mig lidt om. 

Jeg kom engang ind på Kringlen og så. at der stod tre piger oppe ved baren i færd med at drikke en 

øl. Jeg havde kommet sammen med dem alle tre og gik hen for at hilse på dem.  

Da de så, at det var mig, vendte de sig om og snakkede videre, mens jeg tilsyneladende ikke 

eksisterede. Det havde jeg fandme godt af. 

Dengang trak jeg imidlertid bare på skulderen og fandt mig et andet selskab, der bedre kunne 

goutere mine platte vittigheder og billige charme.  
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Ærlig talt – jeg må have været rædselsfuld. 

Der gik imidlertid nogle år endnu, før det også gik op for mig selv.  

Trods alle mine forskrifter kom jeg alligevel sammen med en pige det meste af sommeren og 

efteråret – Kirsten, også kaldet Kisser. Grunden til, at jeg tager hende med her, skyldes hendes 

veninde Annette. Annette var en flot langbenet pige med et yderst veludviklet snakketøj og en 

smittende latter. Det var ikke fri for, at jeg var lidt mere interesseret i Annette, end jeg var i Kisser. 

Hun var imidlertid ikke til at løbe om hjørner med, og jeg følte tit, at hun kiggede lige igennem mig.  

Den første gang jeg så hende, var på Oskars Cafeteria, hvor jeg sad sammen med Kisser. 

Det første hun betroede mig var, at jeg så selvglad ud.  

Hvordan kan du vide det? Spurgte jeg – du kender mig overhovedet ikke.  

Det kan man sgu da se!  Sagde hun. 

Hun havde et barn som hun havde fået sammen med en norsk musiker.  

Mens Annette gik på Højskole var barnet – Lars - anbragt i pleje hos en familie i Randers.  

Da jeg året efter begyndte at arbejde i Randers, blev jeg inviteret hjem til den nye mand, vi havde 

ansat til at passe lageret. Og hvem sidder på græsplænen og leger med en lille dreng sammen med 

en ung kvinde og et andet lille barn som lød navnet Linette. Gæt selv. 

Jeg ved ikke om hun stadigvæk syntes, at jeg er selvglad, men jeg kan jo spørge hende næste gang 

hun ringer. Annette flyttede med den norske musiker til Norge, hvor hun efterhånden har boet i over 

tredve år. Vi ses stadig mindst en gang hvert år, men hun har nok været mest flittig til at besøge os 

end vi hende. Og den smittende latter er stadigvæk den samme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I løbet af foråret og sommeren 71 var jeg med i Rønde I Amatørteaterforenings opførelse af 

Tante Bines Pensionat. Det var absolut Jørgen Knudsen og Edith Sørensen, der løb med 

roserne  
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Hen på foråret i 71 trækker Jørgen Olesen – tilskæreren – mig til side en dag. Han spørger mig nu 

om jeg kan holde på en hemmelighed. Ja selvfølgelig! Siger jeg. Selvom det ikke er det jeg er bedst 

til. Han fortæller mig så, at Faldborg vil til at lave møbler selv i Randers, da han er blevet en smule 

træt af Erik Bønding. Jørgen var blevet bedt om at finde et par dygtige folk, der var interesserede i 

at flytte med på et nyåbnet værksted i Randers og havde straks tænkt på mig.  

Da han også lovede mig ti kr. mere i timen + fri transport, tog det mig ikke lang tid at sige ja.  

Jørgen boede i Rodskov og ville hente og bringe mig hver dag.  

Det var ikke meningen at flytte hele produktionen til Randers – Erik Bønding skulle stadigvæk lave 

et par modeller.  

Jeg var ikke glad for at sige op. Jeg kunne godt li’ Erik, og jeg følte, at han havde reddet min røv op 

til adskillige gange. Han var heller aldrig karrig med et lille forskud, hvis jeg behøvede det. 

(det gjorde jeg tit, da jeg var kronisk på røven) Jeg holdt mig heller ikke for god til at opsøge min 

gamle barndomsven Jonna med jævne mellemrum og slå hende for en tyver. 

Da en øl kun kostede tre kroner på Kringlen, var aftenen næsten reddet for tyve kroner. 

Jeg tror ikke at Jonna fik mange ord indført ved disse besøg, da jeg dengang snakkede som et 

vandfald. (Om mig selv)  

Firmaet Willy Larsen var dengang inde i en rivende udvikling med hårde hvidevarer - gas og olie – 

Avisdistribution og andre ting. Med andre ting menes der en yderst velbesøgt slikbutik, der 

servicerede alle de mange unge, der gik på skolerne længere nede ad vejen. 

Jonna var blevet gift med Jørgen dengang, og de var flyttet ind i lejligheden, der lå i kælderen under 

forretningen. Jørgen var gået ind i firmaet Willy Larsen, og der ventede dem begge en række travle 

år. Jeg huskede udmærket Jørgen fra mine regelmæssige besøg i Rønde, da jeg boede i Skæring. 

Vi flyttede jo fra Rønde i 55, men i alle årene derefter, skulle jeg tit lige et smut til tilbage til mine 

rødder. (det skal jeg stadig) Jeg har mange gange taget min cykel og cyklet de omkring 25 km., der 

er til Rønde fra Skæring.  

På et tidspunkt engang først i tresserne dukkede Jørgen pludselig op. Hver eneste gang jeg besøgte 

Jonna i ishuset på Molsvejen, stod Jørgen og underholdt hende. Det var da mærkeligt, tænkte jeg, 

har den mand da virkelig ikke andet at lave. Og så de ører.  

Jeg kunne ikke sige mig helt fri for, at være en lille smule jaloux. 

Denne følelse var jeg imidlertid kommet over, da vi genoptog bekendtskabet først i halvfjerdserne. 

Efter en række år, hvor vi ikke rigtig har set noget til hinanden, ses vi nu jævnligt igen.  
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På sin vis var jeg glad for at skifte arbejdsplads. Der var mange kvinder ansat hos Erik Bønding, og 

det kneb mig, som sædvanligt, at holde fingrene for mig selv. Efter en særdeles fugtig -

sommerferieafslutning endte vi på Kringlen, og derfra var vi nogle stykker der tog videre på 

Tagskægget i Århus. Så vidt jeg husker, var vi fire - to mænd og to damer. 

Det ene par forsvandt på et tidspunkt, og pludselig sad jeg alene tilbage sammen med den ene dame 

(som var gift). Jeg har få men faste principper. Deriblandt et - der går ud på - at holde mine fingre 

fra gifte damer. Dette princip glemte jeg imidlertid alt om den aften på Tagskægget. 

Vi overnattede i Kurts lille lejlighed efter en særdeles begivenhedsrig aften, hvor vi bla.a. var alene 

på gulvet og dansede til en trommesolo, der varede mindst et kvarter.  

Det må ha’ været et ømt syn.  

Da vi vågnede næste morgen var mine tømmermænd anseelige. (Også de moralske) 

På vej tilbage til Rønde i rutebilen spørger jeg damen, hvad vil du sige til NN, når du kommer 

hjem? Jeg vil sige det som det er! Siger hun. Min mand og jeg har ingen hemmeligheder for 

hinanden, og vi lever i et ægteskab, hvor vi tillader den slags små sidespring.  

Jeg trækker vejret lettet, men jeg vil ikke sige, at jeg havde det godt med det. 

Et par dage efter, da jeg sidder på mit værelse, banker det pludselig på min dør.  

Jeg går hen og lukker op, og ser til min store forskrækkelse NN stå udenfor.  

Nu kunne jeg jo ikke se min egen ansigtsfarve, men jeg er sikker på, at den tangerede den hvide. 

Han smiler imidlertid til mig og siger hej Lars. Skal du noget i aften? 

Ikke noget særligt! siger jeg til ham, hvad tænker du på! NN forklarede mig nu, at hans kones søster 

fra København var på besøg, og de manglede en Kavaler til hende om aftenen, da de ville holde en 

lille fest. Hvis jeg havde tid, ville vi blive seks personer. 

Den unge smukke lyshårede pige som kostede mig en tand og to blå øjne, og hendes mand var også 

inviteret med, og da jeg aldrig har sagt nej til en god fest, sagde jeg selvfølgelig ja. 

Det var som at blive ramt af lynet, da jeg så søsteren. 

Jeg kom til at ryste over hele kroppen og spildte velkomstsnapsen ned af mig selv, da vi skålede. 

Jeg var solgt på en brøkdel af et sekund, og det tror jeg også, at hun var.  

Jeg sansede ikke noget som helst udover hende, og for en gangs skyld var jeg fuldstændig 

mundlam. 
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Efter spisningen blev der ryddet af bordet, og selv om jeg ikke er nogen ørn til at danse, var det ikke 

fri for, at jeg glædede mig til at komme i nærmere kontakt med pigen. Udover en pligtdans med 

værtinden, dansede vi sammen hele aftenen, mens vi udforskede hinandens liv.  

Hun var ved at blive skilt fra sin mand, fortalte hun.  

Hun havde en søn på et par år, og desuden var hun gravid i anden måned.  

Jeg var fuldstændig ligeglad. Om hun så havde ti børn, havde jeg stadigvæk været ligeglad. Da jeg 

kun sansede hende, gik det først op for mig sent ud på aftenen, at der var blevet en noget anstrengt 

stemning i huset. 

Værtinden gik og hang med hovedet, og den unge smukke lyshårede pige begyndte pludselig at 

brokke sig over, at jeg overhovedet ikke havde danset med hende. Jeg følte imidlertid ikke, at jeg 

skyldte hende noget, da jeg jo allerede havde ofret en tand for hendes skyld. 

På et tidspunkt bliver det for meget for hendes mand - han stikker hende en på skrinet - og kort tid 

efter tager de en taxi hjem. 

Senere ud på natten løber vi tør for øl, og NN spørger mig nu, om jeg vil med over til Købmanden 

og hente en ny forsyning. På vej over til købmanden gik det pludseligt op for mig, hvorfor 

værtinden gik og hang med hovedet. 

NN betror mig nemlig, at han selvfølgelig godt var klar over, at jeg havde haft en affære med hans 

kone, da de ingen hemmeligheder havde over for hinanden, og hvis jeg stadigvæk var interesseret i 

hende, kunne jeg være sammen med hende om natten, da han altid havde haft lyst til at komme i lag 

med lillesøsteren.  

Oven på den melding - må jeg tilstå – var jeg lidt chokeret. Jeg afslog imidlertid, da jeg havde en 

rimelig god forventning om, hvem jeg skulle sove sammen med om natten.   

Bortset fra, at vi ikke fik sovet så meget. 

Dagen efter går vi en lille tur i Mols bjerge, bare hende og mig og aftaler den nærmeste fremtid.  

Jeg havde sagt mit værelse op fra den 15. august hos Orla Støve og blev altså ikke boende i Rønde 

ret lang tid mere. Jeg havde fortalt hende dagen i forvejen, at jeg skulle på tourné med Kay 

Abrahamsen og skulle give møde den 17. august i De Berejstes hus i København. 

Inden vi skilles, udveksler vi adresser og telefonnumre. 

Allerede dagen efter banker det på min dør og hun står uden for.  

En halv time senere banker det igen på min dør, og til min store ærgrelse kommer der en af dem, jeg 

havde kommet sammen med lige før sommerferien. Der fulgte nu en yderst pinlig halv time (for 

mig), hvor de to piger på den mest overlegne måde sad og rakkede hinanden ned.  
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Jeg nøjedes med at sidde med et yderst fjoget smil og i det hele taget holde mig i baggrunden.  

Efter et stykke tid gik den sidst ankomne - klappende døren i - så pudset raslede omring ørerne på 

os. Resten af ugen havde jeg besøg hver aften, indtil hun den førstkommende weekend tog tilbage 

til København. Og jeg var efterhånden klar til tourné livets strabadser.  

Da første del af mine erindringer slutter, da jeg er midt i tyverne, kan min opmærksomme læser 

sikkert regne ud, at der nok kommer et par kapitler mere. 

Det gør der også. Og jeg kan allerede nu fortælle, at de bliver noget mere muntre. 

 

 

         

Anden del 

 Kapitel 1 

 

Så kommer endelig ´Sangen og mig`. 

 

Dette kapitel har jeg efterhånden taget tilløb til i flere år. Grunden til det, er jo nok, at det har været 

en meget blandet fornøjelse 

Jeg har gået som Katten om den varme grød, og jeg snakker som regel kun om andres stemmer og 

ikke min egen, da der ikke er mange rester tilbage.  

Jeg har ikke sunget i kor siden midt i halvfemserne, så jeg har stort set kun brugt min stemme, når 

jeg har skældt Konny ud.  

I sagens natur bliver det så fortidens stemme, man kommer til at høre, i form af gamle billeder og 

programmer, jeg har haft liggende.  

Det har været sjovt for mig at gense de gamle billeder, der har samlet støv siden 71.  

Jeg håber også, at jeg kan krydre dem med et par løgnehistorier eller to, hvoraf et par stykker er 

sandfærdige.  

Umiddelbart kan jeg ikke huske mere end halvdelen af navnene, når jeg kigger på billederne, mon 

ikke der dukker et navn eller to op, når jeg sidder og skriver. 

  

Jeg fik jo en åbenbaring allerede i 1952 som syvårig, da jeg i Rønde biograf  så og ikke mindst 

hørte. ”Den syngende fisker” med operasangeren Mario Lanza.   
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Og det var en åbenbaring. Jeg var solgt til stanglakrids.  

Denne strøm af vellyd, der væltede ud af højtaleren, gjorde et eller andet ved mig, som jeg ikke er 

sluppet af med endnu.  

Jeg vil ikke sige, at jeg altid selv var omgivet af sang, men vi havde da Radioen, og så sang mor og 

pigerne også en gang imellem.  

Og min far kunne jo slet ikke lade være. Den eneste der ikke sang så meget - var mig.  

Jeg var alt for genert. 

Og denne forbandede generthed har drillet mig utallige gange, når jeg skulle synge for - for en eller 

anden Teaterdirektør, hvis forestilling jeg var helt vild med at komme med i.  

Eller bare at synge en sang under private former. 

  

Jeg har taget Opera undervisning over en lang årrække både i Århus og Randers.  

Kun undtagelsesvis fik jeg lukket ordentlig op for stemmen. Der var noget der lignede engang 

imellem, og så var læreren næsten gladere end mig selv.  

Jeg havde svært ved at lære og var hele tiden ukoncentreret og nervøs.  

Selv om jeg ikke kan huske det, skulle det heller ikke undre mig, om jeg sommetider røg en fed, 

inden jeg dukkede op til undervisningen. 

Jeg kunne heller ikke li at stå på scenen, fandt jeg senere ud af. 

Sådan set vidste jeg det godt, før jeg begyndte.  

Den tilbageholdenhed og den generthed, der havde fulgt mig så trofast i mange år, er ikke af den 

slags, man lige smider af.  

Ved siden af var jeg også manio depressiv. Det vidste jeg dog ikke dengang, da diagnosen først blev 

stillet i 2000. 

Der var mange der troede på mig, men inderst inde vidste jeg hele tiden, at jeg ikke kunne 

gennemføre det, men de kunne i det mindste ikke sige, at jeg ikke prøvede. 

Min største fan var min første sanglærer Operasanger Herman Hansen. 

Poul London, som dirigerede orkestret på Kay Abrahamsen Tourne’en, havde også et godt øre til 

min stemme.  

Han var så flink at mene, at jeg var et naturtalent. Hvad fanden kan det så nytte, at når man så 

kommer ind på scenen står og bræger som en ged. 

  

Jeg steg af Gøglervognen i slutningen af 73 og har ikke et øjeblik fortrudt. (sådan da) 
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Derimod har jeg fortrudt, at jeg ikke fik gjort noget mere ved min stemme. Det kunne jeg sagtens 

have gjort ved at tage privatundervisning.  

Men så har jeg tænkt, hvad skal du bruge det til, du tør jo ikke synge for publikum alligevel.  

Men når jeg gik hjemme i kælderen i huset på Yduns vej og sang de få arier, jeg kunne, så var jeg 

verdensmester.  

Der var en god akustik nede i kælderen, og jeg bildte mig ind, at der ikke var nogen, der kunne høre 

mig, når jeg sang.  

Det har for øvrigt altid været et problem at finde et sted at øve sig. 

Da vi boede i hus var det ikke noget problem, da sang jeg bare når jeg havde lyst.  

Siden 1971 har vi kun boet i hus omkring 7 år og resten af tiden i boligforening.  

Og i en boligforening stiller man sig aldeles ikke op og begynder at synge skalaer.  

Enkelte gange i festligt lag (hvor vi bor nu) har jeg sommetider rejst mig og givet et par numre, der 

garanteret har smældet helt op på femte. 

Af samme grund er det sikkert derfor, de kalder mig operasangeren her i opgangen. 

  

Jeg deltog også på aftenskolehold med sangundervisning. Der var især en Polsk sanglærer, en 

kvinde, der gjorde et stort indtryk på mig.  

Den slaviske tradition for stemmetræning er helt ulig den Danske, men uhyre spændende.  

Faktisk tror jeg, den slaviske tradition for stemmetræning ville passe mig særdeles godt. 

Der var gruppeundervisning, (på aftenhold – ellers var der eneundervisning) og vi stod 5 – 6 elever 

omkring et kæmpeflygel og sang sammen. 

Den første aften sang vi en eller anden opadgående skala, og mændene faldt fra efterhånden, som 

tonerne blev for høje.  

Undtagen mig, jeg sang med fuld tone, og jeg kunne da også se, at hun begyndte at spidse ører.  

Hende tog de fra mig, da hun ikke måtte arbejde på deltid, fordi hun fik bistand. 

 Denne tåbelige regel er Gudskelov lavet om. Kan det ikke være ligegyldigt på hvad tidspunkt af 

døgnet, man tjener sine penge.  

Hun arbejdede såmænd bare på at få timer nok, så hun kunne komme ud af bistandssystemet, og 

derved ikke ligge det offentlige til byrde. 

  

Jeg gjorde utallige fremskridt under hende, selvom vi stod fem – seks herrer og damer. Der skete 

virkelig noget i hendes timer.  
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Vi sang ikke sange - ikke direkte i hvert fald, men skalaer der var sat sammen, så vi kom ud i 

krinkelkrogene på stemmen. Vi sang også fragmenter af operaer.  

Der sang vi på Italiensk. Fagkundskaben siger, at Italiensk og Svensk er de to bedste sprog at synge 

på – det er noget med vokalerne. 

Og så er der noget der hedder kor. Jeg har stort set sunget i alle de kor, der er i Randers.  

Jeg har sunget klassisk med By koret, og jeg har sunget rytmisk med Luna og Blue Moon. 

Indimellem har jeg sunget i Skandias sangkor – som nu hedder Metalkoret, og jeg snuppede lige en 

halv sæson i Sangkoret Enigheden, som er et gammelt arbejdersangkor. 

Det har altid passet mig fint at stå på de bagerste rækker sammen med basserne.   

Jeg sang også sammen med tre andre i en kvartet, som vi kaldte for 3 + 1.  

Vi eksisterede et par år og nåede godt rundt i kommunen.  

Vi sang et par gode koncerter på Hovedbiblioteket - de såkaldte Grønnegårds koncerter.  

Efter et par år blev vores første bas alvorligt syg, og anden bassen mødte en pige fra Viborg, og 

flyttede fra byen.  

Da det ikke kan lade sig gøre at synge firestemmigt, når man kun er to, blev vi to tenorer enige om 

at holde en lille pause.  

Det var lidt ærgerligt, da vores stemmer efterhånden var kommet til at klinge sammen på en 

fornuftig måde.  

Umiddelbart efter gik jeg på strandhugst i korene, hvor jeg sang, (Blue Moon og Luna). 

Det lykkedes mig desværre aldrig at finde nogen, der kunne træde ind i stedet for de to, vi havde 

mistet. 

  

I Bykoret havde vi mange opgaver sammen med Randers Byorkester, som det hed dengang.  

Nu hedder det som bekendt Randers Kammerorkester.  

Jeg har været med til at synge Messias sammen med Edith Guilaume og Kristian Kristiansen, begge 

to prøvede kræfter ved den Kongelige Opera 

De kommer bare - stiller sig op – kan deres ting – og giver den hele armen.  

Med deres teknik kan de komme ud i alle krogene på hvilken som helst Kirke 

Det lykkedes mig desværre aldrig rigtig at blive dus med Randers Bykor, da jeg fornemmede en del 

klikedannelser.  

Det kunne godt være mig der fornemmede galt, fordi jeg sang fra 1975 til 1980 i koret, og det var 

bestemt ikke en af mine gode perioder.  
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På det personlige plan er det dog Randers Bykor, der har givet mig den største tilfredsstillelse, i 

hvert fald inden for sang.  

Der blev spurgt efter solister til en korfest, og på en eller anden måde forvildede min ene arm sig op 

over mit hoved. 

Jeg blev enig med mig selv om at synge Volga Lied, da det var den, der skaffede mig med på Kay 

Abrahamsen Tournéen nogle få år før.  

Jeg vil stadigvæk uden tøven kunne synge Volga Lied, især hvis man transponerer den et par toner 

ned. 

Korets leder Herluf Houngård skulle akkompagnere mig på flygel.  

Jeg mødte en time før festen for at gennemgå sangen med Herluf.  

Jeg sang den kun en gang, der var ingen grund til at synge den mere, da lige præcis den sang, hører 

til dem jeg bare kan. 

Vi havde altid en grundig opvarmning i Bykoret, så jeg var ved stemme, da jeg startede, og 

nervøsiteten forsvandt som dug for solen, da jeg havde sunget et par linier. 

Der er et sted til sidst i sangen, hvor solisten holder en lille pause, og orkestret tager over. 

Der begyndte Randers Bykors 100 medlemmer at synge med. Og jeg fik gåsehud. 

Jeg får stadigvæk gåsehud, når jeg tænker på det, og nu vil jeg tage nogle forbudte ord i min mund.  

Jeg var fanme også god den aften, og jeg har ikke sunget bedre hverken før eller siden. 

  

Når man som jeg, er vokset op med kun to radiokanaler, skulle man jo tro, at det var et stort savn, i 

forhold til nu, hvor man har det hele. 

Og det man ikke har, det kan man gå ned og købe i morgen.  

Sådan så jeg overhovedet ikke på det, dels kendte vi ikke andet, dels var man sikker på, at det var 

det samme program, man talte om, når det blev diskuteret på arbejdspladsen, dagen efter. 

Jeg elskede at sidde med ørerne klistret til højtalerne. Og jeg hørte stort set alt. 

Gammel dansemusik! Giro 413! Gæster i studie 3! Torsdagskoncerten! Radioens jazz gruppe, og 

mange andre ting.  

Jeg kunne allerede i en tidlig alder godt li at høre både jazz og klassisk musik. 

Jeg elskede at høre Mozart, Haydn, og Bach. Dengang kunne jeg bedst lide den slags klassisk, hvor 

følelserne og dramatikken ikke kom for meget i kog.  

De tre komponister har alle sammen noget matematisk over deres musik en eller anden form for 

logik og et regnestykke, der altid går op.  
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Som regel var musikken bestillingsarbejde enten til et stort hofbal eller måske en rund fødselsdag.  

Mange af disse komponister var ansat ved et af de utallige Fyrste- og Kongedømmer der var i 

Europa dengang 

Disse stillinger som Hofkomponist var meget eftertragtede, dels gav de brød på bordet, dels blev 

deres musik kendt i vide kredse.  

Hvad man hører ved hoffet, er vel også godt nok til folket – ikke? 

Tyskland bestod dengang af utallige små Kongeriger og Fyrstedømmer, så der var arbejde nok til en 

masse komponister.  

De bestilte for øvrigt ikke ret meget andet end at bekrige hinanden. (ikke komponisterne, men 

fyrsterne)  

Det skulle de være blevet ved med, så kunne vi andre måske være sluppet for deres små visitter. 

  

Den største fra den generation er ubetinget Mozart. Han har for øvrigt stået i lære hos Haydn et 

stykke tid.  

Han var en ener – et geni – én af dem der kun kommer én af.  

Han skrev først og fremmest smuk musik, men det er ikke hos ham, at jeg sidder tilbage som en 

slatten klud, når jeg har hørt finalen. 

Jeg kan godt høre, at musikken er smuk, og den rører mig tit.  

Det er nærmest en stemning af idyl og velvære.  

Men den bringer ikke mine følelser ud over afgrunden, som nogle af de senere komponister gør. 

Når jeg som barn sad alene hjemme og sang med på en eller anden fuga af Bach, havde jeg ofte et 

forbløffende held til at ramme den rigtige tone. 

Og det vil jeg tilskrive mit musikalske talent snarere end til mine matematiske evner. (altså musik 

jeg ikke havde hørt før) 

Min musikalske smag har selvfølgelig ændret sig med årene. Foruden de nævnte kan jeg også lide 

komponister med mere smæk for skillingen.  

Såsom Beethoven og Wagner. Men allerhelst Opera. 

Faktisk kan vi tage alle de store klassiske komponister fra en ende af især fra 1800 hundrede tallet. 

  

Af de danske var der dengang ikke nogen der kom i nærheden af Karl Nielsen.  

Det er der stadigvæk ikke. Når jeg hører Symfonia Espensiva, er der et sted i sidste sats, der hver 

gang får tårerne til at springe frem i øjnene på mig.    
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Karl Nielsen kendte jeg fra giro 413 om søndagen, når Aksel Schiøts sang danske sange. Jeg mindes 

ikke en eneste søndag hvor Aksel ikke var med.  

Som regel var det den danske sang, han dyrkede, men ind imellem blev der også ønsket numre fra 

Farinelli såsom Bordets glæder og Sangen har vinger.    

Aksel var en af mine tenorhelte - sammen med mange andre – i rigtig mange år.  

Desværre gled han lidt ned af piedestalen for et par år siden.  

Jeg havde læst om nogle bestemte optagelser med Schuberts lieder, som Aksel skulle have sunget 

ind omkring krigens afslutning. 

Gad vide om biblioteket har disse optagelser, tænkte jeg! Det havde de. 

Jeg lånte materialet og gik hjem og satte det på. Så vidt jeg husker, var det Winterreise eller Die 

schöne Müllerin eller måske dem begge.  

Jeg var ved at male køkken, og det er altid et godt tegn, for så er jeg snart færdig med at male. Jeg 

slutter nemlig altid af med køkkenet.  

Der havde jeg stillet en Ghetto blaster op og gjorde mig klar til Aksel. Efter en halv time begyndte 

hans stemme at gå mig på nerverne. 

Det var da mærkeligt! Tænkte jeg. Jeg tog en af de andre Cd er og satte den på i stedet.  

Det var det samme.  

Jeg har altid anset Aksel for at være noget nær den perfekte lyriske Tenor, og det er han da 

stadigvæk også med visse forbehold.  

Et af disse forbehold går ud på den manglende evne til at farve stemmen med det resultat, at det 

hele kommer til at lyde ens.  

Han mente for øvrigt selv - at hans indspilning - satte standarden med hensyn til Schubert 

indspilninger. 

  

Jeg har lige genlæst ”Kunst og kamp”, som han skrev sammen med sin kone i 51. Det var efter hans 

operation og sygdom, der mere eller mindre tog hans stemme. 

Han fik sig trænet op til at synge igen – nu som Baryton - men det kom aldrig op på det niveau, han 

havde før og under krigen.  

Jeg kunne særdeles godt tænke mig at kende deres videre skæbne lidt nøjere, da jeg kun har den 

sidste del af hans karriere fra dagspressen.  

De emigrerede til Canada engang først i 50 erne, hvor han blev en højt respekteret Professor i sang - 

på det - der svarer til det Danske Musikkonservatorium. (bare meget større) 
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Så vidt jeg husker, blev han mere eller mindre tvunget i landflygtighed, fordi der gik politik i en 

mulig udnævnelse på det danske konservatorium.  

Efter lang tids mudderkastning tog han simpelthen sit gode tøj og emigrerede.  

I bogen kan jeg læse om deres Englands ture, hvor han arbejdede med de helt store inden for 

musikken, inden katastrofen indtraf. 

(der sad en svulst på stemmebåndet, der senere gav ham lammelser i den ene side af ansigtet)  

Jeg så ham for snart mange år siden i dansk TV, hvor han gav mesterklasse for unge danske 

sangere. 

Han var skrap – og sangerne havde stor respekt for ham. Der var en anden ting jeg lagde mærke til. 

Produceren viste ham kun fra den gode side, altså fra den side hvor hans ansigt ikke var deformt. 

Jeg har lovet mig selv at gå på biblioteket og låne de 2 indspilninger igen og give dem en ny 

chance. Det kunne jo være mig, der havde en dårlig dag.   

Men bortset fra det, har han sandelig indsunget mange dejlige Danske sange. 

  

Og det var hele min musikalske baggrund. Det eneste, jeg havde med i rygsækken, var et 

brændende ønske om at blive den næste store Tenorhelt. Hvordan det skulle lade sig gøre, anede jeg 

intet om. 

Jeg sang aldrig, (det passer ikke helt selvfølgelig, da jeg sang en del på badeværelset og andre 

steder, hvor jeg boede) og jeg kunne slet ikke lære udenad mere.  

Det var limen på Kronen, der var begyndt at vise tænder.  

Jeg vidste, at jeg kunne synge bukserne ned over bulen på hvem som helst, men det er slet ikke nok 

inden for den branche. 

Det kræver nemlig hårdt arbejde. Det kræver også, at man kun har hovedet fuld af en ting - Musik.  

Det havde været herligt, at være født i et hjem med klaver og faste øve timer.  

Det var jeg tilfældigvis ikke, og så gælder der nogle andre regler, vil jeg mene. 

Jeg har tit fundet på den ene dødssyge undskyldning efter den anden, når jeg skal forklare mig selv, 

hvorfor jeg ikke blev til det, jeg selv regnede med.  

Det er muligt, at jeg kunne snyde de fleste, men mig selv har jeg aldrig kunnet snyde. 

I dag er jeg ligeglad, (næsten) men jeg havde 15 – 20 år, hvor jeg sagtens kunne få gjort noget ved 

det, og da var jeg bestemt ikke ligeglad.  

De første år jeg tog undervisning, boede jeg i Rønde, som jeg var flyttet til, da jeg begyndte at 

arbejde for Erik Bønding. 
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Og så starter vi ved begyndelsen. 

   

Der var 3 sangpædagoger i rubrikken sangundervisning. 

Deriblandt Herman Hansen. Ham kendte jeg i forvejen af omtale, da han af og til var med i en af 

den Jyske Operas forestillinger.  

Det meste af karrieren havde foregået syd for grænsen, hvor han havde sunget mange store partier.  

Han debuterede på Odense teater i 1945 i La Boheme (det er den med den kolde hånd) hvor Else 

Marie og Hans Kurt ligeledes debuterede som operasangere.  

Else Maries og Hermans anmeldelser var strålende, derimod kneb det lidt mere med Hans Kurts.  

Det var tredje gang, at Hans Kurt prøvede at blive accepteret som Operasanger. 

På sin vis var Hans Kurt sammen med Aksel Schiøts også en af min barndoms helte, da de spillede 

ham umådelig meget i dampradioen. 

Jeg syntes, han havde en god og en behagelig stemme. 

  

I 1937 prøvede han første gang at afholde en koncert udelukkende med Opera arier i Odd Fellow 

palæets store sal.  

Akademisk Orkester og koret var under ledelse af en Dirigent ved navn Walter Meyer – Radon. 

(det har jeg slået op)  

Hans Kurt sang nogle af de helt store arier Wintersturme fra Valkyrien og Tårnarien fra Tosca. 

Men uden held. Han blev mere eller mindre hakket i stykker af en enig Københavnsk presse.  

Hans Kurt var god til charmebøffen og den letbenede helt.  

De tunge ting og dramatikken var ikke hans stil.  

Han prøvede igen først i fyrrerne og havde denne gang – klog af skade – valgt nogle mindre svære 

partier. Desværre med samme resultat for Hans Kurt. 

Der kom dog det gode ud af det, at der var nogle anmeldere, der foreslog ham at gå Operettevejen.  

Og så kom der virkelig fart på karrieren. I en periode på 5 år lavede han og Else Marie den ene store 

succes efter den anden.  

Jeg nævner i flæng - Bajaderen – Grevinde Maritza – Forår i Heidelberg – Valsedrømme – 

Dollarprinsessen – og en hel masse andre store succeser.  

I alt 15 Operetter og folkekomedier. De spillede sammen med de helt store stjerner på den tid såsom 

Ellen Gottschalch, Liva Weel og Ib Schønberg.  
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Noget af det bedste, han lavede i sine modne år, var Old Ben Gun i Farinelli.   

I sine senere år blev han en glimrende visesanger.  

Hvem husker ikke Tørresnoren og Pengegaloppen?   

Igennem hele min barndom har jeg da også nydt at høre Else Marie og Hans Kurt, når de sang 

uddrag af operetter i giro 413. 

  

Jeg havde ringet til Herman Hansen og aftalt en time - torsdag klokken 7. 

På slaget 7 stod jeg og ringede på døren til hans lejlighed. Den lå på en lille sidevej til Hallsti, der 

løber langs banegraven i Århus. 

En mand sidst i halvtresserne åbner døren og byder mig indenfor. 

Han lugtede af et eller andet, som jeg ikke lige kunne lokalisere.  

Det var først, da jeg fik mit livs første hvidløgssmør, at det gik op for mig hvad det var. 

Han satte sig hen til klaveret og spurgte mig! Hvad vil du gerne synge, har du forberedt noget? 

Ikke rigtigt! Svarede jeg. Jeg havde forestillet mig en dansk sang! 

Okay! sagde Herman. Han gav sig til at bladre i en bog med Danske sange.  

Kender du - Du danske sommer jeg elsker dig - spurgte han? 

Ja, sagde jeg! Takket være Skæring skole kunne jeg stort set alle de danske sange.  

I hvert fald dem man sang mest, og det var en af dem. 

Herman slog nu akkorden an til melodien, og jeg begyndte at synge. 

  

Inden jeg går videre vil jeg lige indskyde, at Herman Hansen overhovedet ikke kunne spille klaver. 

Faktisk vil jeg til enhver tid påstå, at jeg spillede betydeligt bedre klaver end Herman.  

Så kan enhver tænke sit.  

Jeg har da heller ikke på noget tidspunkt hørt ham prale af sit klaverspil. 

Han havde lært sig nogle akkorder og skalaer, da han begyndte at undervise, og det var stort set alt. 

Så jeg stod og sang til en akkord hist og pist. (og det var ikke altid, at det var den rigtige) 

Da vi var færdige, vendte Herman sig om mod mig og spurgte - Hvor fanden har du gået og gemt 

dig henne? 

Øh – I Rønde! Sagde jeg. (Hvad svarer man på sådan et spørgsmål?) 

Er det noget jeg kan satse på? Spurgte jeg. Ja i allerhøjeste grad! Sagde han.  

Jeg syntes, du har en god stemme.  

Den har et ægte tenorsmæld samtidig med, at den også har lyriske kvaliteter. 
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Den er selvfølgelig uskolet, men det findes der råd for. Kan du noder? 

Nej desværre! Sagde jeg.  

Nu skriver jeg en titel ned til dig på en nodelære, og den går du ned og køber i morgen! Sagde 

Herman.  

Så må vi afsætte lidt tid til nodelære hver gang, du kommer. 

Og du må sørge for at høre så meget Opera som muligt og specielt lægge mærke til Tenorens parti. 

Jeg fortalte ham, at jeg lyttede til en del Opera og efterhånden havde en fin lille samling plader. 

Godt! Sagde han. Få fat i noderne til de Operaer du har på plade og følg nøje med i, hvad tenoren 

synger.  

  

Han satte sig hen til klaveret og slog en akkord an.  

Nu vil jeg gerne høre hele omfanget at din stemme! Sagde han. 

Og så blev jeg heglet igennem i en halv times tid med alle mulige og umulige øvelser. 

Til sidst blev det for meget for stemmen, og jeg fik nogle voldsomme hosteanfald. (piben) 

Herman gik ud i køkkenet og hentede 2 øl, som vi drak mens vi aftalte tider og priser. 

Du er et naturtalent! Sagde Herman. Du har lavet et par ting under disse øvelser, som det tog mig 

flere år om at lære. 

Du tænkte overhovedet ikke over det, du gjorde det bare.  

Du har et rigtigt godt materiale, som jeg glæder mig til at arbejde med. 

Jeg er instruktør på noget vi kalder Østjysk Amatørteater! Fortsatte han.  

Kunne du tænke dig at være med i koret.  

Muligvis kan der falde en lille rolle af. Vores næste forestilling er Jomfruburet af Schubert.  

Vi øver i Skanderborg men spiller 4 – 5 forskellige steder i Østjylland. 

Jeg takkede ham for tilliden og sagde, det ville jeg gerne. Godt! Sagde Herman, så ses vi næste 

torsdag.    

Og med disse ord tog vi afsked med hinanden, og jeg gik ør i hovedet af glæde ned af trappen. 

Nu ville den seriøse sangstuderende være taget hjem til Rønde og fordybet sig i noder og musik.  

Men den trofaste læser ved jo godt, at det seriøse just ikke er det, der trykker mig mest, så jeg tog et 

smut omkring Jørgen og Gurli 

De boede dengang på Valdemarsvej, og der fik vi hurtigt banket en fiks lille fest sammen. Jeg 

missede den sidste bus og måtte sove på sofaen. 
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I det små gik jeg nu i gang med sangen. Da nodehefter er temmelig dyre, besluttede jeg at købe dem 

antikvarisk.  

Det lykkedes mig også at finde noderne til de fleste af mine plader. 

Jeg har dem for øvrigt stadigvæk, de ligger og samler støv i den nederste skuffe i min reol. 

Selv om jeg var rimeligt målrettet og faktisk gjorde en del ud af det, forsømte jeg bestemt ikke min 

Mr. Jekyll and Mr. Hyde side. (læs kapitel 8) 

Et stykke hen på efteråret begyndte prøverne på Jomfruburet i Skanderborg. 

Alle de medvirkende kom fra Østjylland over en bred kam. Herman skaffede mig kørelejlighed med 

en Sagførerfuldmægtig fra Århus.  

En lystig fætter og en flink fyr. Herman havde snakket om en lille rolle, men jeg håbede inderst 

inde, at alle rollerne var besat. Jeg følte mig bestemt ikke klar til at synge fra en scene.  

  

Mit fromme håb gik desværre ikke i opfyldelse, da han indfriede sit løfte og gav mig en eller anden 

Greve, som jeg ikke kan huske navnet på. (von Schober?)  

Til min store lettelse bestod min rolle af siger og skriver 2 linjer. 

De to linjer fik jeg hurtigt lært, derimod kneb det mere med afleveringen af disse to linjer. 

Vi spillede fem – seks forestillinger, og det lykkedes mig at aflevere linjerne på ligeså mange 

forskellige måder, som der var forestillinger.  

Jeg vil ikke sige at mine medspillere var utrygge, for jeg var jo ikke den eneste, der var nervøs men 

alligevel.  

Hovedrolleindehaveren hed Poul Christensen og han kom fra Glud ved Juelsminde.  

Grunden til at jeg omtaler ham her er, at han pludselig dukker op i toget, da jeg er på vej til 

København for at starte prøverne på Smilets land hos Kay Abrahamsen.  

Hej Poul! Sagde jeg. Hvor skal du hen? 

Jeg skal med Kay Abrahamsen på tourné! Sagde Poul. Det var da hyggeligt! Sagde jeg, det skal jeg 

også.  

(imellem os - så fatter jeg ikke, at de kunne bruge Poul i sangroller, jeg husker fra Skanderborg 

hvordan det lød, når han sang, han brølede som en elskovssyg Elgtyr).  

Retfærdigvis skal det siges, at han var en glimrende skuespiller) 

Vi rystede hinandens hænder og syntes begge to, at det var dejligt på forhånd at kende nogen i en 

verden, hvor vi ikke rigtig følte os hjemme endnu.  

Vi havde en rigtig hyggelig overfart, hvor vi snakkede gamle minder fra Skanderborg. 
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Men det var selvfølgelig også før, at han begyndte at hade mig som pesten. 

I modsætning til ham gad jeg ikke bruge en masse tid på had, jeg nøjedes med at afsky ham som 

pesten. Et lille eksempel.  

Sommer i Tyrol blev anmeldt af Ålborg Stiftstidende. For første gang i nyere tid fik en fra koret 

rosende omtale.  

Det var såmænd Lars Hald, som anmelderen fandt, havde betydelige komiske evner.  

I artiklen vendte han gentagne gange tilbage til det navn, jeg havde i stykket. Problemet var bare, at 

det ikke var mig der spillede den rolle – det gjorde Poul. 

Han krøllede avisen sammen og smed den hen i et hjørne. Hvorefter han forlod garderoben i en 

rasende fart. (Han nåede dog tilbage inden tæppet gik).  

Det var lige før, at jeg fik medlidenhed med ham men også kun lige før.  

Havde det nu været omvendt – ikke. 

Et kort øjeblik var jeg fristet til at klippe anmeldelsen ud - trods alt - var det jo mit navn der stod i 

den, og den ville have pyntet på mit c. v.  

Men jeg nærede mig. Selv om Poul var 9 år ældre end mig, følte jeg altid, at jeg havde et lille 

forspring i forhold til ham.  

Ikke fordi han ikke var voksen, det har ikke noget med det at gøre, men han havde ikke prøvet så 

meget i tilværelsen som mig.  

Han havde en af den slags ansigter, hvori man kunne læse som en åben bog, og han var meget 

dårlig til at skjule sine følelser. 

Det er da en glimrende evne at have, når man gerne vil være skuespiller. 

Der er bare knap så godt, når man er tvunget til at være sammen med en hel masse mennesker, der 

er kontraktligt ansat - ligesom han selv.   

Allerede i Skanderborg havde jeg set, hvordan han jagtede pigerne på en eller anden desperat måde. 

Han overskred tit nogle grænser, der fik pigerne til at vende ryggen til.  

Pigerne kan sagtens fornemme en mand, der søger en mor til sine børn.  

Og det tror jeg - at han gjorde - hele tiden. 

Poul var efterhånden midt i tredverne, og det er bestemt ikke kun hos kvinderne, at det biologiske ur 

tikker, det gør det også hos mænd.   

Mere om Poul i næste kapitel. 
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Det var startet med, at Herman efter en time pludselig havde spurgt, om jeg kunne tænke mig, at 

komme på Tourné’ med Kay Abrahamsen.  

Han syntes jeg havde godt af at komme ud og prøve mine vinger af.  

Det skulle kun være denne ene Tourné’, hvorefter vi skulle genoptage undervisningen, når jeg kom 

hjem.  

Jeg husker tydelig, at jeg var betænkelig og glad på samme tid. 

Vi sad som sædvanlig og delte to øl efter undervisningen, da han spurgte mig. 

Jeg var jo ikke den eneste, der havde alkoholproblemer, det havde Herman også.  

Jeg er flere gange kommet til hans dør, hvor der har hængt en seddel med følgende ordlyd –  

Ingen undervisning i dag - Herman. 

Herman boede ikke i lejligheden, han brugte den kun til undervisning. 

Så vidt jeg husker boede han i Beder syd for Århus. 

Der boede han med en ganske ung kone, som var tidligere korpige på Odense Teater.  

Mens han var aktiv operasanger, havde han haft en rolle på Teatret og derved mødt hende. 

Jeg kan ikke huske om hun dansede eller sang. Måske begge dele. 

Jeg havde mødt hende til flere af premiererne på Amatørteatret.  

En flot fuldbarmet og langbenet pige – måske en fire fem år ældre end mig selv.  

Altså omkring tredive. 

  

Under begge de to stykker jeg nåede at være med i på Amatørteatret, mødte Herman temmelig 

beruset op til premieren.  

Det var hans nerver, der ikke kunne klare presset. 

Under premieren på Jomfruburet kom han først anstigende to minutter før tæppet skulle gå. 

Han kom om bag scenen, hvor vi stod tyve nervøse mennesker og ventede på Ouverturen. 

Han kiggede på os med et par blodskudte øjne og mumlede et eller andet komplet uforståeligt. 

Så gik han over i den anden side af scenen, og der lød en eller anden slags tumult efterfulgt af et 

højlydt klask.  

Lidt efter kom Herman forbi igen holdende sig på sin næse, mens han sagde!  

Han slog mig sgu – Han slog mig sgu.  

Blodet løb igennem hans fingre ned på hans hvide skjorte.     

Men når vi havde undervisning – og han var der – har jeg aldrig oplevet ham beruset.  

Han var en god og inspirerende sanglærer. 
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Jeg satte umådelig megen pris på ham, fordi han havde den store fordel i forhold til så mange andre 

sanglærere, at han kunne synge selv. 

Hvis der var et eller andet, jeg ikke lige kunne finde ud af, rejste han sig fra klaveret og sang det 

sammen med mig.  

Jeg var da også lidt sej af mig selv, når jeg næsten stod og sang duet med en rigtig operasanger.  

Jeg har for øvrigt glemt at fortælle, at Herman var Baryton. 

For de ikke musikkyndige ligger Barytonen imellem Tenoren og Bassen.  

Disse tre stemmer er yderligere delt op f.eks. i Bas Baryton, men den tar’ vi en anden gang. 

  

Herman fandt nu Kay Abrahamsens Telefon nummer frem og ringede til ham. 

Efter nogle indledende høfligheds fraser sagde Herman! Kay, jeg står her med en talentfuld elev, 

som ville have godt af at komme ud og snuse lidt til savsmuldet. 

Enden på det hele blev, at jeg skulle aflægge prøve i København senere på foråret for Kay 

Abrahamsen og hans kapelmester Poul London. 

Jeg vil lige indskyde at Herman havde været med Kay Abrahamsen på Tourné flere gange i ledende 

roller, jeg ved dog ikke hvilke.  

Jeg havde aldrig set nogle af hans forestillinger, selv om de altid kom omkring Århus Teater.  

Da jeg startede hos Herman, begyndte jeg at overvære den Jyske Operas forestillinger sammen med 

Erik Lovmand, som det var lykkedes mig at få lokket med. 

(han kunne for resten godt li’ det)  

  

Først i juni måned gjorde jeg mig klar til Københavner tur.  

Jeg havde bestemt mig for at tage Mols linien, da det var langt den korteste rute.  

Desuden gik der en rutebil fra Rønde direkte til færgelejet. 

Mens jeg betaler chaufføren ser jeg ud af øjenkrogen en person, som jeg ikke havde den mindste 

lyst til at møde.  

Nemlig Flemming - som ejede det lille kosteskab, som jeg boede i ved Skæring Strand. 

Det kostede jo ikke ret meget, men alligevel skyldte jeg ham for de sidste to måneder, jeg boede 

der. 

Han sad helt nede bagi - på bagerste sæde i midten. Jeg ved ikke, om han så mig, men for en 

sikkerheds skyld satte jeg mig lige bag chaufføren. 
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Efter et stykke tid, hvor jeg syntes, at jeg kunne mærke hans øjne i nakken, besluttede jeg mig for, 

at tage tyren ved hornene.  

Jeg rejste mig og gik ned og satte mig ved siden af ham. 

Hej Flemming! Sagde jeg. Hej! Sagde han. Er der ikke noget med, at du skylder mig nogle penge. 

Jeg ved det godt! Sagde jeg. Du ved jo godt, hvordan det hele koksede for mig den sidste tid jeg 

havde ved stranden.  

Nå skide også være med det! Sagde han så. Hvad går du ellers og laver? 

Jeg fortalte ham lidt om hvor jeg var på vej hen og hvad jeg ellers lavede. 

Skal du også med færgen! Spurgte jeg. Nej - jeg skal kun til Femmøller! Sagde han - jeg har købt en 

Sommerrestaurant, som jeg driver sammen med min kone.  

Vi sad og sludrede hyggeligt om gamle dage, resten af vejen. Han ønskede mig held og lykke,  

inden han steg af i Femmøller. Flink fyr! Tænkte jeg.  

Jeg havde forestillet mig, at der gik busser til København fra færgelejet på Sjællands Odde.  

Det gjorde der ikke.  

Jeg kiggede på mit ur og opdagede til min store skræk, at der kun var halvanden time til, at jeg 

skulle være hos Kay Abrahamsen på Amager. 

Jeg besluttede mig for at tage den på stop, og det gik da heller ikke længe inden, der holdt en bil ind 

til siden og samlede mig op.  

Det var en af de sidste biler, der forlod færgen, så Vorherre holdt igen sin hånd over mig.  

Det var et ungt par, der havde været i Jylland for at besøge noget familie. 

De boede i Valby, og det var da et godt stykke af vejen. 

De spurgte hvad jeg skulle i København, og det var jeg slet ikke ked af at fortælle dem.  

Hvis jeg skal være helt ærlig, tror jeg nok, at jeg snakkede dem fanden et øre af. 

(en slags nervøs lettelse over, at jeg nåede det) Det var først da vi kørte over Knippelsbro, at jeg fik 

en mistanke om, at de ville køre mig til døren.  

(Jeg vidste godt hvor Valby lå i forhold til Amager) Fem minutter før det fastlagte tidspunkt kørte 

vi op foran Kay Abrahamsen opgang. 

Jeg sagde far vel og tak til de to flinke mennesker og hastede op af trappen. 

  

Jeg ringede på, og Kay Abrahamsen kom selv ud og lukkede op.  

Lars Hald formoder jeg! Sagde han.  

Jeg nikkede og efter at vi havde givet hinanden hånden, bød han mig indenfor.  
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Udover Dirigenten Poul London, som sad ved klaveret, var der en anden mand tilstede.  

I farten fik jeg ikke fat i hans navn, men jeg genså ham senere i prøvesalen.  

Han sang i koret ligesom mig. 

Nå unge mand! Hvad vil du gerne synge? Spurgte Kay Abrahamsen. 

Jeg tog mine noder op af tasken og sagde! Bordets glæder fra Farinelli og Volga Lied af Frants 

Lehar.  

Jeg gav Poul London noderne og uden nogen form for opvarmning, begyndte jeg at synge. 

Jeg har før sunget bedre, men efter omstændighederne slap jeg udmærket om ved sangene. 

Da jeg var færdig med at synge, kiggede Poul London og Kay Abrahamsen på hinanden. 

Hvad siger du Poul? Spurgte Kay Abrahamsen.  

Den unge mand er et naturtalent! Sagde Poul London. Ja det er han! Sagde Kay Abrahamsen. 

Vil du komme her over til mig, så gennemgår vi lige kontrakten. Mens jeg drak et glas tør Sherry, 

(usædvanlig tør) løb vi hurtigt kontrakten igennem.  

Jeg var så nervøs, at jeg ikke fattede en skid af det hele, så jeg satte min underskrift nærmest i 

blinde.  

Da jeg havde gjort det, gav jeg dem alle 3 hånden, og med et på snarligt gensyn var jeg ude af 

døren.  

Og i løbet af ingenting var jeg ude af København igen. 

  

 Langt senere spurgte jeg tredjemanden, der var til stede den dag, jeg aflagde prøve, 

Per! Hvordan syntes du i grunden, jeg klarede mig den dag, jeg aflagde prøve for Kay og Poul?  

Rent sangmæssigt syntes jeg det gik godt! Sagde han, men hvorfor hulen stod du med ryggen til 

Kay dengang du sang.  

Man plejer at synge af karsken bælg og slå ud med arme og ben, og gøre sig til med front mod den, 

man aflægger prøve for. 

(jeg stod og kiggede over skulderen på Poul London, mens han spillede for at kunne se teksten, som 

stod på flygelet)  

Jeg ved det godt! Sagde jeg. Problemet for mig er, at jeg skal bruge meget lang tid før en tekst 

sidder ordentlig fast.  

(den dag i dag kan jeg ikke huske teksten til en eneste sang ikke engang bare et enkelt lille vers, og 

det kan man da kalde et handikap for en, der gerne ville være sanger.) 

For ikke at tale om hvis jeg skulle lære en stor rolle udenad. 
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Et prøveforløb hos Kay Abrahamsen varede 30 dage inkl. lørdag – søndag, og det er ikke ret lang 

tid til sådan en stor produktion.  

Men det var som regel nok for mig til at få lært teksterne udenad. 

Jeg sad dog tit og kiggede på teksterne i toget på vej til Osted, hvor jeg boede hos min mors bror 

Jørgen og hans kone Inger Margrethe. 

Konny og Linette behøver som regel kun at høre en sang - en eller to gange, før de kan den udenad. 

Flere af mine søskende har også den evne, som jeg altid har misundt dem. (det var dog ikke derfor 

jeg altid bankede dem, da de var små) 

   

Jeg havde nu et par måneder tilbage i Rønde, inden jeg skulle møde i de Berejstes hus til den første 

prøve.  

De Berejstes hus ejedes af en sammenslutning af gamle Navere, som brugte huset som deres 

samlingssted.  

Til dem der ikke ved det, er en Naver en faglært håndværker, der rejser på valsen i de lande han kan 

nå på Apostlenes heste. (se under fødder)  

Han har en bog med, hvor de mestre han har arbejdet for, skriver deres initialer eller sætter et 

stempel. Sådan en rejse kan vare adskillige år,  

Der er også mange eksempler på Navere, der møder en pige i det udenlandske og ikke kommer 

hjem mere.  

Der findes Navere inden for alle håndværk, og hele huset emmede af gode gedigne 

håndværkstraditioner, som vel dårligt nok findes mere.  

Jeg ved ikke, om huset stadigvæk eksisterer - men mon dog ikke.  

Det kan i hvert fald ikke være faldet sammen af ælde, dertil var det alt for solidt bygget.  

Alle håndværk var repræsenteret i huset, og da de forskellige håndværkere var gået på pension,  

da de lavede huset, havde de tid nok til at kæle for detaljerne. 

Og detaljer var der mange af – der var stuk i loftet – der var flotte snoede trapper – der var 

træskærer arbejde – der var gørtler arbejde – der var flotte polstrede møbler, som der ikke er nogen 

der laver mere. Der var snedkermøbler - såsom skænke – spiseborde – spisestole – dragkister – og 

en hel masse ting, som de havde slæbt hjem fra deres rejser, og som de havde skænket til huset. 

(måske under tilskyndelse fra deres koner) 

 Det hele var slidt på den måde, som når man lader en kærlig hånd glide hen over kuglen på et 

trappegelænder.  
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Jeg nåede ikke at hilse på en eneste Naver i de tre år, vi holdt prøver i de Berejstes hus, da de altid 

havde møder om aftenen, når vi ikke var der. (ærgerligt nok) 

Om Navere - står der i Hirschsprungs Konversations Leksikon - at Navere er en forkortelse for 

Skandinaver.  

Altså rejsende håndværkere fra Skandinavien. Det står der også i Lademanns leksikon fra midt i 

firserne. Ordret. Og det er alt hvad der står. To linjer. 

Nu er Hirschsprungs Leksikon et konversations leksikon, og hvordan, man bærer sig ad med at 

sidde en hel aften og konversere om Naverne over 2 linjer, må guderne vide. 

  

På omtrent samme tid fik min lillebror Ole, fat i en taske, jeg havde deponeret derhjemme.   

Der var programmer og kontrakter og den slags ting i. Desuden var der alle de smalfilm som jeg 

havde optaget mellem år og dag.  

 

Jeg havde blandt andet filmet til Karins konfirmation, hvor Lise også var hjemme.  

Alt i alt var der mange timers film. Jeg havde for længst solgt fremviser og optager, så der var kun 

filmene tilbage. 

 

For min lillebror er problemer kun til for at blive løst, så han gik i gang med at konstruere en 

fremviser, af en papkasse og en kraftig  

lommelampe.  

Hvad der siden skete med filmene ved jeg ikke, for da jeg spurgte til tasken, gjorde Ole sig 

øjeblikkeligt usynlig. Jeg reddede omkring 15 minutters film, og havde jeg kunnet fange Ole, havde 

han reddet sig en røvfuld. 
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                         Kay Abrahamsen og hans snotforkælede hund 

  

Kapitel 2  

De første prøver. Tourné livets fristelser. Volmer Sørensen og en hel masse andre kendte 

mennesker. Hvis man mest er til billedbøger, kan man i dette kapitel få styret sine lyster, da der er 

mange billeder.  

Det bliver nok også langt. 

  

Vi sad alle sammen ved et langt bord, der fyldte det meste af lokalet. Kay Abrahamsen og Poul 

London sad på hver side af Volmer Sørensen.  

Det var de eneste jeg havde set før - udover Poul selvfølgelig - og manden, der var til stede den dag, 

jeg aflagde prøve. 

Der var omkring 30 personer ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder. 

De bærende roller havde allerede fået deres rollehefter, kunne jeg se. Jeg tror de havde haft dem et 

stykke tid, da de kunne sangene på forhånd.  
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Med en enkelt undtagelse. 

Ejvind Brems Islandi, som var uddannet på det Jyske Musikkonservatorium, skulle spille den store 

hovedrolle som kineseren Sui.  

Da jeg hørte hans navn, var der et par klokker der ringede i mit hoved. Hans mor var en del af min 

barndoms musikalske indtryk, for i lighed med Else Marie og 

Hans Kurt kunne man høre Else Brems i Radioens giro 413 stort set hver søndag. 

Det var dog kun en lille fritidsbeskæftigelse, da hun ved siden af grammofonpladerne havde en lang 

og ombejlet karriere på det Kongelige teater. 

Ejvinds far var ingen ringere end den store tenor Stefan Islandi. Han debuterede allerede som 

operasanger i 1933 i Italien, hvor han dengang uddannede sig.  

I 1940 blev han engageret af det Kongelige teater, hvor han sang resten af sin karriere.  

Da den var slut, flyttede han tilbage til Island, hvor han kom fra.  

Det er muligt at han og Else Brems blev skilt, for jeg mener, at hun blev en skattet sanglærer – 

enten i Århus eller i København.  

Stefan Islandi har sammen med Henry Skjær indsunget den største succes, som nogen dansk 

operaplade har fået internationalt.  

Jeg har hørt den mange gange, da jeg købte pladen allerede i 1962 og har igennem årene hørt den i 

utallige versioner. 

Bl.a. med Placido Domingo og andre af de helt store. For nylig har jeg hørt den på nettet med en 

spansk tenor ved navn Fernando Kraus. 

Jeg må indrømme, at den overgår alt, hvad jeg har hørt før. Jeg tror endda, at den er fra tresserne.  

Den jeg her snakker om, er den store duet fra Perlefiskerne af Bizet. (ham med Carmen) 

Duetten hedder ”I templets lyse haller.”  

Den kvindelige hovedrolle blev sunget af Hanne Fischer fra det Kongelige teaters Operakor. 

Ejvinds søster i stykket blev sunget af en ung sangerinde fra et af de Baltiske lande. 

Hun sang normalt i Radioens koncertkor.  

(Jeg kan ikke huske hvad hun hed, men i stykket hed hun Ming eller Mi)  

Jeg vil lige indskyde her, at det Kongelige teaters kor er blevet kåret som verdens bedste Operakor. 

(for nogle år siden) Danmark er som bekendt et lille land, og da vi kun har to store og et par små 

Operaer, er det begrænset, hvor mange af de Operasangere, der bliver uddannet hver år, har udsigt 

til arbejde. Vi har dog også en rimelig stor eksport af dygtige Operasangere, som er meget værdsatte 

selv på de store Operahuse. Derfor har det Kongelige stort set kun solister til at synge i koret.  
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Takket være min lillebror, har jeg ikke mine programmer at støtte mig til, så mange af navnene er 

desværre smuttet, og jeg er heller ikke sikker på, at jeg kan banke ham mere.  

De ting, jeg skriver om i dette kapitel, er sket for en menneskealder siden, så jeg vil nok komme til 

at blande de 3 forestillinger sammen. 

Det gør det heller ikke lettere for mig, at de mennesker, der var med, var mere eller mindre faste hos 

Kay Abrahamsen. 

Det eneste, der skiftede fra år til år, var hovedrollerne. 

  

 I en af de andre store roller havde vi Jan Zangenberg, der flere gange selv havde været 

teaterdirektør.  

Først i tresserne drev han Fiolteatret, hvor Bodil Udsen fik sit helt store gennembrud i ”Glade dage” 

af Samuel Becket.  

Efter Fiolteatret startede han Komediehuset, som vistnok eksisterer endnu. 

Senere slog han sig på børneteater.  

Så vidt jeg husker, kører det stadig videre med en søn ved roret. I nogle af mine bøger om Teater 

støder jeg af og til på navnet Zangenberg. 

Og der har været sangere og balletdansere og skuespillere helt fra 1800 hundrede tallet. 

Han fortalte mig engang, da vi sad og sminkede os i garderoben, at han havde været Leander i 

Tivoli på Påfuglescenen i flere sæsoner.  

Der skal man som bekendt også kunne danse.  

Mens vi er inde på dansen, kan jeg fortælle, at det var betroet Børge Ralov at få os dansedøve til at 

komme ud og ind af scenen uden at brække både arme og ben.  

Han var uddannet på det Kongelige teaters Balletskole allerede i tyverne.  

Han blev solodanser i 42, og ved siden af var han både lærer og instruktør.  

Han var periodens førende balletdanser og dansede mange store partier sammen med Margot 

Lander. 

Hos det brede publikum er han nok mest kendt for at producere Pladeparade sammen med Otto 

Leisner. 

Jeg har nævnt vores Kapelmester Poul London. Man kan heller ikke sige, at han var et ubeskrevet 

blad, da han havde dirigeret både Ålborg og Odense symfoniorkestre. 

Han dirigerede også en del danseforestillinger på Århus teater. 
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Indimellem - når han slappede af - komponerede han underholdningsmusik, sange, balletmusik og 

musik til radiohørespil. 

Af de øvrige rollehavende var der to af de faste hos Kay Abrahamsen, nemlig Chris Thomas og Ann 

Margrethe Schou.  

(Ann Margrethe var for øvrigt en stor konkurrent for os drenge, når vi sad og kiggede de sødeste 

korpiger ud)  

  

Der kommer meget mere om Volmer Sørensen i næste kapitel. 

Som enhver kan se, var der ikke sparet på noget som helst ved Kay Abrahamsens Operette Tourné 

Gennemgående var det altid prøvede kræfter, der foretog indstuderingen og spillede hovedrollerne. 

Og som man kan se på billederne, blev der heller ikke sparet på kostumerne, da de blev syet af 

Københavns største og mest kendte systue, nemlig Amor.  

(eller Teateratelieret som det også blev kaldt)  

Selv min lillebror Ole har fået syet nogle af sine kostumer der.  

Han havde for øvrigt en hilsen fra indehaveren Hanne Andreasen til mig.  

Jeg satte en tvivlende mine op, da det er omkring 30 år siden, at jeg havde min gang der.  

100 % Sagde Ole, hun kunne sagtens huske, at der var to Jyder med på de sidste af Kays Tournéer. 

Den anden var selvfølgelig min gode ven Poul. 

   

Der blev nu foretaget en gennemlæsning af stykket, da vi sad der omkring det store aflange bord. 

Efterhånden, som de kom til sangene, blev de afsunget med det, man kalder sordin. 

(d.v.s. kun med halv styrke) Det blev Ejvind ved med under det meste af prøveforløbet, indtil 

Volmer en dag gik amok.  

Syng da til! Råbte han, jeg har ikke en chance for at høre, hvordan du synger, når du står og mumler 

på den måde.  

Han vender sig om og kigger ned på koret, som sad bag i salen.  

Kan i høre hvad de synger? Spurgte han. 

Ikke en disse, siger Per så, jeg fatter ikke en skid af, at de skulle komme fra det Kongelige Teater.  

Hvis ikke der var ballade før, så blev det der nu. Ejvind forlod huset i en vis fart, råbende at ham så 

vi i hvert fald ikke mere. 

Hvorefter han klappede døren i efter sig, og Hanne Fischer nægtede at synge en tone mere, før Per 

havde givet dem en undskyldning. 
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Og hvis ikke Volmer havde været sur før, så blev han det nu.  

Jeg spurgte ikke til dine kritiske evner! Sagde han til Per, jeg spurgte om du kunne høre, hvad de 

sang.  

Nej! Sagde Per så. 

Nå! Ejvind kom tilbage, da han blev god igen, og jeg tror nok, at Hanne fik sin undskyldning, men 

jeg er ikke helt sikker, da hun og Per ikke rigtig var på talefod resten af turen. 

Under alt dette sad de prøvede kræfter og kiggede knapt nok op fra deres papirer. Alt det der havde 

de prøvet tusindvis af gange. Sådan var det altid lige før en premiere. 

 Til venstre Chris Thomas som 

Hannes far. Ann Margrethe Schou er 

Hannes mor, og derefter 

 Hanne Fischer som står og synger. 

 Derefter Astrid og Poul. Den høje 

flotte er Lars Hald og Kirsten 

Vendelbo. Den mørke herre i 

baggrunden er Per.  

Pigen i forgrunden hedder vistnok 

Mette. 

  

Mens de sad og læste op og sang, vil jeg ikke ligefrem påstå, at den dybere mening med den 

Operette gik op for mig.  

Handlingen i første akt foregik i et adeligt hjem, hvor man havde fornemt besøg fra Kina. (Ejvind)  

Han bliver forelsket i husets datter (Hanne), hvorefter han afsynger den kendte arie Dein ist mein 

ganzes hertz. (den er bare smuk) 

Efter pausen foregår handlingen i Kina. Så vi havde et kvarter til at klæde om fra unge Adelsmænd 

til Kinesere.  

(Undtagen Ejvind - han var jo Kineser hele tiden) Kort sagt - går moralen i stykket ud på, at øst og 

vest ikke kan mødes.  

Der var ikke alverden at rive i for koret. I hvert fald sangmæssigt.  

Vi var en del på scenen, men det var mest for at danse. Koret befandt sig det meste af tiden på første 

sal, hvor vi øvede dans og masseoptrin. Dans er ikke just min stærke side, det vidste jeg udmærket 

selv, og i løbet af et par dage gik det også op for Børge Ralov – vores flinke danseinstruktør.  
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Han kom jo fra den Kongelige Ballet og var vant til en hel anden struktur og professionalisme hos 

sine dansere der.   

Han forlangte ikke mere af os, end vi kunne honorere. Hovedsagen var, at vi gjorde vores bedste – 

hver gang.  

Da han havde set, hvordan jeg hoppede rundt et par dage, gav han mig Kirsten Vendelbo som fast 

dansepartner.  

Kirsten havde danset ballet helt fra barnsben - og faktisk tror jeg - at hun var balletbarn fra det 

kongelige Teater.  

De har jo nogle vanvittigt svære betingelser at arbejde under. 

Hvert år sker der en sortering af alle Balletbørnene, og der bliver ikke vist nogen nåde. 

Hvis man i puberteten vokser sig for høj eller får for store former, er det slut med Balletskolen. 

Tit og ofte er det anklerne eller fødderne, der ikke kan holde. 

Der er nu mange eksempler på tidligere balletpiger, der ikke er til at holde nede.  

I stedet for Balletten har de valgt scenen og fået sig en stor karriere der.  

F.eks. Karen Berg (Fru Fernando Møghe – fra Matador) og Clara Pontoppidan, som vi fra den ældre 

årgang husker særdeles godt.   

   

Fra venstre til højre er det 

Mette – Ejvind – Hanne - 

Connie 

Bas Kaj som her bliver 

introduceret 

for første - men ikke sidste 

gang. 

Kirsten – Lars - Poul – Astrid 

 

 

                                         

Kirsten tog et solidt tag i mig da, hun fik den tvivlsomme ære at skulle lære mig at danse. 

Faktisk drømte jeg også om at få et solidt tag i Kirsten, men det lykkedes desværre aldrig. Men hun 

fik mig lært at danse vals. Da jeg nogle år senere dansede bryllupsvals med Konny, gik det ud over 

stepperne. 
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Jeg er også nødt til at præsentere den vigtigste mand på Tournéen –  

nemlig Arne Westermann – der er ved at iklæde sig Kineserkluns.  

Arne var forretningsfører og sad følgelig på pengekassen. 

Den unge smukke dame i forgrunden er Karin Schwencke, som han 

kom sammen med og vistnok senere giftede sig med. Vi kaldte dem 

skønheden og udyret. 

Arne var altid frisk med et lille forskud – han kendte jo sine 

pappenhejmere. Det er Poul der lige stikker sit fjæs frem ved siden af mig.  

Herren yderst til højre er Jan Zangenberg. 

På billedet i midten har vi Kirsten – Hanne – og Mette. Yderst til højre er det Ann Margrethe Scou. 

Nedenunder øvede de sang og dansescener med solisterne.  

Hver dag, når vi havde haft frokostpause, øvede vi sammen de 

store optrin, hvor Volmer og Børge prøvede at få en helhed ud af 

det. 

Pianisten fra det orkester, vi ikke havde set endnu, farede frem og 

tilbage og spillede dels til solisterne 

nedenunder og dels til koret ovenpå. Han 

hed for øvrigt Poul Sønnest. Engang imellem, når det var nødvendigt, 

overtog Poul London selv det ene klaver. Det var ikke alle, der blev og 

spiste i huset, og det var synd for dem, da huset rådede over en forpagter, 

der var kok.  

En ældre herre med visse feminine anstrøg. Engang imellem havde han 

medhjælp på, og det var såmænd Ole Ritters lillebror. (også med feminine anstrøg)  

Denne kok - hvis navn desværre er forsvundet i glemselens tåger – smurte hver dag smørrebrød på 

bestilling - til os.  

Jeg har endnu ikke glemt hans oksebryst med peberrod og hjemmelavet pickles. 

Alt var hjemmelavet i det køkken. Der var kun én spidsbelastning, og det var omkring middagstid, 

når vi skulle have vores mad. 

Resten af tiden gik han og syltede og brasede. 

Jeg husker ved flere lejligheder at Poul – Karin – og jeg - sad på den lille terrasse, der hørte til huset 

- og drak nogle øl sammen med kokken. (Efter arbejdstid) 
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De fleste af pigerne sad allerede dengang og spiste et lille salatblad og en sherrytomat til frokost. 

Det begyndte efterhånden at ligne noget. 

Vi var begyndt at øve hele forestillingen fra start til ende. Det var meningen, at vi skulle have vores 

afsluttende prøver på et rigtig Teater, nemlig Casino i Slagelse.  

Det var også der, vi altid havde premiere. Jeg græd mine modige 

tårer for nogle år siden, da jeg så i fjernsynet, at Casino var 

brændt ned til grunden.  

Dette herlige gamle Teater med de mange minder. 

Ikke bare for mig, men for flere generationers skuespillere og 

sangere, der havde deres plakater klistret op på vægen - helt op til 

snoreloftet. 

Vi havde for længst fået vores kostumer udleveret, prøvet og 

passet til og nogle af pigerne hjalp drengene med at få sminket os om til Kinesere.    

Den eneste jeg ikke har præsenteret endnu, er herren yderst til venstre – han hedder Leo Grabow. 

Jeg mødte ham for nogle år siden på Østervold i Randers. Hans far bor her i byen.  

Herren til højre er såmænd Jan Zangenberg. Jeg tror ikke, hans kone 

kunne kende ham, hvis han kom 

hjem i den mundering.  

Som man nok bemærker, har jeg 

ikke gjort så meget ud af sminken 

som de andre, da Kay Abrahamsen 

mere eller mindre bondefangede 

mig, da jeg skrev kontrakt.  

Det gælder for øvrigt også Poul og Kaj. For 15 kr ekstra om dagen 

skulle vi hjælpe med opsætning og nedtagning og læsning af vores grej.  

Et lille ekstraarbejde der hver dag varede mindst 4 timer, som de andre ikke havde. Hvad har det så 

med vores sminke at gøre?  

Jo – det gjaldt om at få rykket skægget af i en fart efter forestillingen – komme ind på scenen og 

begynde at pakke grejet ned.  

Desto hurtigere kunne vi komme ind til natmaden, som vi havde bestilt til efter forestillingen.  

Dengang var der nemlig sommetider stadigvæk bal efter forestillingen. (og bondepiger)   
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4 timers arbejde for 15 kr. Hvor får man det nu om stunder? Sommetider varede det da også mere 

end 4 timer, da der ikke var lige gode adgangsforhold alle steder.  

Vi spillede mange store steder bla.a. Ålborg Hallen – Århus Teater og lignende. Men bortset fra 

dem kom vi ud i hver eneste afkrog i landet. Før vi rejste ud, var jeg ikke klar over, hvor mange 

ganske glimrende Teatre, der ligger rundt omkring i de store og halvstore provinsbyer.  

En glædelig overraskelse.   

Her er åbningen af anden 

akt. Den meget unge 

Kineser med de store 

ører der står nærmest 

Ejvind er mig.  

Bag ved bagtæppet, der 

er fyldt med kineserier, 

er der et andet bagtæppe, 

som vi brugte i første 

akt. Der er ca. 1 meter 

imellem de to tæpper. 

Denne smalle gang 

brugte vi, når vi havde 

entre modsat den side vi stod i. Sidst i akten er der en scene, hvor der lægges an til, at Hanne skal 

flygte ud af landet sammen med sin familie. 

For øvrigt godt hjulpet af Ejvinds søster i stykket – Ming. Hele familien – og Ming - står på scenen 

med pakkede kufferter og er parat - (Ming i tennisudstyr) 

til at ta’ damperen hjem til Europa. Lige før de damper af, er det meningen at Ejvind skal dukke op 

fra venstre side af scenen og udbryde – hvad sker der her!  

Garderoberne var i højre side af scenen, og der sad Ejvind såmænd og hyggede sig sammen med 

korpigerne.  

Han overhørte ganske sit stikord, og der blev selvfølgelig en noget anstrengt stemning på Scenen. 

Jan Zangenberg for rundt på scenen og råbte hist og pist ud mellem tæpperne – nej vi kan ikke 

komme den vej, der er også fyldt med Soldater – mens han sagde ud af den anden mundvig – få fat i 

Ejvind – få fat i ham. 
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Ejvind løb ud af garderoben i en vis fart, og da han jo havde sin entre fra den anden side, ville han 

tage genvejen imellem bagtæpperne.  

I farten tog han forkert og løb i fuldt firspring foran begge tæpper. Det var sandelig ikke bare dem 

på scenen der blev forbavsede, det gjorde dem i salen også. 

En af hovedrollerne Eva Tamolinas fra Estland. 

 Jeg kan desværre ikke huske hvad han fik 

fremstammet, da han dukkede op, men det var ikke 

det, der stod i rollehæftet.   

Med mine sidste bemærkninger er jeg kommet lidt 

forud i historien. Inden alt dette skete var der lige en 

premiere der skulle overstås.  

Da der manglede et par dage inden vi skulle til 

Slagelse, dukkede Overregissøren op for at være 

med til de sidste prøver.  

 

Hans navn var Bert Tscherning, og han boede sammen med Chris Thomas.  

Oprindelig var Bert Dekoratør, men han havde ligesom så mange andre mænd med en kunstnerisk 

åre hang til scenen.  

Han var på scenen i nogle af Kays forrige stykker men var efterhånden gledet om bag ved.  

Chris – hans partner, havde stadigvæk halvstore roller, men ved siden af var han også 

belysningsmester.  

Disse to fik jeg et glimrende samarbejde med i de næste år. Ikke fordi vi altid var enige, det ville 

være synd at sige, men i bund og grund respekterede vi hinanden.  

Det blev besluttet at Poul og jeg skulle køre i en gammel Hanomag, der var lejet til formålet.  

Vi skulle have projektører – kostumer – og andre rekvisitter med.  

Resten skulle læsses på bussen, der havde tagbagagebærer på. Lysdæmpere os lysbroer kørte Chris 

og Bert med.  

Det meste af grejet befandt sig i Kays kælder på Amager, så vi sprang en halv prøve over og kørte 

ud og læssede det. 

Den sidste dag i de Berejstes hus var der prøve med orkestret for første gang.  

Jeg indrømmer gerne, at der blev jeg noget benovet.  

Der er himmelvid forskel på ét klaver, og et orkester på 14 mand. 
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I anden akt er musikken meget Kinesisk, og komponisten (Lehar) havde strøet om sig med alt 

muligt Kinesisk tingeltangel.  

Til at styre dette tingeltangel havde Poul London indforskrevet en ganske ung mand, der lignede en 

Konfirmand. Hvad han også viste sig at være. Han var kun 14. 

Han havde sin far med for en kort bemærkning. (det viste sig, at det var janitsharen fra Radioens 

Symfoniorkester)   

Normalt skulle der være to eller tre til at styre alle disse slagtøjsinstrumenter, men det klarede 

drengen udmærket alene.  

Jeg ved, at han var højt elsket af publikum, når han for rundt i orkestergraven og prøvede at nå det 

hele – hvad han altid gjorde. Han hed Bent. 

(det skete dog engang imellem, at der røg et bækken på gulvet under forestillingen)  

  

Dagen inden Premieren kørte vi til Slagelse for at stille Scenen op. 

Jeg kørte sammen med Poul, og stemningen var helt i top. Vi glædede os begge til at få Premieren 

overstået og komme ud på landevejen.  

Som den opmærksomme læser nok kan ane, var det før Poul begyndte at hade mig.  

Da vi havde stillet op, ankom de andre, og de afsluttende prøver kunne begynde.  

Jeg havde fået billetter til generalprøven til min Onkel og Tante. (dem jeg boede hos) 

Og de glædede sig selvfølgelig også. Jeg havde spurgt dem, hvad de skulle have for kost og logi, da 

jeg flyttede ind.  

Ingenting sagde min Tante, men du kan synge en sang for os en dag. (det gjorde jeg også)  

Når sandheden skal frem, (og det skal den jo) spiste jeg stort set kun morgenmad hos dem. 

Jeg kunne godt finde på at stå af toget i Roskilde og kigge lidt på byen.  

Sommetider sammen med Poul.  

Han boede sammen med en gammel arbejdskammerat, som var flyttet til Sorø med sine børn og, sin 

kone. 

  

Jeg så også en smule til den unge kvinde jeg mødte sidst i kapitel 8.  

Vi mødtes allerede et par dage efter, at vi var begyndt på prøverne.  

Hun satsede betydelig mere på vores forhold, end jeg gjorde. 

Jeg var bla. a. til spisning hos hendes forældre et par gange. Hun havde jo en dreng på 5 – 6 år – og 

var efterhånden gravid, så man tydeligt kunne se det.  
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Jeg trak lige så stille følehornene til mig. Jeg følte mig overhovedet ikke klar eller moden nok, til at 

have ansvar for en familie allerede. 

Og det havde i og for sig ikke noget at gøre med, at jeg ikke var far til nogle af børnene. 

Trods alt var jeg også kun 26. Det lyder som dårlige undskyldninger – hvad det også er. 

Sagen var jo den, at jeg havde involveret mig med en af korpigerne, som tog den slags ting ligeså 

afslappet som jeg.  

(hun havde en kæreste derhjemme, og det hændte endda, at kæresten og jeg fik en øl sammen)  

Jeg tror faktisk, at kimen til Pouls problemer med mig var på grund af mit noget afslappede forhold 

til kvinderne. Han forstod mig simpelthen ikke.  

Pouls forældre var aktive kristne, og han havde fået en kristen opdragelse, derfor forstod han ikke, 

at jeg kunne have - en der - og en her. 

Jeg prøvede at forklare ham mine synspunkter mange gange. Hør nu her Poul! Sagde jeg – når den 

her tourné er færdig, tager vi alle sammen hver til sit.  

NN tager hjem til sin kæreste, og jeg tager tilbage til Randers og laver nogle møbler.  

Der er ingen, der har gjort hinanden noget ondt, vi har bare hygget os i hinandens selskab. 

Mellem os tror jeg også, der var en hel del misundelse blandet ind i det.  

Jeg havde set, hvordan han stod og smiskede og vippede med øjenbrynene den ene aften efter den 

anden, ude i kulissen. 

  

Jeg syntes ikke, det er specielt charmerende at kunne vippe med øjenbrynene.  

Hvis man spurgte mig i dag, hvad jeg ville have svaret Poul, var jeg kommet på den. 

Hvad ville min læser have gjort? - Den er svær – ikke? 

  

Generalprøven gik stort set godt. Bortset fra, at Regissøren havde glemt at stille et lille rundt bord 

på gulvet, i scenens venstre side.  

Ejvind skulle gå hen og sætte en gave til Hanne på bordet. Han gik da også derhen, som han plejede 

og kiggede fjoget på den tomme plads.  

Min Onkel fortalte mig senere, at pludselig så man én, der stak sin arm ind mellem tæpperne og 

stillede bordet, hvor det skulle være. 

Det var Volmer. Mærkværdigvis blev der ikke delt skideballer ud - på grund af det - de sad ellers 

løst i hans ærmer.  

Jeg vil ikke sige, at jeg var bange for ham, men jeg havde fanme respekt. 
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Jeg husker en episode under prøverne, hvor vi havde besøg af sangeren Freddy Albeck, som 

Volmer havde arbejdet med i mange år.  

Vi havde lige fået pause, og jeg var på vej ned i køen til det smørrebrød jeg havde bestilt. Lars! 

Råbte Volmer – gider De ikke finde et askebæger til os. 

Jeg gik nedenunder og tog det første det bedste askebæger og gik ovenpå og stillede det på deres 

bord.  

Hvad fanden er det for et børneaskebæger, sagde Volmer vredt! Der kan jo ikke være en skid i. 

(Volmer røg 100 Kings om dagen – det var da også dem, der slog ham ihjel til sidst) 

Derimod takkede Freddy Albeck overstrømmende, mens han tog et par hastige overblik over min 

dengang slanke krop.  

(han var klædt i et smaragdgrønt jakkesæt – lyserød skjorte – butterfly der matchede – og en rose i 

knaphullet)   

Jeg havde respekt for Volmers dygtighed og tæft for underholdning, men som menneske havde jeg 

ingen grund til den store respekt for ham. 

      

Efter generalprøven var vi nogle stykker, der tog ud i byen til et par øl og lidt at spise.  

I det job pumper adrenalinen rundt i kroppen på overtidsbetaling.  

Det er simpelthen ganske umuligt at sove, og hvis man ikke sørger for at sløve sine sanser med et 

eller andet, kan man være sikker på at ligge vågen hele natten, mens forestillingen kører non stop på 

nethinden. 

Vi sørgede dog for at komme hjem i god tid. I morgen ventede premieren. 

  

Gallapremiere 

  

Mindre end Gallapremiere kunne ikke gøre det.  

Kay sørgede altid for, at der var noget at fejre når vi tog på Tourné.  

Sommer i Tyrol var hans 50 års sangerjubilæum, og Den glade Enke var hans 75 års fødselsdags 

Tourné. o. s. v 

Inden premieren om aftenen nåede vi at spille forestillingen 2 gange fra begyndelsen til enden, så vi 

følte os efterhånden godt rustede til at møde publikum og presse. 

Vi mødte tidligt i garderoben om aftenen. Der var en vis afslappet stemning over det hele, men det 

skulle man overhovedet ikke lade sig narre af.  
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Alle var rystende nervøse fra hovedrollerne ned til den sidste lille kineser. (som var mig)  

Karin Schwencke gik rundt i alle garderoberne og skænkede en velvoksen Gammel Dansk op til os 

alle sammen. Den tog faktisk de største spidser. 

Da klokken ringede første gang gik vi til vores pladser og var klar til at vælte salen.  

Vi kunne roligt være blevet i garderoben et kvarter til, da det viste sig, at Volmer skulle ind og 

holde tale for publikum.  

Jeg har desværre ingen anmeldelser fra Smilets Land, men så vidt jeg husker, var de ligeså 

blandede, som den slags plejer at være. 

  

Den eneste, der var direkte dårlig, var den der stod i Berlinske Tidende. 

Det var Svend Kragh Jacobsen, der var teateranmelder dengang.  

At anmeldelsen blev dårlig, vidste vi sådan set på forhånd, han stod nemlig i receptionen på Hotel 

Postgården, da vi skulle ind og holde Premierefest. 

Da han så Kay råbte han – det var fanme for dårligt Kay, sikke en gang lort! At han kunne stå op 

var et mirakel af de større.  

Han var skidefuld og på rulleskøjter, og jeg tænker, at han havde snorket sig igennem hele 

forestillingen.  

Jeg kan også huske Horsens Folkeblads, fordi den var (lidt) morsom. Han skrev - Smilets Land: Et 

usædvanligt langt smil. 

Hvis anmelderne er enige, kan de slå en forestilling fuldstændig til jorden.  

Dog ikke en forestilling som vores, da den i forvejen er udsolgt via teaterforeningerne, men alle 

andre teatre der hver aften spiller på døren,  er altid afhængig af gode anmeldelser. 

Den ondeste og samtidig også den sjoveste kom fra Hans Brix, der anmeldte i Politikken.  

Den er fra engang i tredverne.  

Han skrev: Anmelde den forestilling – Det skulle da være til Politiet. Citat slut. 

  

Svend Kragh Jacobsens opførsel lagde nu ikke en dæmper på premierefesten, og var der noget vi 

var gode til, så var det til at feste.  

 Vi skulle dog først igennem en af Volmers alenlange taler.  

Først hyldede han Kay Abrahamsen – så hyldede han Flemming Geil, der havde lavet den Danske 

oversættelse – så hyldede han sangerne – og til sidst hyldede han resten af truppen.  

De fleste af os sad bare og tænkte på natmaden. 
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På et tidspunkt gik der en seddel rundt ved bordet. Det viste sig, at hele forestillingen var blevet 

optaget på bånd. Dette bånd kunne man købe, hvis man var interesseret. Det var jeg. 

Jeg har det stadigvæk, men har desværre aldrig hørt det, da jeg ikke har en spolebåndoptager. 

Jeg havde en spolebåndoptager, da jeg lærte Konny at kende, men dengang orkede jeg ikke at høre 

på båndet, da forestillingen var alt for tæt på.  

I dag er jeg helt syg for at høre det, men hvem har en spolebåndoptager i vore dage.  

Hvis min læser har – eller kender én der har sådan én – SÅ RING. 

  

Det blev nu ikke en af den slags fester, der varede til den lyse morgen, da vi skulle tidlig op for at 

køre til den næste by. Vi var jo det man kalder for et Tournérende Teater.  

Vi havde alle sammen fået udleveret en liste over samtlige de byer vi skulle optræde i og en hurtig 

optælling viste, at vi skulle spille forestillingen 80 gange.  

Stort set i en ny by hver dag. De eneste undtagelser var Svendborg – Odense – og Hvidovre.  

I Svendborg spillede vi hele 7 dage. 

Svendborg så vi alle frem til, da det først og fremmest er en usædvanlig hyggelig by.  

Den lå også ca. midt i tournéen, og vi trængte alle til en lille puster.  

Især os der også havde med grejet at gøre.  

En del af os fra koret havde fundet et lille hotel tæt på havnen, hvor vi slog vores teltpæle op.  

I stuen var der en Italiensk Restaurant til venstre, og til højre var der en lille beverding, der hed 

Bowleren. 

Hvis man gik ind igennem porten til hotellet, var der en stor Danserestaurant i baghaven.  

Ideelle forhold for en flok forlystelsessyge mennesker som os. 

  

Vi holdt os nogenlunde ædru, inden vi skulle på scenen om aftenen, men det hændte da, at en eller 

anden mødte med en lille ansats.  

Lige præcis på denne tourné var stemningen en anelse mere løssluppen, end den plejede at være,  

da Kay Abrahamsen blev syg kort tid efter premieren. 

Han blev faktisk så syg, at vi ikke så ham, før vi spillede i Hvidovre, som var den sidste forestilling 

det år.  

Der kom han med en stak kontrakter til den nye forestilling, klar til underskrivelse. 

Dem der havde rejst med Kay før jublede højlydt, da de hørte, at han ikke skulle med rundt i år.  

Jeg skal da også gerne indrømme, at han bestemt ikke var min kop te.  
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I arrogance blev han kun overgået af Volmer. Allerede i prøvesalen – den allerførste dag - havde 

han disket op med prøver på sit temperament.  

Klavererne skulle stemmes – og forretningsføreren Arne Westermann – havde åbenbart glemt at 

bestille en klaverstemmer. Der kom så én – noget forsinket. 

Han var blind, men han var også en glimrende klaverstemmer, og han stemte klavererne, som et 

klaver nu engang skal stemmes. 

Det afholdt aldeles ikke Kay for at være på nakken af denne stakkels mand, indtil han var færdig.  

Jeg kunne have slået ham. Og jeg kunne se på alle de nedslåede blikke, at jeg bestemt ikke var den 

eneste. Så vi savnede ikke Kay. 

  

Der er sikkert nogen der har en eller anden romantisk forestilling om det at være på Teatertourné. 

Til dem kan jeg sige, at det er særdeles hårdt arbejde, som der ikke er nogen, der vil lade sig byde i 

det civile liv.  

For Poul og mig startede dagen som regel ved otte tiden om morgenen efter morgenmaden på 

hotellet.  

Sommetider startede vi også før, det kom an på, hvor langt vi skulle køre, inden vi var på det næste 

spillested.  

Det var ikke usædvanligt, at vi i lange perioder krydsede Storebælt så at sige dagligt.  

Vi kørte engang fra Skagen til Odense i den værste – tidlige – snestorm, jeg kan mindes.  

Jeg tror det var den i 72.  

Efter Odense skulle vi tilbage til Hjørring og spille der. 

Så spørger man sig selv, kunne det nu ikke tilrettelægges, så man spillede i Hjørring dagen efter 

Skagen.  

Det kan det ikke, da det er det lokale Teater, der suverænt bestemmer, hvornår de vil have besøg af 

os. Senest kl. to skulle Poul og jeg være fremme ved det teater, hvor vi skulle optræde.  

Hvis vi var heldige, kunne vi nå og snuppe en Hotdog eller et måltid mad på det lokale Cafeteria.  

Hvis vi ikke var så heldige, måtte vi vente indtil vi havde stillet scenen op.  

Det var vi – som regel – færdige med ved seks tiden.  

Nu havde vi en time til at finde vores hotel – tage et bad – få sig lidt at spise – og haste tilbage til 

teatret inden kl. syv, hvor vi gik i gang med omklædning og sminkning. 

Forestillingen var færdig ved elleve tiden, og uden at sminke af gik vi i gang med at pille scenen 

ned og pakke den i vore biler.  
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Det var vi færdige med ved 24 tiden. (sommetider senere)  

Lidt hovedregning viser, at vores arbejdsdag mange gange var på 15 – 16 timer.  

Det kan jeg ikke se den mindste romantik i.  

Derfor var det også en sand lise at spille så mange dage i Svendborg.  

Poul og jeg gjorde alt for at spare på diæterne.  

Når vi spillede i Midtjylland boede vi hos Pouls forældre i Glud, (Pouls mor var jo gårdmandskone, 

og hun vidste ikke alt det gode, hun kunne gøre for os, vi fik endda madpakke med os, når vi drog 

videre) og da jeg senere mødte Konny, kørte vi altid omkring hende for at overnatte. 

Det var selvfølgelig kun, hvis vi havde spillet nordpå og skulle spille sydpå næste aften, at Randers 

lå behageligt for os. (eller omvendt)  

Når vi spillede på Sjælland boede vi også tit hos Pouls kammerat i Sorø. 

Ellers prøvede vi at bo så billigt som muligt. På spillelisten var direktionens Hotel altid anført, men 

dem prøvede vi så vidt mulig at undgå, da det altid var byens førende hotel, og dermed også det 

dyreste. Vi risikerede heller ikke at løbe ind i nogle af de høje herrer, hvis vi boede på 

Sømandshjemmet. 

Jeg fik 75 kr. om dagen + 15 kr. ekstra for mit regissørarbejde. Oveni kom så diæterne, som vi fik 

udbetalt hver 3 dag.  

Som min læser kan se, var det ikke noget man blev rig af. 

Jeg har da heller aldrig haft ret mange penge med hjem fra Tourné. 

Som bekendt er det dyrt at spise ude hver dag, så en overgang filejtede vi på hotellet, når vi kom 

hjem, ud på natten.  

At filejte betyder såmænd bare, at man sidder sammen med nogle af de andre og spiser den mad, 

som man har indkøbt i fællesskab.  

Vi havde en lille hyggeklub sammen med Bert og Chris Thomas en overgang. 

Det gik i sig selv igen, da de to (som boede sammen) havde et yderst ambivalent forhold til 

hinanden.  

Inden vi havde bundet de første flasker, var de som regel gået i flæsket på hinanden.  

Poul og jeg var jo heller ikke just perlevenner, men som jeg husker det, har vi aldrig skændtes 

offentligt.  

Vi havde bare en dyb modvilje mod hinanden, men den kom aldrig til udtryk offentligt. 

 Efter en uge på landevejen havde vi som regel overstået Tournésladderen.  

Vi havde selvfølgelig også drøftet vores chancer hos de af korpigerne, der ikke var lesbiske.  
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Derefter faldt der en dødlignende tavshed over bilen på resten at turen. (2½ Måned)  

Det generede nu ikke nogen af os. 

Jeg sagde godmorgen, når jeg satte mig ind i bilen – det var det.  

Så læste jeg avisen, og den overtog Poul senere, når vi skulle spise.  

Det var først når vi kom til den by vi skulle spille i, at vi igen talte sammen.  

Poul havde ingen stedsans, og det var altid mig der guidede ham ned til Teatret.  

Jeg tror aldrig rigtig, at det gik op for Poul, at jeg var mindst ligeså træt af ham, som han var af mig.  

En sød lille korpige, som senere kom med, sagde en dag til mig, du er jo overhovedet ikke, som jeg 

har hørt! Hvad har du hørt? Spurgte jeg. Da hun fortalte mig det, var jeg ikke et øjeblik i tvivl om, 

hvor udsagnene kom fra.  

Det må jo have irriteret mig mere, end jeg vil indrømme, siden jeg sidder og skriver om det nu.  

Inden vi fik set os om, var tournéen ved at lakke mod enden. 

De sidste 2 gange spillede vi i Hvidovre, og der kom Kay og hilste på.  

Han var blevet lidt mere mager, end da vi så ham sidst i august.  

Han havde nye kontrakter med - og alle - undtagen de tre solister blev genengagerede.  

(det var dog ikke alle i koret, så vidt jeg husker var der tre der ikke skulle med mere) Samtidig 

fortalte han, at vi skulle spille Sommer i Tyrol.  Efter denne udtalelse bredte der sig en fornøjet 

stemning blandt alle. Operetten blandt alle Operetter – herligt. Og så tog jeg tilbage til Randers for 

at lave møbler P.S. Min gage var steget til 85 kr.  

 

Kapitel 3  

Konny og Linette – lidt møbler – På landevejen med Den Jyske Opera.  

  

Jeg kom hjem lige før jul og efter en lille smuttur til Mols for at besøge de gamle, satte jeg kursen 

mod Randers.  

Faldborg, som jeg havde arbejdet for, før jeg tog på tourné, havde lovet mig arbejde, når jeg kom 

hjem igen, og jeg ville lige minde ham om hans løfte.  

Jeg dumpede ind i den årlige julefrokost, og det kunne ikke passe mig bedre.  

Jeg kunne godt lide stemningen på fabrikken, og det var ene søde og rare mennesker, der var ansat.  

Lige før jeg tog af sted, havde jeg sunget en sang for dem (på deres opfordring), da de gerne ville 

høre, hvordan det lød.  
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Efter sangen fik jeg en fin Ronson lighter med mit navn indgraveret i. For første gang i nyere tid 

blev jeg aldeles mundlam.  

Det lykkedes mig kun med stort besvær at få fremstammet en tak. Jeg husker, at de lo over min 

forvirring.  

Jeg havde den desværre kun i to dage, da den forsvandt fra sofabordet i kælderen, hvor jeg boede 

nogle dage.  

Kælderen tilhørte mine kommende svigerforældre, men det vidste jeg ikke noget om på det 

tidspunkt.  

Jeg skulle jo have mig et værelse og under julefrokosten aftalte jeg med Henning og Arne, at jeg 

kunne låne en seng i kælderen. (min kommende svoger) 

  

Jeg vil tro, at det var den kælder, hvor der skete mest i hele byen.  

Der var en fast kerne på en 7 – 8 mand og dertil kom der nogle, der bare dukkede op engang 

imellem.  

Der blev drukket ufatteligt mange øl, og der blev røget ufatteligt meget sjov tobak.  

Mellem os, er det gået meget tilbage for mig, da jeg stort set hverken ryger eller drikker mere.  

(og slet ikke sjov tobak) 

Engang imellem dukkede moderen Ingeborg op og stod hostende henne i døråbningen, og så fik vi 

travlt med at gemme piben det første det bedste sted, vi kunne finde.  

Hvad er det for noget i ryger, det lugter af helvede til! Sagde hun. Hvorfor åbner i ikke et vindue? 

Vi har spurgt hende her bagefter, om hun aldrig fik mistanke, når røgen bølgede ud af vinduet. 

Det siger hun nej til, og det var da heller ikke vores indtryk. 

Henning og Arnes søster Konny begyndte også at komme en del i kælderen.  

Efter Arnes udsagn var det bestemt ikke nogen dagligdags begivenhed.  

Jeg havde jo rent rutinemæssigt spurgt Henning, om ikke han havde en søster.  

Jo! Sagde han, men jeg tror ikke, det er noget for dig, hun har barn og alt mulig.  

Trods Hennings spådom, varede det ikke længe, inden vi sad og kiggede lunt på hinanden. 

Og for at gøre en lang historie kort, varede det da heller ikke længe inden jeg slog teltpælene op hos 

Konny og Linette, og der står de såmænd endnu.  

Jeg fejrede jul sammen med dem på Frejasvej, hvor forældrene boede.  

Moren hed som sagt Ingeborg og Faren hed Anker Madsen.  
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Arne og Henning var de sidste af børnene, der boede hjemme, og på daværende tidspunkt var de 15 

og 18 år gamle. 

Konny boede i en stor boligblok ikke langt fra sine forældre, og der kørte jeg mit nye liv i stilling. 

Da alle mine ejendele kunne være i de tre berømte plasticposer, var det ikke mange materielle ting, 

jeg tilførte det nye hjem.  

Jeg blev også hurtig afhængig af Linette, som dengang var omkring 9 måneder.  

Hendes far var omrejsende musiker, og på det tidspunkt var hans besøg i Randers sjældne. 

Men dog ikke mere sjældne end, at han kunne få mig helt ud af flippen, når han som lyn fra en klar 

himmel pludselig dukkede op.  

Det varede 15 år, inden jeg holdt op med at hade ham vildt og inderligt. Jalousi er en rigtig grim 

ting. 

Da det senere viste sig, at jeg ikke selv kunne få børn, var det trods alt godt, at han havde beæret 

Randers med et besøg. 

  

Efter juleferien startede jeg op hos Faldborgs møbler igen. På sin vis var det dejligt at være tilbage. 

Bare det - at man havde fyraften til normal tid hver dag. Pengene var jo også betydeligt større. 

Mine dårlige Tourné vaner gled ligeså stille i baggrunden, og jeg begyndte at leve et almindeligt 

borgerligt liv. 

Selvfølgelig flippede vi lidt ud en gang imellem, men ikke mere end så mange andre gjorde.  

Jeg savnede selvfølgelig også det frie liv på landevejen engang imellem. 

Så behøvede jeg bare at tænke på de lange dage, hvor begrebet søvn stort set var ukendt, så faldt jeg 

ned igen. 

Et lille stykke hen i februar ringede Poul pludselig. 

Det viste sig, at Volmer havde ringet til ham for at få et møde. Han skulle bruge fire mand, hvoraf 

han regnede med mig som den ene.  

Bas Kaj og Per, der boede i København (dem fra koret), havde han ingen problemer med at finde. 

Det var værre med os to jyder. 

Til sidst havde han ringet til Herman Hansen, som havde vores numre liggende. 

Poul fortalte, at Volmer skulle lave Revy i Nyk. Falster om sommeren, og der skulle bruges en 

herrekvartet, som skulle synge firstemmig.  

Poul skulle spørge, om jeg var interesseret, hvorefter han skulle ringe tilbage til Volmer. Om jeg 

var? 
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Jeg fik nu en dato, hvor vi skulle møde Volmer i Rødovre centret.  

Klog af skade valgte jeg en anden rute denne gang. Jeg tog nemlig Århus Kalundborg, da jeg vidste, 

at der gik tog til København, når færgen kom ind.  

Lige uden for Tåstrup holdt toget pludselig stille. 

Det var faktisk en rimelig hård opbremsning, og der for da et par tanker igennem mit hoved. 

Jeg trak vinduet ned og kiggede fremad mod lokomotivet. Det gjorde stort set alle passagererne i de 

andre kupéer også, kunne jeg se.  

Der blev nu meddelt over højtalerne, at vi havde kørt en ko over, og der ville blive en halv times 

forsinkelse. 

Jeg ved ikke, hvad den ko lavede i Tåstrup, da der ikke kan være mange landbrug på de kanter. 

Men i 72 var Tåstrup selvfølgelig ikke så bebygget, som den er nu. 

  

Jeg kiggede på mit ur og så med samme, at det kunne jeg ikke nå. Så vidt jeg husker, skulle vi 

mødes med Volmer kl. 12 til en gang Brunch.  

Så jeg forlod toget sammen med en del andre. Vi var ikke langt fra Tåstrup, hvor jeg alligevel skulle 

være stået af.  

Fra stationen tog jeg en Taxi til Rødovre centret, hvor jeg hastede rundt et stykke tid, før jeg fandt 

de andre. 

De havde ikke mere end lige sat sig, da jeg ankom.  

Det varede dog et stykke tid, inden mit hjerte begyndte at slå normalt igen.  

Vi fik nu noget at spise, mens Volmer lukkede lidt op for godteposen. 

Og det var jo den flinke – den høflige – og den servile Volmer, vi fik set den dag. Instruktørrollen 

var lagt ganske og særdeles væk. Faktisk var det rigtig hyggeligt. 

Han fortalte os, at han skulle lave sommerrevy i Nyk. Falster og allerede havde engageret de fleste 

af kunstnerne, men stadigvæk havde nogle løse ender - deriblandt os.  

Han havde været i Paris på ferie sammen med Grethe Sønck, og der havde de set et nummer på en 

Varieté, hvor tjenerne hele tiden blandede sig i forestillingen.  

Engang imellem gik de op på scenen, hvor de fyrede en Barbershop af. 

I sagens natur skal i selvfølgelig servere under forestillingen og i restauranten bagefter, det er en del 

af konceptet, til gengæld har i mulighed for at tjene gode penge, da i bliver aflønnet efter tjener 

tariffen. I får selvfølgelig også gage af mig. (derefter nævnte han et beløb – Jeg mener det var 100 

kr. om dagen)  
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I kan bo på hotellet, hvor vi spiller, det bliver lukket for almindelige gæster, mens Revyen spiller. 

Han kiggede spørgende rundt på os. 

(Grand Hotel og Teatret hører sammen - jeg kendte godt teatret, da vi havde spillet der om efteråret) 

Den eneste, der tøvede en anelse, var Per, som jo havde haft en lille kontrovers med Volmer og de 

kongelige sangere under prøverne til Smilets Land. 

Til sidst sagde han også ja. Jeg bruger ikke kontrakter! Sagde Volmer. Jeg har aldrig gjort det. 

Vi giver hinanden hånden og et ord er et ord. Vi fik en lap papir med mødetid og sted og aftalte, at 

Poul skulle være vores kontaktperson i tilfælde af problemer.  

Efter at have givet hinanden hånden med et på gensyn, dampede jeg tilbage til Jylland.  

Det eneste problem der kunne opstå var, hvis Revyen skulle blive en succes ud over det sædvanlige, 

og den skulle forlænges. Det ville det gå ud over prøverne i København på Sommer i Tyrol. I så 

fald! Havde Volmer sagt, så kan i køre med mig, da det er mig der skal instruere den også.  

Det drejede sig om tre ugers overlap. Jeg var ikke fri for at føle mig en smule sej, da jeg sad og fik 

mig et par øl på Færgen.  

Jeg ved ikke rigtig, hvad Konny tænkte, da jeg kom hjem og fortalte hende det. Jeg skulle møde hos 

Volmer midt i juni og hos Kay Abrahamsen først i august, så enhver kan regne ud, at der ikke blev 

meget plads til privatliv.  

Jeg forsikrede hende om, at jeg ville komme forbi ligeså snart der var en chance. Jeg inviterede 

hende også til at komme ned og besøge mig i Nykøbing Falster i hendes sommerferie.  

Senere besøgte hun mig også i Svendborg nogle dage sammen med sin bror Henning.  

Den eneste, der ikke blev særlig glad, var Faldborg. Han var træt af at have en medarbejder, der 

kom og gik på den måde, jeg gjorde. Vi blev enige om at stoppe samarbejdet, når jeg skulle starte 

hos Volmer. Men inden da skete der noget helt andet. 

Vi var blevet inviteret til bryllup helt ude på spidsen af 

Helgenæs. Min søster skulle giftes med ham, der senere blev far 

til hendes to ældste børn – Kristian Sørensen. 

Det var et stort bryllup. Hele familien på begge sider var 

inviteret med. Et firemands orkester spillede, og der var i det 

hele taget ikke sparet på noget.  

Mens vi står og balancerer med velkomstdrinken, siger min mor 

pludselig… Mens jeg husker det Lars! Der er kommet et 

telegram til dig. Et telegram! Tænkte jeg.  
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 Åbnede det og læste! - Lars vi har prøver på en Opera – og mangler en mand til regi – vi prøver på 

abc teatret – derefter tourné - har du tid så ring på dette nr. Bert … 

 Jeg gik ud i forhallen og ringede til nummeret og fik fat i Bert med det samme. Det var den Jyske 

Opera, der 

skulle på tourné. Ikke bare med en Opera men også med en ballet fra det Kongelige Teater.  

Det var ikke en rigtig Opera, da det var Historien om en Soldat af Igor Stravinskij.  

Da vi havde spist og fået vores kaffe blev vi enige om at vende snuden mod Randers, da jeg skulle 

op før fanden fik sko på.  

Efter at vi havde sagt farvel til Brudeparret og forældrene, gik jeg ud i forhallen og ringede efter en 

taxi.  

Det væltede vores planer en lille smule, men trods alt drejede det sig kun om halvanden måned. 

Jeg regnede bestemt også med at kunne komme hjem engang imellem, hvis vi spillede i nærheden. 

(der regnede jeg rigtig) Jeg tog færgen tidlig næste morgen og var fremme tidsnok til at være med 

de sidste 2 prøver inden nedpakningen. 

Jeg havde aldrig hørt musikken før og fik et lille chok, da den startede. 

For den sags skyld var der heller ikke nogen der sang.  

Hvis man ser på programmets forside, kan man se, at det var tidens hotteste navne, der var med.  

Kjeld Nørgaard er jo kendt af alle Danmarks børn, som ham der er inden i Kaj fra børnetimen.  

Nu er han fast ansat på det Kongelige. Vivi Flindt og hendes mand Flemming var kendt af et hvert 

barn dengang.  

De optrådte hver eneste uge i Se og Hør og Billedbladet. Søren Elung Jensen havde mange store 

roller bag sig både på Tv og Teatret. 

Johnny Eliasen og Frank Andersen, der skiftedes til at danse, har begge været balletmester på det 

Kongelige Teater.  

Solveig Østergård skiftedes med Vivi Flindt til at danse Prinsessen i Historien om en Soldat og til at 

danse i Balletten - som hed Trio.  

Grunden til, at der var dobbeltbesætning på Balletten var, at de jo også spillede Ballet på det 

Kongelige, selv om vi var på Tourné. 

Walt Rosenberg, som spillede djævelen, var skuespiller på det Kongelige Teater.  

Det eneste Jyske islæt var musikerne, som kom fra Århus Symfoniorkester, undtagen ham der 

spillede slagtøj, han kom fra det Kongelige Kapel.  
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Han hed Bent Lylloff. En fantastisk musiker. Jeg hørte ham spille for sin nye kæreste, da hun kom 

for at se forestillingen.  

Det var lige før, at jeg følte trang til at vippe med øjenbrynene, da jeg så hende.  

Han var mindst dobbelt så gammel som hende, og hun ville have passet meget bedre til mig, stod 

jeg og tænkte.  

Han spillede et par kærlighedssange på sin Marimba, og det var ikke kun hende der smeltede, det 

gjorde vi andre også.  

  

Der manglede et par dage af prøverne, da jeg mødte op, og jeg fik hurtigt sat mig ind i de 

arbejdsopgaver, jeg havde mens forestillingen kørte.  

Mine andre opgaver ud over det - kendte jeg til bevidstløshed – pille ned – sætte op – o.s.v.  

Historien om en Soldat handler om en Soldat, der deserterer fra krigen, og på sin flugt møder 

djævelen, til hvem han sælger sin sjæl for ussel mammon.  

Det ender da også med, at djævelen trækker af med ham.  

Der er også noget med en prinsesse der danser rundt og vil forføre ham. 

Temaet som sådan har været brugt i mange andre litterære sammenhænge. 

Musikken var højst mærkværdig. Jeg har i hvert fald aldrig hørt noget lignende før.  

Stravinskij var russer og komponerede, før han emigrerede til Amerika, musik i den gode klassiske 

forstand. 

Den Amerikanske musikstil må have gjort et stort indtryk på ham, da der er elementer fra stort set 

samtlige musikstilarter, der var fremme på den tid. (1918) 

Forestillingen blev bundet sammen af en fortæller, der var anbragt ved et bord i den ene side af 

scenen. Han blev spillet meget morsomt af Søren Elung Jensen. 

Året før havde den jyske Opera spillet forestillingen på Helsingør Teater i den gamle by i Århus. 

Da var det Ove Sprogø, der spillede djævelen. Ham ville jeg gerne have mødt. 

Men Walt Rosenberg var nu også god. En af mine pligter under forestillingen var at spænde en lang 

penis omkring livet på ham. 

Og når jeg siger lang, mener jeg lang. Den nåede ned til knæerne og omkredsen var ca. som mit 

håndled.  

For at få den til at sidde ordentlig var jeg nødt til at sidde på knæ foran ham og spænde de sidste 

remme. Det kunne han godt lí.  

Uden at sige for meget kiggede han i hvert fald ikke efter piger.  
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På de forskellige Tournéer, jeg har været med på, har der for øvrigt været en stor 

overrepræsentation af bøsser og lesbiske.  

Før jeg kom med, havde jeg ligeså mange fordomme om bøsser, som folk har flest.  

De blev meget hurtigt gjort til skamme.  

Jeg tror ikke, at Vorherre dømmer folk efter deres seksuelle observans, når regnskabets time 

kommer.  

Kan vi mennesker så tillade os det. Selvfølgelig kan vi ikke det. (undtaget pædofile) 

  

Forestillingen startede, når den sidste publikummer havde fundet sit sæde.  

Vi brugte ikke fortæppe, og folk kunne se hele Scenografien.  

Den bestod af noget, der lignede en byggelegeplads. En hel masse rå brædder der tilsyneladende var 

lavet på et par timer.  

Der var små reposer, der var beregnet til Dirigenten og musikerne.  

Selv om det var stort, var det nemt at arbejde med, da det var hængslet i alle hjørnerne.  

Ud over bagtæppe og sideben var det scenografien i store træk. Vi startede med at spille Soldaten, 

og i pausen, når den var færdig, trak vi et kabarettæppe, der skjulte soldatens kulisser og gjorde klar 

til Balletten. Det var en slags jernstativ med fødder - et i hvert hjørne. 

Det var ca. 3 meter højt. På dette stativ blev der hængt nogle få lamper – det var alt. 

Det kunne vi sagtens nå, mens publikum fik sig en lille én i Foyeren.  

Når klokken havde ringet for tredje gang, gik der et par minutter hvor publikum sad og kiggede op 

på den tomme scene.  

Pludselig lyder der høj musik fra foyeren, øg dørene bliver åbnet med et brag. 

Ind kommer nu Orkestret med Dirigenten i spidsen, spillende hver sin melodi i hver sin toneart. 

Efter Orkestret kommer de 3 Skuespillere i deres civile tøj. (de havde dog sminket sig)  

Skuespillerne var ikke i deres roller endnu og snakkede privat med hinanden.  

Det kunne være kvaliteten af morgenmaden, de havde fået på hotellet, (som blev nævnt ved navns 

nævnelse) 

Eller det kunne være arkitekten af Teatret, der havde lavet for små garderober. Intet var helligt. 

  

Det var sjovt for os andre også, for der var ikke 2 aftner, der var ens. Især Kjeld Nørgaard var en 

mester i at improvisere.  

Mens de klædte sig om – midt på scenen - fortsatte den private snak om alt mellem himmel og jord.  
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Nåh! Var der så en der sagde, vi skal vel også i gang, og på det stikord startede Ouverturen. 

Der var kun syv musikere, men sammensætningen af instrumenterne gjorde, at det lød som om der 

var tyve.  

Der var en Violin – en Kontrabas – en Klarinet (Klarinettisten fik et hysterisk anfald, da der var én, 

der kom til at røre den engang) – en Fagot – en Trompet – en Basun – og Slagtøjet som jeg har 

nævnt. 

Ligesom med balletdanserne, der skiftedes til at danse, var der to Dirigenter der skiftedes til at 

dirigere. Den ene hed Ole Schmidt og den anden hed Tamas Vetö.  

Ole Schmidt var ikke min store kop te. 

 Jeg har dog aldrig haft noget med ham at gøre, da han holdt sig for sig selv.  

Han indbød ikke til intimiteter på nogen måde. Vores unge påklæderske dristede sig engang til at 

sige godmorgen Ole, da han kom ned til morgenmad.  

Uden at svare kiggede han op og ned ad hende og gik hen og satte sig ved et bord med ryggen til os. 

Han kørte også i sin egen bil fra den ene by til den anden.  

Med hensyn til arrogance kom han næsten op på siden af Volmer og Kay Abrahamsen. 

Tamas Vetö var en helt anden type. Åben - smilende og venlig over for alle. 

  

Han kom oprindelig fra Ungarn, og jeg er lige ved og tro, at han kom ind i landet efter opstanden i 

1956.  

Han er stadigvæk i fuld aktivitet med Dirigentarbejde her 35 år efter. 

Det skete også, at han gik i byen efter forestillingen sammen med os andre til et par øl og et stykke 

smørrebrød.  

Han roste for øvrigt min stemme engang, vi sad og sang til Orkestret, som spillede til det berømte 

bal bagefter. Jeg tror, det var i Struer.  

Solveig Østergaard der dansede Prinsessen den aften, var også med.  

Hun var for resten den eneste Balletdanser, jeg kendte, der røg.  

Og det var ikke cigaretter hun røg, - det var cerutter. 

Da vi havde spist, kom der gang i dansen. Hele restauranten var fyldt med glade feststemte 

mennesker, der lige havde set teater. Det varede ikke længe, inden der kom et stort stykke svedende 

mandfolk over til vores bord for at byde Solveig op. Ja tak! Sagde hun.  

Og så valsede hun rundt med manden et par danse. Han har garanteret ikke været klar over, at han 

dansede med en Solodanserinde fra det Kongelige Teater.  
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Jeg er helt sikker på, at Vivi Flindt havde sagt nej tak. Man kunne bestemt ikke kalde hende for 

folkelig, selvom hun var den første, der dansede nøgen på det kongelige Teater. 

Det var I dødens triumf - hvor musikken er lavet af nyligt afdøde Thomas Koppel fra Savage Rose. 

Jeg rejste rundt på landevejene sammen med Vivi Flindt i over en måned, og ikke på et eneste 

tidspunkt har jeg taget hende i at kigge på mig.  

Hvis hun har sagt godmorgen eller godaften, har jeg i hvert fald ikke opdaget det. 

Et par dage efter spillede vi i Tinghallen i Viborg, og det lykkedes mig at få lokket min mor og 

hendes veninde Lissy - der var svigerinde til Kjeld Nørgaard – til at se forestillingen.  

De kunne godt lide den, og det var jo godt, da der er temmelig langt til fra Mols fra Viborg.  

Min mor havde været sammen med Kjeld flere gange i selskabeligt samvær hos Lissy og hendes 

mand. Hun havde bedt mig hilse ham på et belejligt tidspunkt.  

Og det gjorde jeg selvfølgeligt også, og faktisk tror jeg det åbnede op for en dør til Kjeld, da vi flere 

gange fik et stykke mad sammen.  

Kjelds kone var ansat på DR i kostume eller sminkningsafdelingen, jeg husker ikke præcist hvad. 

Hun var en rasende flot pige, og han var fuldstændig forgabt i hende.  

De er jo for længst skilt, har jeg læst i dagspressen, og nu lever han lykkeligt sammen, med kone nr. 

2 eller nummer 3 – hvad ved jeg.  

Vi havde haft premiere i Nørherredhus på Als der ligger i nærheden af Nordborg.  

Det var et kæmpemæssigt kompleks med Hotel – Konferencefaciliteter – Gigantscene – Restaurant 

og mange andre ting.  

Huset var skænket af Mads Clausen til hele Als som en slags forsamlingsbygning. 

Det var meningen, at jeg skulle køre fast med Bert, men på den første tur fra Abc Teatret til 

Nørherredhus kørte jeg med bussen.  

Der var ikke mange med, da en del kørte privat. Det skete også for balletdanserne, at de fløj til den 

nærmeste Lufthavn og tog en taxi resten af vejen.  

Kay Abrahamsen var gået ud af sit gode økonomiske skind, hvis han havde set, hvordan der blev 

ruttet med pengene.  

Jeg var en af de sidste der satte mig ind i bussen, da der blev blæst til afgang.  

Der sad kun musikerne, frisøren og påklæderen Henriette, og Walt Rosenberg. (Walther?) 

Walt sad lige foran mig, og jeg kiggede målløs på ham. Han havde overhovedet ikke sminket af.  

Jeg havde set med det samme – under prøverne – at han bar paryk.  

Det behøvede man ikke at være professor for, da den ikke sad særlig godt.  



176 

 

Jeg troede, at det bare var en teaterparyk, men det var åbenbart hans egen.  

Det er ikke så meget det, men hvorfor havde han ikke sminket sig af?  

Folk var ved at løbe ind i hinanden på færgen, da han stillede sig op i køen til Cafeteriaet. 

Han spillede jo djævelen i stykket og var selvfølgelig også sminket som en djævel.  

Hans øjenbryn var trukket meget skarpt op med et par flot svungne buer, og de mindede mest om et 

par sorte skovsnegle.  

Hans furer i ansigtet var også trukket op, og alt i alt udgjorde han et besynderligt syn. 

Bert og jeg sad vad vores bord og passede os selv, mens vi fulgte ham med øjnene.  

Selvfølgelig morede vi os, men vi håbede samtidig, at det ikke skulle være en dagligdags foreteelse. 

Hvad det gudskelov heller ikke blev. Jeg ved ikke, hvad der gik af manden, da jeg aldrig fik spurgt 

ham.  

Vi fik senere et rigtig godt samarbejde, for ud over den penis jeg skulle spænde på ham hver aften, 

havde jeg også andre småting, jeg skulle hjælpe ham med under forestillingen.  

Jeg ved, at han var tilfreds med min indsats, da han roste mig, inden Tournéen var færdig. 

  

Efter Nordborg Rejste vi et smut syd for grænsen for at spille for det store danske mindretal, som 

stadigvæk er der.  

Vi havde også spillet dernede med Kay Abrahamsen. Dengang anede jeg ikke, at der var mange 

tusinde dansktalende mennesker i Nordtyskland.  

Den time må jeg have skulket fra hjemme i Skæring skole.  

Poul kiggede på mig som om jeg var idiot, da jeg spurgte, hvorfor vi skulle spille for nogen, der 

ikke kunne tale dansk.  

Vi spillede i Flensborg – Husum – Rensborg – Schleswig – Tønning – og et par byer, jeg ikke kan 

huske navnet på.  

Under denne Tourné boede vi fast på et stort hotel i Rensborg, når vi spillede syd for grænsen.  

Tournéen bestod jo ikke kun af Bert og jeg, der var også andre med til at knokle. 

Balletten spillede to forestillinger hver dag – om aftenen sammen med Soldaten – og hver 

eftermiddag på en skole eller i en aula i nærheden af os.  

Der var fast afsat to mand til at afvikle denne forestilling. Disse to mænd var Erik Andreasen fra 

Århus og en musiker ved navn Niels Pontoppidan fra København. 

Sammen med Bert og jeg var Karsten Kvistgård og Niels Petersen, som samtidig også var 

forestillingsleder.  
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Jeg vil ikke sige, at hele livet var en fest, men det var tæt på med denne tourné.  

Den var så kort, at man umulig kunne nå at få Tournékuller.  

Vi var stort set på samme alder alle sammen og havde ikke mange fornuftige tanker i hovedet, og vi 

behøvede ingen anledning til at banke en lille fest ned efter forestillingen. 

  

Netop på dette hotel i Rensborg havde vi en fest, som garanteret står mejslet i deltagernes 

hukommelse.  

Jeg tror heller ikke dem, der boede ved siden af – eller oven over – eller neden under - nogensinde 

glemmer festen.  

Vi havde haft en eftermiddags forestilling og havde noget så sjældent som fri om aftenen.  

Nu var vi jo i Tyskland, og der er jo altid en lidt mere løssluppen stemning.  

Vi købte flittigt ind ude i byen, både mad og spiritus, og vi seks skulle samles på 

forestillingslederen Niels Petersens værelse.  

Niels Pontoppidan havde lovet at tage sin guitar med. Efter en times tid begyndte der for alvor at 

komme gang i festen.  

Vi var ved at være færdige med maden, og Niels sad og tryllede lidt på guitaren. 

Vi faldt i med vores rustne stemmer, når han spillede én vi kendte – og vi kendte mange. 

Vi sad og sang og spillede til et godt stykke over midnat, og vores naboer var så småt begyndt at 

banke på væggene med alt, hvad de havde ved hånden. 

Det tog vi os aldeles ikke af, vi sang bare videre. Natportieren ringede på et tidspunkt og råbte et 

eller andet i øret på Niels. Vi sang bare videre.  

Først da han kom ind i værelset og skabte sig, faldt der en lille smule ro over gemytterne. 

Da han var gået igen, blev vi enige om at slutte ordentlig af, så vi rejste os op, og afsang den 

Danske Nationalsang. (man synger også højere når man står op)  

Efter den blev vi enige om at lade dem slippe.  

Da vi afregnede med receptionen næste morgen, så vi kun sure mennesker omkring os, det virkede 

som om folk ikke havde fået søvn nok.  

  

På resten af turen opførte vi os stort set pænt – vi havde jo et seriøst arbejde at passe. 

Den eneste slæde der kom i vejen var, at vi var nødt til at aflyse i Horsens.  

Horsens Teaterforening afviklede dengang deres forestillinger i den gamle Håndværkerforening, og 

den var ikke velegnet til Teater.  



178 

 

Bert og jeg havde spillet der før, så vi havde advaret Niels. Alt vores grej skulle slæbes op ad en 

smal vindeltrappe til anden sals højde.  

Det viste sig også at være helt umuligt. 

Stilladset som musikerne sad på, var alt for langt til, at det kunne lade sig gøre.  

Det var ellers en skam da de har en meget smuk sal i Håndværksforeningen. 

Lidt i den stil vi har i Håndværker -foreningen i Randers.  

Deres scene er for øvrigt også for lille, vi spillede der senere med Sommer i 

Tyrol. 

Nå men alt får jo en ende. 

Efter at vi havde læsset alt grejet af i depotet i Riisskov, kørte vi til Århus, 

hvor Niels Petersen gav morgencomplet på toppen af Hotel Europa.  

Jeg sagde farvel til de andre og på gensyn til Bert. 

En halv time efter var jeg på vej til Randers med rutebilen 
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Kaj Løvring – Grethe Sønck - Ole Søltoft – Annie Birgit Garde - Anne Marie - Helle Sihm – 

Belita og Charley – Mister Trombone – Nina, Pauline & Maria – Steen Holkenovs Kvartet – 

Volmer Sørensen – og Tre til. 

Hvis man siger Volmer Sørensen nu om dage til unge mennesker, sætter de et spørgende ansigt op 

og siger:  

Hvem siger du? Volmer Sørensen? Men for min generation – og generationen der er ældre, er han 

synonym med god gammeldags underholdning. 

Og det var slet ikke meningen, at Volmer skulle være underholder på den måde.  

Da han var blevet student, begyndte han at studere jura og rejste senere til Paris for at fortsætte sine 

studier. 

Samtidig begyndte han at uddanne sig som koncertpianist hos en kendt fransk pianist.  

Han debuterede i København i 1937 og begyndte at give koncerter både herhjemme og i udlandet. 

Fra sidst i tredverne og op igennem fyrrerne lavede han Teater og Kabaretter sammen med Sam 

Besekow og Lulu Ziegler (Lars Knutzons mor).  

Allerede under krigen begyndte han at lave weekend shows og humørparader i KB hallen sammen 

med Richard Stangerup.  

Folk trængte bestemt også til at have noget andet at tænke på i stedet for rationeringsmærker, 

maximaltøj, mørkelægning, våde tørv og vilkårlige arrestationer.  

Allerede dengang var Volmer god til at give folk det, de ikke engang selv anede, at de trængte til. 

Efter krigen slog han ind på et andet spor sammen med Åge Stentoft og Richard Stangerup, da de 

sammen sørgede for, at de første store Is – revyer besøgte Danmark. 

Omkring 1950 blev han ansat i Danmarks Radio, hvor man kan sige at han kom på sin rette hylde. 

Det er da også i den periode, at det store brede publikum lærer Volmer at kende. 

For mit eget vedkommende fik jeg øjnene op for Volmer i 56 da TV søsatte et storstilet 

underholdningsprogram til fordel for Ungarnshjælpen.  

Det var et show, der i sandhed lagde gaderne øde. (DR havde monopol dengang) 

Et par år senere kom så det – der for alvor slog hans navn fast - nemlig TV i Tivoli. 

Igennem fire et halvt år i vinter sæsonen rullede hans stort anlagte shows over skærmen.  

Det var kunstnere som Robertino – Dario – Gustav Winckler - Grethe Sønck og mange mange 

andre. 

Det hele var krydret med artisteri af høj klasse. Kritikken hadede det – folk elskede det. 

I 62 fik han nok af Danmarks Radio – tog sit gode tøj og skred. 
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I resten af årtiet lavede han alt mellem himmel og jord. Han var instruktør i Cirkusrevyen – han 

oversatte Operaer og Operetter – hørespil og tv spil.  

Indimellem fik han tid til at lave i tusindvis af sangtekster og revynumre.  

Vi må heller ikke glemme, at Volmer lavede teksten til Dansevise - vores første vinder ved Melodi 

Grand Prix.  

Sjældent har jeg hørt en tekst blive nedrakket så meget, som den gjorde, af de Københavnske 

musikanmeldere. 

Jeg personligt syntes, at det er en af de bedste sangtekster, der nogensinde er lavet.  

Hvis ikke den bedste.  

Derudover har han spillet større og mindre roller i 16 film. Jeg kunne sagtens fylde hele kapitlet 

med Volmers meritter, hvis det skulle være, men det skal det ikke.  

Jeg vil dog lige slutte af om Volmer med en vidunderlig ondskabsfuld historie, som jeg hørte i 

teatercaféen (teatercaféen kommer vi til at høre mere om senere) en sen aften af Mister Trombone 

(Peter Rasmussen). 

Den skarpsindige læser her garanteret spurgt sig selv: hvad blev der i grunden af Volmer Sørensens 

stort anlagte karriere som koncertpianist?  

Sagen var den – fortalte Peter – at Volmer drak i sine unge dage.  

Til debutkoncerten i Odd Fellow palæets store sal mødte Volmer op i en kanon brandert.  

Han bukkede for publikum og gik hen og satte sig på klaverbænken.  

Og så skred han lige så stille ned af bænken og satte sig på gulvet, hvorefter de lod tæppet gå. 

Faktisk kan jeg ikke forstå, hvorfor Peter fortalte den historie, da han og Volmer havde været 

venner siden først i fyrrerne.  

Og Peter var kun med i revyen i kraft af det og ikke hans nummer. 

Og jeg er jo ikke klogere end Peter, da jeg nu bringer den videre. 

Volmer drak for øvrigt ikke senere.  

Jeg har aldrig set ham med andet end en tynd Campari eller en dansk vand. Grethe Sønck og 

Volmer var gift, det er ikke den store hemmelighed.  

”Hele Danmarks Grethe” Som hun kalder sig i sin selvbiografiske bog.  

Jeg har læst den engang, men har den desværre ikke ved hånden.  

Jeg læste med stor interesse, at hun var født Grethe Hald, men blev så skuffet længere nede i 

teksten, da jeg fandt ud af, at det var stedfaderens efternavn. 
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Inden hun mødte Volmer sidst i halvtredserne, havde hun allerede haft en karriere som Jazz og 

refræn sangerinde – som det hed dengang.  

Hun havde også i lange perioder tournéret i de svenske folkeparker. 

I 1959 skød hun som bekendt papegøjen. Eller koen, hvis man kan sige det. 

Midt i en TV i Tivoli udsendelse trak de en ko ind på scenen efterfulgt af Grethe med en spand og 

en malkeskammel. (jeg så det selv)  

Og så sang hun den sang, der stadigvæk forfølger hende. Nemlig Klaus Jørgen. 

Hver eneste gang hun er ude og optræde, er der massive ønsker om netop Klaus Jørgen. 

Hun ved da heller ikke selv, hvor mange gange hun har sunget den. 

Men jeg kan fortælle, at den har solgt over 1oo.ooo eksemplarer. 

Op igennem tresserne var hun flere gange med i det danske Melodi Grandprix, både alene men også 

sammen med Raquel Rastenni og Gustav Winckler.  

Ud over det, som jeg har fortalt her, har hun ligesom Volmer medvirket i en del film. 

I firserne fik hun også de unge i tale, da Grethe var hende, der altid lå og rodede rundt på gulvet i 

Gæt og Grimasser. 

Ole Søltoft var et kendt navn, da jeg lærte ham at kende. Hvis min læser har set Stjerne og 

Sengekantsfilmene, ved han/hun også, hvem han er.  

Ole debuterede i Gøngehøvdingen i 61 og sluttede af med ’I skyttens tegn’ i 77.  

Indimellem spillede han med i 30 film, hvor han med få undtagelser - 

spillede den lidt bøvede fyr, der fjumrede rundt mellem en masse underskønne damer, og til 

allersidst løb af med den pige, der havde det sødeste ansigt og de største patter. 

I 65 så jeg en film med Ole for første gang. Det var en film, som Soya havde lavet manuskriptet til, 

og den hed Sytten. Den havde ry for at være fræk. Det var den ikke. 

Annie Birgit Garde indspillede også film sammen med Ole – dog kun i de bløde sengekants film. 

Hvis man gerne vil se lidt mere af hende, skal man leje nr. 5.  

I de andre film i serien beholder hun tøjet på.  

Hun debuterede i 55 i Gabriel Axels ’Altid ballade’ som den ældste datter..  

Det var for - øvrigt Sigrid Horne Rasmussens (Sitter) store gennembrud som seriøs skuespiller. 

I alt blev det til 28 film i karrieren – deriblandt et par Soldaterkammerater – og én Far til fire. 

Ved siden af spillede hun mange store roller både på teatret og i TV. 

 

Kai Løvring (født Knudsen) hører så absolut til de mennesker, jeg elsker at elske. 
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Der findes ikke ret mange, der har så mange talenter, som han har. Han kan bugtale – han kan 

parodiere – han kan synge – han kan spille.  

Dertil kommer, at han altid er ægte i sit udtryk både på film og teater.  

Skæbnen har ikke været særlig venlig over for ham, da først hans kone Vera døde alt for tidligt, og 

kort tid efter hans datter.  

Jeg tror heller ikke, at han har gode venner inden for skattevæsenet.  

Det er et stykke tid siden, man sidst har hørt noget til ham.  

Den sidste gang jeg så ham var i fjernsynet, hvor han fortalte om balladen omkring sin afdøde 

datters børn.  

Det er sjældent jeg har set så store poser under øjnene på nogen. 

Anne Marie Stevelt Havde jeg ikke hørt en snus om inden revyen og kun en lille smule efter. 

Men hun har selvfølgelig en fortid ligesom alle andre. Allerede i 61 havde hun hovedrollen i en 

eksperimentalfilm, lavet af den Amerikanske instruktør Sam Kaner.  

Som sangerinde tournérede hun i Norge Danmark, Tyskland, Østrig, Schweiz og Italien.  

Som et lille kuriosum kan jeg nævne, at hun taler flydende russisk.  

Hun var med til at åbne Palmehaven i Århus.  

Helle Sihm havde jeg heller ikke hørt om før revyen.  

I lighed med Vivi Flindt overså hun mig også ganske og aldeles.  

Det var et helt skuespil, når jeg mødte hende på den smalle hotelgang.  

Jeg kunne se, at der for mange tanker igennem hendes hoved.  

Hun nøjedes med at rimpe munden sammen til en grimasse, der kunne betyde hvad som helst.  

Sure kælling. 

Der er ikke nogen, der har hørt noget til hende siden. (æv bæv) 

Belita & Charley var et dygtigt artistpar, hvis eneste rekvisit var et stort firkantet bord.  

Da jeg så deres nummer under prøverne, ringede der en klokke i mit hoved.  

Jeg havde set dem i en TV i Tivoli udsendelse. Belita smed rundt med Charley, så man troede, at 

han brækkede både arme og ben. 

På et tidspunkt laver Charley - uden brug af sminke eller kostume – sig om til en Abe og springer 

fra scenen ud til publikum.  

Dette nummer trak kaskader af latter hver aften. 

Det er ikke længe siden, jeg så Charley på DK 4, hvor han fortalte om Røde kro Teater, som han 

drev sammen med Belita.  
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De må være godt oppe i årene efterhånden, da de var i fyrrerne under Revyen. 

Mister Trombone (Peter Rasmussen) har jeg stort set kendt hele mit liv. Altså i overført betydning. 

Han startede som professionel allerede i 1922 i et Jazzorkester ledet af Valdemar Eiberg, derefter 

spillede han hos Kai Evans nogle år.  

I 1943 overtog han Svend Asmussens orkester og ledede det frem til krigens afslutning.  

Han har også haft sine egne orkestre med større eller mindre besætning. 

Han har også været solobasunist hos Franz Lehars store operetteorkester i Wien.  

Jeg har i min kælder en stor stak gamle lak plader, deriblandt nogle med et stort tysk orkester som 

jeg ikke kan huske navnet på.  

Under nogle af vores hyggestunder i Teatercaféen fortalte han, at hver gang de manglede en 

trækbasun til en solo, ringede de til ham.  

I 1946 blev han at det Amerikanske jazz magasin Down Beat kåret som en af de tre bedste 

basunister i verden. 

I halvtresserne blev han vinder af en Bee Bop – pladecontest, arrangeret af BBC London. 

Altså en meget erfaren herre. 

Det fandt de også ud af i Danmarks radio, så de hyrede ham i 1960 som producer. 

Der hørte jeg ham nogle dage om ugen i radioen på værkstedet, når jeg stod og lavede møbler. 

Da der ikke er nogle hemmeligheder mellem mig og min læser, vil jeg ikke lægge skjul på at Peter 

var en kende glad for de våde varer.  

(Han var jo ikke den eneste) Volmer havde lejlighedsvis også sin gang i Teatercaféen, og det 

skortede heller ikke på sigende øjenkast til Peter, når Volmer gik til ro.  

Disse sigende øjenkast betød som regel – drik ud Peter - og gå op og læg dig.  

Det tog Peter sig ikke noget af, og det var som regel når Volmer var gået til ro, at Peter diskede op 

med alle de historier, han havde på lager.  

Mange af dem var lige på kanten, som den han fortalte om Volmer, men for søren hvor var de 

morsomme. 

Nina, Pauline & Maria var ikke min helt store kop te. I lighed med dresserede heste i cirkus kan 

jeg ikke rigtig forlige mig med dresserede børn.  

Børnenes mor var datter af Polo Rivel, som var bror til den verdensberømte klovn Charlie Rivel, så 

man kunne sige, at generne var i orden.  

De var startet op i Norge, hvor de i løbet af ingen tid trak i tusindvis af mennesker til deres show. 

Volmer praler med, at de trak en Million på en måned. Mon dog. 
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Dernæst optrådte de til en stor Røde Kors Galla på Kronborg slot, hvor Volmer fik øje på dem.  

De havde deres stedfar med – en ældre Nordmand – som også var deres Maneger.  

En ikke særlig charmerende vindtør type. 

Poul og jeg yndede, at forestille os, at han bankede børnene under træningen.  

Nummeret var ikke uden charme, især når den lille ikke gad optræde og gik surmulende rundt på 

scenen.  

Alle kvindehjerterne i salen smeltede, når Nina, som den lille hed, glemte alt om stikord og aftaler, 

og hvad ved jeg.  

Moderen hed Maria, og storesøsteren hed Pauline. 

Pauline hedder nu Rehné til efternavn, og hun er skuespiller. 

Steen Holkenov var orkesterleder for kvartetten, der spillede til Revyen. Masser af TV arbejde. 

Han er komponist – arrangør og kapelmester. Han spillede til morgen gymnastikken - ”Hov Hov” 

og ”Huset på Christianshavn” Det var ham, der komponerede den lille trestemmige sang til Tre Til. 

Tre til består af Poul Christensen – Kaj Robert – og Lars Hald. 

Poul Christensen har jo selvfølgelig en fortid som vi andre, men udover hovedrollerne i Midtjysk 

Amatørteater, ved jeg ikke hvad manden ellers har gået og lavet, før jeg kom ind i billedet. 

Mens vi stadig var på talefod, er det forbavsende lidt, han har fortalt om sig selv. 

Til gengæld ved jeg lidt om, hvad der senere hændte Poul.  

Fra 74 til 80 arbejdede jeg på Hotel Randers og stod en dag i Receptionen, da han pludselig kom ind 

af svingdøren.  

Han og Bert var på Tourné med Hvidovre Teater. Det var Danmarks største tournérende teater 

dengang og er det sikkert endnu.  

Indimellem rejste han også med Hvidovre Teater. Den aktuelle forestilling havde for øvrigt Astrid 

Villaume i hovedrollen.  

Jeg havde fornøjelsen med at bære hendes kuffert op og senere skifte en pære i loftet på hendes 

værelse. (mens hun var der) 

Jeg blev inviteret ned på teatret efter fyraften for at hilse på Bert.  

Det blev et højst besynderligt møde.  

Jeg mødte ligeså fuld op, som jeg stort set var hver dag i den periode.  

Og man kunne heller ikke sige at Bert og Poul var appelsinfri.  

I den tid jeg havde kendt Bert, drak han som et hul i jorden, så det overraskede ikke mig, at han var 

fuld. Når vi stillede op, plejede han at drikke en 1½ liters Rosé vin. 
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Chris fortalte mig engang, (mens Bert var til stede) at han sommetider drak, inden han var kommet 

ud af sengen)  

Det der rystede mig lidt var, at Poul tilsyneladende var hoppet med på samme vogn.  

Poul, der var for nærig til at unde sig selv noget som helst, gik og bællede af en 1½ liters flaske 

ligesom Bert.  

Vi stod lidt og snakkede på scenen, så foreslog Bert at vi skulle gå i garderoben og få en lille én. 

Det fik vi så.  

Og så sænkede der sig en gravkammerstemning uden lige i garderoben. Vi sad bare og gloede på 

hinanden uden at sige noget. 

Jeg ved godt, hvad vi hver især tænkte på. Jeg kommer anstigende i min daglige brandert, og Bert 

og Poul er godt i gang med deres. 

Det var aldeles ikke det, vi drømte om, da vi mødtes for fire fem år siden. 

Vi havde drømt om at stå på scenen. Helt fremme hvor det var sjovt. 

Efter ti minutters pinlig tavshed bundede jeg min øl, ønskede dem held og lykke og gik.  

For et par siden, da jeg var på Egnsteatret, hørte jeg, at Bert var død af druk et eller andet sted på 

Fyn. 

Kaj Robert har her bagefter ofte givet mig lidt halvdårlig samvittighed. Vi tog os ikke meget at 

Kaj, når han gik og tullede rundt.  

Egentlig var han meget flink, men alligevel gad vi ham ikke rigtig.  

Da han begyndte hos Kay, kom han direkte fra Malmø Stadsteater, hvor han havde sunget bas i 

deres store kor i otte år.  

Da han kom tilbage til København, kom han ind i et modelagentur, hvor han hurtigt fik en del at 

lave.  

Han er ikke en modeltype (altså smuk, med regelmæssige træk) som sådan, og jeg tror, det er derfor 

man kunne bruge ham.  

Selv i en Dirch film dukker han op. Filmen hedder ’ Hvor er liget Møller’.  

I Matador dukker han op to gange.  

Først som Grisehandler Larsens kortspilskammerat, da han er i spjældet, og et senere afsnit hvor 

han er tilhører til et møde i et Konservativt vælgermøde. 

Utallige er de reklamefilm han har medvirket i, og utallige er de annoncer, hvor Kaj har stået og set 

uudgrundelig ud.  
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Når Kaj fik instruktion, blev han altid lettere befippet og konfus, og det har mange gange ødelagt 

hans chancer for lidt større roller. 

Han trak mig til side engang, og spurgte om jeg ville svare ham helt ærligt på det spørgsmål, han 

ville stille mig.  

Det sagde jeg ja til. Han sad og kiggede ned i gulvet og svedte ganske bravt. 

Engang imellem! Sagde han, har jeg på fornemmelsen, at jeg ikke er lige så klog som andre 

mennesker, er det rigtigt?  

Efter min mening er du lige så klog som alle mulige andre mennesker! Sagde jeg til ham.  

Jeg kunne ikke få over mit gode hjerte at gøre manden mere ked af det, end han var i forvejen.  

Han var jo ikke retarderet eller i sinkeklassen, men han var en smule enfoldig og naiv.  

Og så var det tæt på, at han slog Poul og mig ihjel engang.  

Vi spillede i Juelsminde og var ved at montere projektører og tæpper på trækkene.  

Et træk er en stang der går i hele scenens bredde.  

Den kan veje adskillige kilo og skal behandles med varsomhed. Nogle steder har de en lille motor 

der hejser den op, men man kan også bruge 

kontravægte.  

De fleste steder bruger man håndkraft, og det 

gjorde man også her.  

Vi havde skændtes hyggeligt hele dagen, da 

det hele var ved at gå os på. (tourné kuller)  

Jeg ved ikke, hvad jeg fik slynget i hovedet 

på Kaj, men sur det blev han. 

Han gav simpelthen slip på det træk, han var 

ved at hejse op, med det resultat at det 

drønede til jorden med et gevaldigt brag.  

Poul og jeg kunne begge to mærke, hvordan 

trækket lige snittede vores ryg, inden det ramte gulvet med et brag. 

Hvad vi sagde til Kaj bagefter er vores hemmelighed. (han kunne i hvert fald ikke få børn mere, når 

vi var færdige med ham) 

Lars Hald Om denne liderlige og drikfældige person er der vist sagt rigeligt. 

. 
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Revykøbing 

Jeg havde jo et par måneder, jeg skulle have fyldt ud med arbejde, inden jeg skulle møde i 

Pejsegården til prøverne.  

Jeg droppede Faldborg møbler og snusede lidt rundt.  

Gennem en af dem jeg havde mødt i kælderen hos mine sviger forældre 

hørte jeg, at der var arbejde på Maskinfabrikken Gerni, der lavede 

højtryksrensere.  

Jeg tog ud for at snakke med værkføreren Poul Bülow, der ansatte mig 

på mit glatte ansigt.  

Jeg fortalte ham selvfølgelig, at det kun kunne være for et par måneder.  

Det gjorde ikke det mindste sagde han, og hvis jeg havde problemer 

med at finde arbejde, når jeg kom hjem, skulle jeg bare slå på tråden. 

(jeg kender ham endnu – flink fyr) Da vores nummer ikke hørte til 

verdens største, skulle vi først møde et par uger ind i prøverne.  

Pejsegården er ikke det kendte etablissement, der ligger i Brædstrup, men det der ligger i Lyngby, 

og blev drevet af den kendte dansefamilie Bendixen.  

Jeg kan ikke huske, hvad moderen hed, som ejede det dengang i 72, men til gengæld ved jeg hvem 

der ejer den nu.  

Det er såmænd Britt Bendixen, der er dommer i ”Vild med dans”  

Hendes bror – den alt for tidligt afdøde – Bo Bendixen, var sanger og entertainer i mange år, inden 

han bukkede under for stress og andre problemer.  

Det er Bo Bendixen der synger ”Det er vores bryllupsdag i dag”.  

Jeg skulle jo ha’ sagt farvel til Konny og Linette, og det voldte lidt problemer.  

Vi var ikke så gode til følelser dengang, og det gør det jo ikke mindre kompliceret.  

På Gerni var det tilladt at drikke øl i arbejdstiden, og det benyttede jeg mig af i lighed med så 

mange andre.  

Den svøbe, der altid hang over mit hoved, i form af de forbandede øl, gik ofte ud over hende, når 

jeg kom hjem.  

Ikke fordi jeg var fuld, men jeg havde trods alt fået nok til at være trættekær. 

Jeg kunne mærke på hende, at hun ikke regnede med at se noget til mig mere.  

Inden jeg tog af sted, lovede hun dog at komme til Nykøbing og besøge mig i sin sommerferie.  

Hvis jeg skal være ærlig, troede jeg ikke rigtig på hende. 
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Fredag 16.6.1972 mødte jeg op i Pejsegården sprængfyldt med forventninger.  

Poul og Kaj var allerede kommet, og det var rart, at der i det mindste var nogen, man kendte i 

forvejen. 

Derimod så jeg ikke noget til Per Kristensen, som skulle være vores fjerdemand. 

Det var ikke alle, der prøvede, da deres numre allerede var færdige.  

Jeg tænker her på Rivél børnene - Belita & Charley – og Mister Trombone 

Men alle de andre var i fuldt sving i de forskellige lokaler, der hørte til Pejsegården.  

Den første vi hilste på, var selvfølgelig Volmer, der fortalte os, at Per ikke kom, da han alligevel 

ikke havde lyst til at være opvarter.  

Nu kendte vi jo Volmers ulyst til at skrive kontrakter og ”et ord er et ord”, så hans mine lovede 

aldeles ikke godt for Per. 

Volmer skulle instruere Per senere i ”Sommer i Tyrol”, hvor han havde fået en af hovedrollerne.  

Volmer fortalte nu i store træk, hvad vi skulle lave. Lige før pausen skulle vi gå op på et podium, 

der var ved at blive lavet i Nykøbing.  

Der skulle vi synge en pausesang, som komponisten Steen Holkenov var ved at omarrangere fra fire 

til tre stemmer, fordi Per ikke var dukket op. 

Vi skulle åbne anden akt med en sang, der drønede rundt i den Danske sommer det år. 

Sangen hed Døllefjellemusse, og den var lanceret af Blue Boys.  

De andre ting, vi skulle lave, var ikke på plads endnu, men det ville fremgå af prøverne i Nykøbing. 

I skal være forberedt på, at koreografen skal lave en slags dans til Døllefjellemusse! Sagde Volmer. 

Koreografen var meget kendt på den tid, med mange opgaver for TV og teater.  

Han hedder Gene Nettles - Amerikansk født og han var gift med Britt Bendixen dengang. 

Steen Holkenov kom ind med pausesangen og gennemgik de forskellige stemmer for os. 

Melodien til Døllefjellemusse kunne vi i forvejen, så vi skulle kun lære versene udenad.  

Sådan set skulle vi kun lære to vers udenad - det vi skulle synge solo - og så det vers vi skulle synge 

sammen. 

Volmer stak hovedet ind – Når vi har haft frokost! Sagde han, får i fri til sidst på dagen, så regner 

jeg med, at I kan det nogenlunde.  

Lige inden frokost kom Ole Søltoft ind i lokalet, hvor vi var, for at hilse på.  

Han var meget venlig og spurgte ind til, hvor vi kom fra, og hvad vi havde lavet før. 

Han spurgte så, om vi ville gøre ham en tjeneste.  

Det viste sig, at han var usikker på om sangen, han skulle synge kom ordentlig ud over rampen.  
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Når man står og synger en sang, der helst skal være morsom, og der ikke er nogen der griner,  

fordi der ingen er til stede, er det svært at være morsom..  

Gider i være publikum, mens jeg synger sangen. Selvfølgelig gjorde vi det.  

Og så sang han ”Det’ så brillerne dugger”, der havde få oplivende momenter og ikke ret meget 

mere.  

Da han var færdig, klappede vi som gale, og grinede som om vi var betalte.  

Hvad siger i så? Spurgte han.  

Vi forsikrede ham om, at det havde været dagens højdepunkt. 

Ole Søltoft smilede lettet og gik sammen med os andre til frokost. 

Hvorfor sagde vi nu det? Jo – for det første er vi jo ikke instruktører på Revyen, men kun 

medvirkende.  

Og for det andet er det er ikke vores opgave at pille selvtilliden ud af nogen.  

For det tredje har Ole mindst ligeså mange nerver på som vi andre.  

Det viste sig faktisk allerede dagen efter, at han havde mindst dobbelt så mange nerver end vi andre.  

(Poul sagde til mig, da vi kom udenfor, sikken en gang lort, jeg håber det andet er bedre – det var 

det) 

Vi fik nu hilst på de andre medvirkende under frokost pausen.  

Det er jo altid sjovt at hilse på nogen, man ellers kun ser på film og i TV.  

Alle var søde og venlige – selv Helle Sihm. 

Efter pausen samlede vi vore noder sammen og gik ud i det gode vejr.  

Kaj fortalte, at han ville tage ud til sin sanglærer og gennemgå tingene med ham. (Edi Laider)  

Poul og jeg besluttede at gå frem og tilbage på gaden og memorere teksten.  

Når vi kunne den nogenlunde, ville vi tage ud til en pige, som Poul kendte, og der gennemgå 

melodien. Hun spillede nemlig klaver.  

Vi gik nu frem og tilbage og læste på teksten, mens vi indimellem fægtede med arme og ben. 

Engang imellem mødte vi hinanden – lavede én eller anden opmuntrende grimasse - og fortsatte. 

Da halvdelen af tiden var gået, spadserede vi ud til den pige, som Poul kendte.  

Hun boede sammen med en anden pige, der havde to børn.  

Hun havde en eller anden slags uddannelse inden for musikken, hun spillede i hvert fald 

djævleblændt godt.  

Hun havde haft et eller andet med Midtjysk Amatørteater at gøre, og det var derfra, at Poul kendte 

hende. 
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Det var pausesangen vi koncentrerede os om, da vi jo kunne Døllefjellemusse. (Døllefjellemusse er 

tre små byer der ligger i nærheden af Nyk. Falster – derfor) 

Pausesangen var jo trestemmig, og stemmerne gled elegant ud og ind mellem hinanden. Bach og 

Mozart havde ikke levet forgæves.  

Den havde mange kvaliteter, og jeg nød at synge den hver aften. 

Steen Holkenov spillede en slags kirkeorgel til, og udover ham, var der kun elbas til. 

Da jeg kan huske den endnu, får i den lige her. Volmer har skrevet teksten. 

Sejr Volmer Sørensen 

En pause er en pause 

Og pauser det er godt 

I pausen får man ordnet 

Både stort og småt 

Når alt er blevet ordnet  

Og alt er blevet sagt 

Så er det så velsignet 

Så kommer anden akt 

. 

Den gik meget langsomt, og vi kunne rigtig komme ud i afkrogene af vore stemmer.  

Jeg har glemt at fortælle, at Kaj havde en af de bedste basser, jeg nogensinde har hørt.  

Når han talte under prøverne, råbte alle sammen – hold kæft Kaj – sådan rungede det i hele lokalet.  

Jeg har aldrig hørt noget lignende, og jeg har ellers hørt mange basser synge.  

Når Kaj først fik det lært, var han rigtig god. 

Poul stod i midten og sang baryton, og det passede faktisk godt til hans stemme.  

Kaj sang de dybe orgeltoner, og jeg sang de høje med alle krummelyrerne. Et dejligt lille nummer.  

Jeg kunne betydelig bedre lide Pausesangen end Dølle, som ellers var meget længere og 

koreograferet.  

Da vi havde sunget sammen med pigen en times tid, sad den, hvor det skulle, og vi blev enige om at 

vende snuden mod Pejsegården igen.  

De var stadigvæk i fuld gang med prøverne - så vi satte os sammen med Kaj, som også var mødt - 

ved et bord og holdt lav profil.  

Det var jo også godt at se, hvad de andre skulle lave. 
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Det varede dog ikke længe, inden Volmer fik øje på os. Nå drenge, har i fået det lært! Spurgte han. 

Han råbte på Steen Holkenov, som satte sig hen til klaveret og slog akkorden an til pausesangen. 

Og vi gik i gang med at synge. Det vil sige at Poul og jeg gik i gang med at synge, da Kaj stod og 

brummede et eller andet, der ikke rigtig passede til melodien.  

Vi tog den en fem seks gange, og til sidst sagde Kaj til Volmer, at han nok skulle lære den til i 

morgen.  

I virkeligheden burde vi heller ikke kunne melodien, da vi kun havde hørt den denne ene gang, da 

Steen præsenterede den for os. 

Det var jo kun fordi Poul kendte én, der spillede klaver, at vi havde lært den.  

Og havde vi været gode kammerater, havde vi inviteret Kaj med. 

Dølle gik ikke stort bedre for Kaj, men der var jo en god uge til premieren, så det gik nok.  

(Vi var ikke søde ved Kaj, og jeg skammer mig lidt – men han slog os næsten ihjel med det træk) 

Volmer er jo ikke dum, så han spurgte mig, om vi havde haft hjælp til pausesangen, hvilket jeg jo 

måtte sige ja til.  

Det kunne han godt li’ at høre, da han havde respekt for nogen, der i løbet af et par timer lærer to 

sange udenad. Både tekst og melodi. 

Poul nåede for øvrigt at genere pigen vi øvede med på det groveste.  

Han kunne ikke lide bøsser og lesbiske, og det skinnede alt for tydeligt igennem. 

Han kaldte hende kælling, og det var ikke engang i 

sjov. 

Efter endt arbejdstid tog jeg ind på det hotel, jeg 

plejede at bo på, når vi spillede i København og 

omegn. 

Man kunne desværre kun få morgenmad på 

hotellet, så jeg var en tur omkring en smørrebrøds 

forretning for at proviantere lidt.  

Jeg købte kun to øl, selv om jeg godt kunne ha’ 

drukket ti, men jeg vidste, at der kom nogle hårde 

dage forude. Jeg glædede mig. 

 

Gene Nettles 
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Lørdag kl. ni startede vi prøven op igen.  

Meget hurtigt kunne vi høre, at der blev aktivitet i de forskellige prøverum.  

Vi havde vores eget lokale for ikke at forstyrre de andre. Steen tog en time med os, for at få det til at 

sidde ordentligt.  

Kaj havde knoklet, kunne vi høre, og det sad nogenlunde.  

Der var stadigvæk små udfald, men det var først om torsdagen, der var premiere, så det gik nok.  

Efter en times tid kom Volmer ind og præsenterede Koreografen Gene Nettles for os.  

En høj slank smilende mand.  

Han talte med en tyk Amerikansk accent.  

I pause sangen skulle vi stå i klassisk positur altså ved siden af hinanden, vendt en lille smule ind 

mod den midterste mand.  

Så det var Dølle han koncentrerede sig om. Vi havde fået de hvide forklæder, som vi er fotograferet 

i, bukserne og skjorterne var ikke færdige endnu. 

Det endte med en slags Twist og så alligevel ikke. Faktisk skal det ses.  

Da vi havde knoklet en times tid med nummeret, kaldte Gene på Volmer.  

Volmer grinede som en flækket træsko, da han så os, og han kaldte hurtigt på resten af personalet. 

De grinede ligeså højt som Volmer. 

Det så jo sikkert morsomt ud, fordi vi var så uens både i højde og drøjde. 

Selv om jeg bedre kunne li’ at synge den anden, var det Dølle vi nok fik størst succes på.  

Vi kom også mere ind i varmen hos de andre spillere, da de nu havde set grunden til, at vi var med.  

Ikke fordi vi havde følt os udenfor, men dagen før havde vi ikke rigtig vist noget endnu. 

Volmer var tilfreds kunne vi mærke. 

Og så gik der panik i det hele. Ole Søltoft havde overhovedet 

ikke vist sig om lørdagen.  

Volmer havde ringet hjem til hans kone og spurgt til ham.  

(Ulla Asbjørn Andersen) Hun havde ikke set ham. Han ringede 

til politiet – han ringede til hospitalerne. Ingen Ole. 

Det kom så frem lidt efter lidt, hvad man hver især havde haft 

af tanker om. (og mistanker) 

Han skulle hele tiden ud i garderoben for at ringe, og han tog 

altid sin mappe med ind i boksen. 

Ole Søltoft 
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Hans tale blev en lille smule sløret jo længere man kom frem på dagen.  

Og de pastiller, han hele tiden gik og gnaskede på, kunne heller ikke skjule, at han lugtede en lille 

smule af spiritus.  

Jeg ved ikke, hvordan man fandt ud af det, da jeg ikke hørte til  

inderkredsen, men det viste sig, at han havde en hel flaske snaps med i mappen hver dag.  

Jeg føler den største medlidenhed med Ole, da jeg sagtens kan sætte mig ind i, hvordan det må være 

– at være ham.  

Tredve film på det tidspunkt og et kæmpe renommé at leve op til – hver gang.  

Og vis mig lige en skuespiller, der har stærke nerver.  

Jeg kender ingen – og jeg kender ellers mange. Det er da også et miljø, hvor der drikkes en del.  

Så vidt jeg husker tog Volmer en taxi ud til Oles bopæl, hvor han da Gudskelov også viste sig at 

være.  

Ole var på antabus resten af sæsonen. Den kur skulle jeg være gået med på.  

Vi så ikke Ole, før vi startede op i Nykøbing om mandagen. 

I den almindelige stressede stemning kom Volmer og Steen Holkenov op at skændes.  

Volmer kom ind i lokalet, hvor Steen sad og øvede med os og bad ham skrive et par ting om, da det 

ikke rigtigt fungerede.  

Steen kiggede på noderne, og sagde, at det ikke var det, de havde aftalt ved møderne inden 

prøverne. Volmer kiggede målløs på ham.  

Jeg vil skide på, hvad vi har aftalt! Sagde han.  

Nu holder vi prøve, og der er nogle ting, der ikke fungerer, derfor laver vi dem om. 

Steen var så dum at fremture, og det fik kun Volmer til at tænde fuldstændig af.  

Og det er han i sin gode ret til, da det trods alt er ham, der står med hele ansvaret også det 

økonomiske. 

Jeg ved ikke, hvor gode venner de var, de sad i hvert fald ikke lårene af hinanden nede i Nykøbing. 

Søndag prøvede vi kun om formiddagen, da vi skulle til kostumeprøve hos Amor over middag. 

Efter prøven var det meningen, at vi skulle rejse til Falster og indlogere os. 
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Revykøbing.  

Da vi havde pakket ud på vore værelser, gik vi ud i byen for at få lidt at spise.  

Vi havde fået nøglen til vores værelse udleveret af vores nye arbejdsgiver Jørgen Overby.  

Jørgen og hans kone Lis havde forpagtet hotellet og restauranten, og skulle samtidig stå for 

serveringen i teatret.  

Og det sidste skulle vi jo hjælpe til med. Men det lå lidt ude i fremtiden.  

Det var et stort sats, Overbys lavede der. 

Hvis ikke der kom et øje, kom der heller ingen penge i kassen – sådan var det. 

I sidste ende kunne det koste både hus og hjem.  

Det er noget, der slider hårdt på nerverne, og det kneb ham da også at styre dem til tider.  

Mig kom han aldrig rigtig til at kunne li’ – til gengæld kunne han godt li’, at jeg satte 

omsætningsrekord den ene aften efter den anden.  

Den eneste tjener, der var udlært, Ole Ehrenpris og jeg, vi kappedes om hver aften at have den 

største omsætning.  

De første par dage havde vi tre det samme nummer på kasseapparatet, men jeg ville under ingen 

omstændigheder ha’ det samme nummer som Kaj.  

Han kostede mig penge. (mange) For en gangs skyld var Poul og jeg enige, han foretrak også at 

arbejde for sig selv.  

Jeg kunne sagtens regne ud, hvorfor Overby ikke kunne li mig. Han syntes simpelthen, at jeg var en 

lille smule for sej.  

Jeg havde det rigtig godt, og det kunne man da godt mærke på min fremtoning. 

Helle Sihm  

Jeg syntes, at det var sjovt at være tjener, og jeg syntes, at det var sjovt at 

stå på scenen hver aften og aflevere det, vi havde lært.  

Jeg syntes ikke selv, at jeg var højrøvet, men på den anden side manglede 

jeg heller ikke selvtillid. Det skal man heller ikke mangle med sådan et 

job. 

Foreløbig skulle vi jo også ha’ overstået de sidste hårde prøver. Mandag 

startede vi fra morgenstunden. Ole var klar kunne vi mærke.  

Han sagde ingenting, og vi sagde ingenting, og sådan skal det være. 

Efter tre dages knoklen kom det, vi havde set frem til med frygt og bæven. Nemlig Premieren. 

(med karakterer - også vores eget nummer)  
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Efter optakten som hed Revykøbing kalder (glimrende) var det Grethe Søncks tur, med et nummer 

der hed to dronninger.  

Det var selvfølgelig Dronning Margrethe den første – og den anden. (nogenlunde) 

Peter Rasmussen 

Så var det Volmer og Oles tur med et nummer skrevet af Arne Myggen. 

(nogenlunde)  

Derefter kom Annie Birgit Garde med Filmorientering - hun spillede en 

starlet, der lod sig interviuve af Filmmagister I. C. Lauritsen, hvis stemme var 

indtalt på bånd. (nogenlunde) Men hun var ualmindelig nydelig og 

ualmindelig velskabt. Derefter Mister Trombone (Peter Rasmussen). Volmer 

havde grinet højt under prøverne og moret sig kosteligt, og det var lige før, at han klaskede sig på 

lårene.  

Det fattede vi andre ikke en skid af, heller ikke Peter.  

Det er noget af det mest umorsomme, jeg har set i mange år.  

Han spillede vidunderligt på den der trækbasun, kunne han da bare ha’ nøjedes med det.  

Men han havde lånt sin barnebarns handskedukke, og den bestilte ikke andet end at rykke ham i 

næsen.  

Peter vidste det godt selv. Han havde reddet Volmers røv under krigen, da han var forretningsfører 

for ham, og nu betalte Volmer af på gælden. (uhyre ringe - pinligt) 

Derefter kom Anne Marie, som afsang en sang i Bossa nova takt, det var en kærlighedssang og 

havde ikke meget at gøre i en revy. Men hun sang godt, og det var en god melodi. (nogenlunde) 

Kaj Løvring  

Så kommer endelig min ynglings komiker, nemlig Kaj Løvring.  

Det vil ikke være for meget at sige, at han væltede salen hver aften.  

Hans Eskild figur skal man selvfølgelig ikke høre for mange gange, men 

jeg nåede ikke at blive træt for alvor, selv om jeg hørte den omkring 

hundrede gange.  

Midt i hans monolog bliver jeg introduceret første gang for publikum.  

Jeg står klar i den ene side ude bagved, og på et bestemt stikord går jeg 

tværs over scenen med fire (lyse) øl på en bakke, som er beregnet til 

musikken. Kaj kigger måbende efter mig – samler sig – og så kommer der en hel stribe vittigheder 

om tjenere i al almindelighed. 
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Han påstod at mine hænder var meget små – så synede bøfferne større.  

Jeg kigger selvfølgelig overrasket på mine hænder og får også lidt af bifaldet.  

Jeg havde glemt at fortælle Konny om min entré, så hun fik et chok, da jeg lige pludselig kom ind 

på scenen.  

Da publikum var helt vilde med ham, (og de tager aldrig fejl) skal han have top karakter.  

Jeg har kun svigtet Kaj en eneste gang med hensyn til hans monolog.  

Jeg stod godt nok parat, men der var noget, der havde fanget min opmærksomhed udenfor, og jeg 

hørte derfor ikke hans stikord.  

Han gik fuldstændig i stå, og det var næsten umulig for ham, at samle den op igen.  

Han delte garderobe med Volmer og det var med en lille smule bæven, jeg gik ned i deres 

garderobe efter forestillingen.  

Der var overhovedet ingen sure miner af nogen slags.  

Volmer spurgte, om jeg ikke havde været klar bag scenen.  

Jo! Sagde jeg. Jeg stod bare og sov. Det kommer til at koste en Kvajebajer! Sagde Kaj, og så var 

den sag ude af verden. (sublim med pil opad) 

Annie Birgit Garde  

Det næste nummer var Børnedans med Annie Birgit Garde og Ole 

Søltoft.  

De kommer ind iklædt Rokoko kostumer og synger en sang på 

melodien til Elverhøj om deres karriere i sengekantsfilmene. (god)  

Derefter er det Volmer og Grethe, der synger en sang om de masker, 

vi har på over for hinanden.  

Volmer har selv lavet teksten, og de fremførte den senere i TV. (rigtig 

god)  

Og så kommer endelig Belita og Charley. Efter Eskild blev det hurtigt 

mit yndlingsnummer.  

Hun tærskede den stakkels mand rundt på bordet, så man troede han ville brække både arme og ben.  

De var professionelle i ordets bedste betydning, og jeg har mange gange hørt publikums latterbrøl 

helt ud i buffeten. (sublim)  

Og så kom det store nummer inden finalen. Alle var på scenen i et stort potpourri over sange, som 

Volmer havde skrevet tekst til. Det lød faktisk af rigtig meget, og der var mange klassikere med.  



197 

 

De sang også ”Den gamle gartner”. Når de kom til omkvædet, hørte man pludselig en pragtfuld bas 

der sang med nede fra salen.  

Det var selvfølgelig Kaj, der stod med sin serveringsbakke og sang – plante smil og plante solskin. 

Godt set af Volmer. (rigtig god) 

Hen sidst i forløbet, da vi alle var kørt helt ned, sprang jeg ind og sang det for Kaj.  

Jeg opdagede pludselig, at han ikke var der. Det lykkedes mig endda at ramme den rigtige tone. 

Pause. 

Efter pausen kom den kendte vokaltrio TRE TIL  

Nu sidder min opmærksomme læser sikkert og tænker – nu skal den pralerøv til at anmelde sig selv. 

Kære læser - det skal jeg aldeles ikke – det har jeg folk til.  

Knud Schønberg Ekstra Bladet: Til sidst synger en Barbershop trio Døllefjellemusse, og det var 

et komisk nummer i sig selv. Da vrinskede kritikken. Citat slut. 

Jens Kistrup Berlinske Tidende: I øvrigt ser det ud til, at Volmer har været i stand til at aktivisere 

hele Nykøbing.  

Selv opvarterne er indlagt i revyen – Med en sang om Døllefjellemusse. Ikke ueffent. Citat slut. 

Belita & Charley  

De andre udklip som jeg havde, skal jeg ha’ spurgt min lillebror om.  

Og jeg tør ikke engang skrive, hvor de foreslog Mister Trombone, at 

han skulle gemme sin Handskedukke. (det var ikke i næsen) 

Ikke mange linjer om os, men vi var ganske godt tilfredse.  

De to anmeldere, som man normalt frygter mest, havde moret sig, og 

det var nok for os.  

Jeg havde allerede fornemmet under prøverne, at vi havde et godt 

nummer. Jeg havde jo set Volmer og de andre sidde nede i salen og 

more sig kosteligt, når vi begyndte at Twiste.  

Sangligt havde vi heller ikke problemer undtagen én gang, og det var selvfølgelig til premieren.  

Kaj kom lidt i skoven i de første par linjer, men kom hurtig tilbage på sporet igen.  

Jeg lavede selv samme nummer et par måneder senere, da jeg begyndte på den forkerte sang.  

Det havde til gengæld ikke noget med nerver at gøre men ganske almindelig koncentrationssvigt.  

Nummeret gjorde os ganske kendte ude i byen efterhånden.  

Og det var jo dejligt. Grethe havde en del af disse sorte huller, og det var meget værre for hende, da 

hun var med i mange af numrene. 
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Efter pausen kom fodboldpigerne med Grethe – Annie Birgit – og Anne Marie. Mændene sluttede 

sig til dem iført blonde parykker og struttende former.  

Anmelderne var gennemgående glade for nummeret, og det fungerede da også udmærket, men 

personligt har jeg aldrig været vild med mænd i dametøj. Undtagen Dirch. (nogenlunde) 

Så kom endelig min gode veninde Helle Sihm på banen.  

Grethe Sønck                           Det var noget med en vinflaske, hun ikke kunne få åbnet. 

Mit blik havde altid en tendens til at vandre, når jeg så hendes 

nummer.  

Når jeg ser teater sådan i al almindelighed, forventer jeg altid at se 

det sublime. 

Det så jeg ikke her, men fordi jeg ikke kan li’ en person, skal 

vedkommende alligevel have en fair behandling. (nogenlunde) 

Annie Birgit Gardes næste nummer hed ”Vidne nummer 17”.  

Hun blev assisteret af Kaj, Ole og Helle 

Nummeret var skrevet af Volmer og var et lille angreb på 

systemerne. Selv om jeg tænker så det knager, har det ikke efterladt mange spor i hukommelsen. 

(nogenlunde) 

Så kommer endelig Grethe med hendes bedste nummer i Revyen. 

Nummeret hed ”Så længe der er strøm på batterierne”, og det var skrevet af den tids bedste 

tekstforfatter Thøger Olesen. (Storkespringvandet o.m.a.)  

Hun gik frem og tilbage på scenen, når hun sang, og når hun kom til det der med batterierne, 

vippede hun med sine - skal vi kalde dem for attributter.  

Musikken gik derudaf i et rask tempo og var som skabt til at klappe til, hvad folk da også gjorde.  

Der var flere anmeldere, der mente, at hun havde lavet en klassiker på linje med Elga Olgas og Lily 

Brobergs (rigtig god) 

Efter premieren forærede Grethe os tre drenge en lille grim trold hver, der var lavet af træ.  

Den har noget der ligner et lille forklæde på, og munden er et stykke brunt læder. 

Jeg har den endnu og kunne ikke drømme om at skille mig af med den. (grim) 

Pølsebarberen var en sketch, hvor Kaj Løvring igen fik lov til at vise sit potentiale.  

Han blev sekunderet af Volmer, Anne Marie, Helle Sihm, Ole Søltoft og Charley.  

Kaj spillede barbér og var samtidig pølsemand. Det kom der en masse vanvittige situationer ud af. 

(rigtig god) 
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Og så kom Ole ind og sang det nummer, han havde sunget for os i Pejsegården.  

Det var ikke blevet bedre siden.  

Han var umanerlig krukket under nummeret, og jeg syntes altid, at han gik og smagte på sig selv. 

(lidt ligesom Lone Hertz)  

Han var da flink, når vi løb på ham, men indimellem syntes jeg, at han var lidt for flink.  

Hvorfor kan folk da ikke bare være normale?  

Se & Hør lavede en reportage fra halvvejsfesten, og hver gang Ole dansede med en pige, gik 

fotografen helt amok 

Det opdagede Ole selvfølgelig hurtigt, så han tog hele raden rundt.  

Hvis rengøringskonen var kommet forbi, havde han såmænd også taget en dans med hende.  

Det blev da også blæst stort op af Se & Hør, der brugte adskillige sider på Ole og hans damer.  

Når han ikke dansede, sad han og gabte og drak lidt af sin danskvand. (nogenlunde)  

Og så kom der et nummer med Volmer og Kaj Løvring. ”Et par store idioter begge to”  

Det var et nummer af meget vekslende kvalitet og længde.  

Der var selvfølgelig nogle rammer for nummeret og nogle faste vittigheder, men ellers var der frit 

slag.  

Det var Kaj der trak nummeret, da Volmer som bekendt ikke var den store skuespiller.  

Men lige præcis i det her nummer spillede Volmer et stykke over gennemsnittet, og jeg tror, at det 

var fordi han havde det godt sammen med Kaj. 

De lå på knæ inden i et par store sko og lignede et par meget små herrer.  

Alle versene i sangen var selvfølgelig forskellige, men den sluttede altid af med:  

”Men vi er et par store idioter begge to”. 

De dage hvor de kørte nummeret helt ud over kanten, var også de bedste. (sublim med pil opad) 

Nina – Maria – og Pauline.                       

Endelig kommer vi til det sidste nummer inden finalen. 

Jeg har jo fortalt, hvor svært jeg har det med dresserede 

heste og børn. Det går vi imidlertid let hen over,  

da det ikke skal komme dem til skade.  

Moderen lavede ikke meget i dette nummer, da hun 

havde nok at gøre med at styre den mindste.  

Den store af pigerne sang ganske udmærket, og hendes 

parodier på kendte sangere var ganske gode.                                                                      
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Den lille var fyldt med spilopper og indimellem svær at styre. Og alene af den grund, var hun elsket 

af publikum.                                                             

De elskede hende, når hun satte sit sureste fjæs op og kun et par lynende øjne fra moderen kunne få 

hende til at gøre sin pligt.  

Så sagde moderen et eller andet på fransk, og med tunge skridt gjorde hun det, hun havde fået 

besked på. Men en rigtig lille charmetrold, det var hun. (rigtig god)  

Og så kommer vi til den store finale, hvor der ikke var sparet på noget. Hele personalet havde 

skiftet til deres showdress, (undtagen ”tre til” som stadigvæk havde deres tjener tøj på) og var 

yderst elegante at se på.  

Der fulgte lidt dans og lidt sang – som vi sang med på. Og derefter TÆPPE (rigtig god) 

Hvis folk havde set mine karakterer, var det ikke sikkert, at vi havde kørt med firs totalt udsolgte 

forestillinger. Men det gjorde vi.  

Inden længe arrangerede Volmer særtog til Revykøbing sammen med DSB.  

Hvornår har man sidst set det?  

Den ugentlige fridag vi var blevet lovet, måtte vi også skyde en hvid pind efter.  

Da vi sidst i juli og august begyndte vi at spille to gange om søndagen, kan man nok regne ud, at vi 

ikke havde tid til at kede os 

Steen Holkenov Anne Marie Stevet  

Jeg har sat dette smukke par ved siden 

af hinanden, da de var kærester, da 

billedet blev taget.  

Hun sang også i hans orkester, når de 

ikke lige spillede revy. De andre i 

orkestret var ligesom musikere er flest - 

lidt fordrukne, så dem faldt jeg hurtigt i 

hak med.  

Jeg snakkede af og til med Steen, men det var mest om vores nummer.  

Han var meget perfektionistisk, og det kan jeg vældig godt li’. (Steen og hans ork. rigtig gode) 

De syngende tjenere. 

Og det var så det, vi lavede på scenen – vi tre.  

Ole Ehrenpris, der var den eneste af Jørgen Overbys personale, der var udlært, var en stor støtte i 

den første tid, hvor vi var nye i faget. 
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Han lærte os at dække et flot bord, og han lærte os at folde servietter.  

I det hele taget var han altid til rådighed med gode råd af en hver slags.  

Også den gang jeg havde fået en meget eksotisk sygdom af en servitrice, jeg havde mødt en sen 

aften.  

Lad mig se kalorius! Sagde han. Han kiggede – den er god nok! Sagde han så, den er dårlig! 

Det store firma Damman kom hver uge fast med omkring hundrede personer, som skulle i teater og 

bagefter til spisning i restauranten, hvor vi serverede.  

Det lykkedes Ole at organisere en kasse øl hver gang til os drenge. Som man nok kan forstå, var han 

tjener helt ud til fingerspidserne.  

Jeg gik for øvrigt hurtigt til læge med den dårlige, (jeg kunne jo ikke gå uden) 

              Tre til.                  Jeg håber, at det var godt, sagde lægen og slog en høj latter op.  

Jeg er jo nødt til at indberette det, hvad hedder hun og, hvor 

bor hun? Spurgte han. Øøh! Sagde jeg.  

Sagen var den, at jeg havde været på Cellen, som hurtigt blev 

mit stamværtshus, da de holdt åben til kl. fem om morgenen.  

Jeg var normalt ikke færdig før kl. to med mit arbejde. Den 

aften vi taler om, skete der ikke rigtig noget på Cellen, (ingen 

piger) så jeg besluttede mig for at gå hjem.  

På vej til hotellet kom jeg forbi en Bodega, hvor jeg så gennem 

vinduet, at servitricen, som var en køn mørkhåret pige, var ved at tage dugene af bordene og tømme 

askebægre. 

Jeg stak hovedet ind og spurgte hende, om jeg måtte drikke mig en øl, mens hun gjorde sig færdig. 

Er du ikke ham tjeneren henne fra teatret? Spurgte hun. Kom du bare ind! 

Jeg gik ind og satte mig ved baren, og hun knappede en øl op til mig.  

Hun havde set revyen og syntes at den var vældig god, og det var jo også samtidig mit 

yndlingsemne, så der var sympati fra begyndelsen.  

Og jeg fulgte kun med hende hjem, fordi jeg syntes, at det var synd, at hun skulle gå alene.  

Men jeg kunne ikke huske hendes navn nogle uger senere, og gav i stedet lægen navnet på 

Bodegaen – det ku’ jeg huske. 

Vi mødte som regel ind halvanden time før forestillingen for at gøre klar til gæsterne.  

Vi lagde duge på bordene og dækkede op med servietter, tallerkner, bestik og glas.  

Det var kun i restauranten vi gjorde det, da vore borde i teatret kun skulle have dug på.  
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I teatret havde vi hver otte runde borde, hvor der kunne sidde seks ved hver.  

Jeg havde borde ind til midten, og det havde tjeneren på den anden side også.  

Mine borde var allerbagerst i salen, og det var jeg utrolig glad for, da jeg sparede mange skridt hver 

aften i forhold til dem, der skulle helt ned foran. 

I restauranten, som vi jo serverede i efter teater tid, havde vi også lige mange borde hver. 

Undtagen om torsdagen og fredagen, da stillede vi alle bordene sammen og serverede flæskesteg 

med hele svineriet for de gamle, som skulle i teatret.  

Torsdag og fredag havde vi en arbejdstid på elleve – tolv timer og et par timer mindre de andre 

dage.  

Det var stort set ud i en køre, da man ikke siger til sine gæster - nu må i klare jer selv, jeg skal lige 

ha’ en halv times pause. 

Teatret var et serveringsteater, og der blev også serveret under forestillingen. 

Jeg brugte et helt fast system, når jeg servede i teatret om aftenen. 

 Allerede ved syv tiden kiggede jeg til mine borde for at se, om der var kommet nogle gæster.  

Det var der som regel. Man må huske på, at nogle af gæsterne var kommet langvejs fra, og det 

kunne være svært at beregne tiden.  

Jeg gik nu hen til bordet og præsenterede mig – Godaften mit navn Lars, og det er mig der skal 

være jeres tjener under forestillingen. 

Og så bestilte de hvad de skulle have. Inden jeg var færdige med at betjene dem, var der som regel 

gæster, ved det næste bord. O.s.v.  

Når klokken var otte, var jeg færdig med første runde, og da var de andre først lige begyndt, (med 

tilhørende kø i buffeten). 

Mange af dem jeg havde serveret for allerførst, var allerede klar til en ny omgang.  

Jeg fattede ikke rigtig, at de andre ikke kunne regne den ud, de blev bare siddende på deres flade 

røv med deres cigaretter.  

Ole fik dog hurtigt lettet røven og tog mit system op.  

Det var først langt henne i forløbet, at folk begyndte og undre sig over, hvorfor det altid var mig, 

der havde den største gage. (og Ole)  

Vi sad i et lille kabinet, som vi brugte som en slags samlingsstue.  

Jørgen Overby var også til stede - han sad og talte boner.  

Jeg kan ikke huske, hvem det var, der spurgte mig, men jeg fortalte beredvilligt om, hvordan jeg 

gjorde. Der var ingen, der rigtig sagde noget bagefter. 
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Så hævede Jørgen Overby hovedet fra sine boner og sagde! I skulle ta’ og lytte lidt efter, hvad Lars 

fortæller jer, det lyder som en rigtig god ide.  

For ikke at tale om drikkepengene. Det trak slet ikke fra, at vi tre drenge også var på scenen. 

Folk var sommetider yderst rundhåndede, hvis de havde haft en god aften, og det havde de som 

regel. 

Det var jo Volmers gamle publikum, der var mødt op, og han gav dem, hvad han vidste, de ville 

ha’. Det var altid spændende at stemme kassen af hver aften. 

Jeg havde nummer fem på kasseapparatet, og der slog jeg alle mine boner ind, som jeg afleverede 

til buffisten, som så udleverede de varer, som stod på bonen.  

Når vi havde fyraften, trykkede jeg på fem + afr, og så kom der en bon ud med min samlede 

omsætning.  

Med det samme kunne jeg se, hvad jeg havde tjent den aften, da vi fik tariffen, som dengang var på 

11½ procent af omsætningen. 

Drikkepengene var selvfølgelig mine egne, og de kunne sommetider gi’ mig en glad aften ude i 

byen. 

Og glade aftener ude i byen fik jeg sandelig mange af. Jeg fandt hurtigt et lille Diskotek, der lød 

navnet Cellen og hvis stemning og atmosfære passede mig.  

Når klokken var to og jeg var færdig med mit arbejde, kiggede jeg altid ind for at se, om der var 

noget på tapetet. (piger) 

Jeg kom der så tit, at jeg blev gode venner med ejeren og personalet og efterhånden blev en god ven 

af huset.  

Ved afrejsen forærede de mig en kongelig porcelains figur, som jeg har stående endnu.  

Hvis jeg gik hjem alene, var jeg hjemme ved fem – seks tiden om morgenen og var nu klar til at gå i 

seng.  

Ved tolv - et stykker stod jeg op og gik på et lille konditori, hvor jeg læste avisen og fik min 

morgenmad.  

Hvis det ikke var torsdag eller fredag (de Gamle), havde jeg nu resten af eftermiddagen til rådighed, 

indtil kl. seks. Lyder det hårdt?  

Det var det ikke, og jeg har altid sagt til dem, der gad høre på mig, at sommeren i 1972 er den 

bedste sommer, som jeg nogensinde har haft. 

Jeg var ung – vi havde et godt nummer – og vi tjente gode penge. Hvad kan man ønske sig mere? 

Det var ikke kun mig, der jagtede pigerne, det gjorde Poul også. 
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Poul havde kastet sine øjn på en af servitricerne - en sød lille mørkhåret pige med et lille barn 

derhjemme. (Som den gamle udhaler jeg er, havde jeg også bemærket hendes øjne til mig) 

Jeg besluttede mig for at lade Poul komme til fadet, da jeg havde rodet mig ud i rigeligt. 

Engang hen i juli fylder Poul år, og i den anledning inviterer han personalet til fest på sit værelse. 

Undtagen mig selvfølgelig, da jeg var den eneste, der ikke anede noget.  

Af en eller anden grund kom jeg tidligt hjem den nat, og jeg kunne med det samme høre, at der var 

gang i den henne hos Poul. 

Mens jeg går og pusler lidt med mit tøj, hører jeg en forsigtig banken på min dør. 

Jeg går hen og åbner, og der står hun uden for. Hej Else (det er ikke hendes navn) kom inden for! 

Siger jeg. Vil du ha’ en øl? Jeg går hen og knapper to øl op og giver hende den ene.  

Lidt efter lyder der en ny banken på min dør.  

Jeg går hen og åbner døren og kigger lige ind i fjæset på Poul. 

Er Else her? Spørger han. Jeg siger selvfølgelig ja og træder lidt til side, så han kan se hende. 

Else, kommer du ikke med hen til de andre, de savner dig? Spurgte han. Else rystede på hovedet. 

Poul drejede om på hælen og forsvandt i en vis fart ned af gangen.  

Så skulle man jo tro, at man havde fred for ham.  

Der gik imidlertid ikke to minutter, så stod han igen uden for døren og skabte sig. Og kaldte – og 

tryglede – og bad.  

Til sidst sagde jeg til hende, at hun hellere måtte gå ud til ham, da han sikkert ikke ville give op de 

første par timer. Det gjorde hun så. 

Noget helt andet var, at hun var betydeligt bedre tjent med Poul end med mig, da Poul ville ha’ 

giftet sig med hende, da han var dybt forelsket.  

Hos mig var hun bare bleven en ny fjer i min hat. 

Hvis ikke han havde været forelsket, ville han ikke ha’ ydmyget sig selv på den måde, som han 

gjorde den aften. 

Historien har en lille krølle på halen, og den skal vi lige have med. 

Senere på efteråret, da vi var ude med Sommer i Tyrol, skulle vi spille i Ringsted.  

Efter at vi havde stillet op, ville jeg gå ud i byen for at få lidt og spise.  

Jeg var næsten færdig med min mad, da der træder et par ind, som jeg kendte. Det var Poul og Else.  

De opdager mig ikke lige med det samme, da jeg sidder i en lille krog.  

De får nu anvist et bord af tjeneren, og Poul anbringer sig med ryggen til mig og Else med fronten 

til. Hun er selvfølgelig også den første, der får øje på mig.  
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Hun sætter i et stort smil og vinker over til mig. Poul vender sig om for at se, hvem hun vinker til 

og får så øje på mig. 

Hvis man kunne komme i spjældet for morderiske øjenkast, var han kommet ind på livstid.  

Som sagt var jeg næsten færdig med min mad, så jeg forlod snart restauranten.  

Men jeg missede ikke et eneste af hendes øjenkast.  

Jeg har aldrig stjålet en pige fra Poul. Jeg har heller aldrig lagt an (måske en lille smule ubevidst)  

på en pige, som jeg vidste, at Poul var interesseret i. 

Men jeg kan da ikke gøre for, at pigen var mere interesseret i mig end Poul. 

Han kunne heller ikke forstå mit renderi ude i byen og mit pigesjov.  

Hvis han bare vidste, hvor mange piger der aldeles ikke er interesseret i en mand og et fast forhold 

men kun er interesseret i en sjov aften og en sjov nat.  

Men sådan noget kunne man ikke sige til Poul – han forstod det simpelthen ikke. 

Først i juli ringede jeg til Konny, som jeg havde lovet og inviterede hende ned for at se revyen. 

Hun blev noget overrasket, kunne jeg høre. (hun havde jo ikke regnet med at høre fra mig mere) 

Vi aftalte så, at hun skulle komme den følgende uge. Jeg satte mig for, at gi’ hende en uge hun ville 

huske længe.  

Den første aften vi skulle i seng, kunne jeg godt mærke, at hun blev lidt underlig, men jeg slog det 

hen. 

Først længe efter fortalte hun mig, at hun kunne lugte, at der havde været en anden pige i dynerne. 

Det var Buffisten, men hende hører vi ikke mere til. 

Hun blev der kun til onsdag, så rejste hun hjem fordi hun savnede Linette. (sagde hun) 

Inden folk falder over mig, vil jeg lige indskyde, at da Konny ikke regnede med at se mig igen, 

havde hun haft en kæreste i foråret, og en anden én, senere på sommeren. 

Ugen efter havde jeg besøg af Jørgen og Gurli fra Århus, og han havde selvfølgelig sjov tobak med. 

De blev en uges tid, hvor vi rigtig hyggede os og snakkede gamle dage.  

Og fyrede en fed og havde det faktisk rigtig hyggeligt.  

Jeg gjorde ellers ikke i ”sjov tobak” dernede, for jeg var nødt til at være frisk i hovedet, når jeg 

skulle optræde om aftenen, og for den sags skyld drak jeg heller ikke øl. 

(om dagen altså)  

Jørgen havde hørt, at der var nøgenbadestrand ved Marielyst, så den skulle vi ud og kigge på. 

Gurli fortalte, at Jørgen havde snakket om den badestrand hele vejen ned i toget. 



206 

 

Vi fik os hurtigt lagt til rette på den øverste klit. Der havde vi nemlig en glimrende udsigt over 

resten af stranden.  

I sagens natur var alle mennesker nøgne. Små børn – og store børn, og alle mulige afskygninger af 

det menneskelige legeme.  

Der var enkelte lyspunkter ind imellem, som når de unge kåde piger skulle i vandet.  

Gurli var jo også nøgen, så jeg kiggede lidt i smug, for at se hvordan hun så ud.  

Jeg havde efterhånden kendt hende i lang tid, men jeg havde aldrig set hende nøgen. (nogenlunde – 

det øverste glimrende) 

Jeg kastede også et lille blik ned på Jørgens for at se, om den var større end min. det var den – ikke. 

(uafgjort med pil opad) 

Det må man så tro på, om man vil.  

Vi lavede også mange andre ting end at hænge ud på nøgen strande.  

Jeg viste dem, hvad der var værd at se på i Revykøbing, men vi var også lige et smut nede omkring 

havnen for at nyde udsigten over Guldborgsund.  

Og vi var ved stranden et par gange mere og så videre. 

Jeg har et dejligt læderbælte, som jeg købte, mens de var dernede, og jeg har det endnu.  

Engang imellem tager jeg det frem og kigger på der.  

Og græder. Men det er ikke af nostalgiske grunde – det er, når jeg ser det hul, jeg brugte i bæltet 

dengang.  

Bæltet – programmet – den grimme trold – og den lille bjørn fra den kongelige er alt hvad jeg har 

med fra Nykøbing Falster.  

Men det jeg har med oppe i mit hoved, betyder mere en læssevis af souvenirs.  

Dog ville jeg gerne ha’ haft en masse billeder, men vi tog ikke så mange billeder dengang. 

TV var her også for at optage revyernes revy, og det var en stor oplevelse for os.  

Der var skuespillere fra alle de andre revyer, og de kom alle sammen med deres bedste numre.  

I TRE TIL var vi så heldige, at de også brugte vores. Jeg havde skrevet til Mols, at de skulle åbne 

deres TV den aften.  

Jeg fik en check fra Danmarks radio på hundred femogtyve kroner, og jeg havde nær rammet den 

ind, men så blev jeg nærig. 

På teatret skete der ting og sager sidst i juli. Volmer blev pludselig syg.  

Det var kort tid efter festen, hvor vi fejrede den halvtredsindstyvende opførelse af revyen.  

Han havde knækket sin stiftstand, og så havde han taget lidt paryklim og sat den fast igen.  
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Med det resultat at hele kæben svulmede op. 

Han havde reddet sig en kraftig kæbehulebetændelse. 

Min yndlings komiker sprang ind og reddede hele revyen.  

Der var selvfølgelig nogle numre, der blev strøget, men i det store og hele kørte det videre, som det 

plejede.  

Kaj fik selvfølgelig mere at gøre på scenen, idet han sprang ind i stedet for Volmer.  

Ved siden af lavede han lidt parodier og lidt bugtaleri, og så var den hjemme. Dygtig mand. 

Det værste var, at vi skulle ha’ kørt med Volmer, når vi startede prøverne i København.  

Vi skulle starte anden august ved Kay, og der manglede vi stadig tre uger i Nykøbing.  

Det endte med, at Volmer blev så syg, at han helt måtte opgive at være instruktør på Sommer i 

Tyrol. 

Jeg var nede for at tjekke tog tiderne, det kunne sagtens lade sig gøre. 

Den anden skelsættende begivenhed i den periode var, at Poul blev fyret.  

Hen havde kaldt Lis Overby for en fed ko.  

Jørgen Overby blev selvfølgelig tosset da hun sladrede, og han tog fat i krebsen på Poul, som 

nægtede at trække et eneste ord tilbage. Og så blev han fyret. 

Det værste for Poul, - i den situation han var kommet i – var, at han mistede en stor del af sin løn.  

Men hvis jeg kendte ham rigtig, havde han lidt på kistebunden.  

Volmer var inde over, og enden på det hele blev, at Poul måtte komme ind i salen, når han skulle 

være med i nummeret, ellers var han forment adgang.  

Han fik også lov til at blive boende på sit værelse den sidste måneds tid. 

Jeg kan ikke huske, om jeg godtede mig – men det har jeg nok gjort – han var nu noget studs ind 

imellem.  

Hvad han gik og lavede, når vi andre var på arbejde, anede vi ikke.  

Han gik nok bare og tullede rundt. 

Vi skulle starte den anden august i København i det gamle Avenue Teater, hvor prøverne skulle 

afholdes. 

Forinden havde jeg fedtet mig ind ved konditordamen, hvor jeg fik min morgenmad,  

Jeg spurgte, om hun kunne lave et særarrangement til os tre om morgenen, inden vi skulle med 

toget. 

Det kunne vi få til den og den pris! Sagde hun. Det var fint, og det startede vi på.  

Der var hjemmebagt rugbrød,  rundstykker,  basser,  syltetøj,  pålæg og til sidst en gammel dansk. 
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Poul var med en hel uge. Så kunne vi se ham luske forbi ruden, hvor vi sad bagved med vores kaffe 

og rundstykker. (og basser)  

Han sagde til mig, at det var for dyrt. 

Til sidst sad vi kun og ventede på, når han kom forbi om morgenen – også bagerkonen.  

Og der er mange måder at luske forbi på, fandt vi ud af. Somme tider gik han helt ovre på det andet 

fortov. Selvfølgelig var det også svært for ham, men den alternative vej til Stationen var dobbelt så 

lang, så han måtte bide i det sure æble. 

De sidste tre uger i Nykøbing var en hård nyser. Op kl. seks morgen - mad kl. seks tredve - tog 

afgang klokken syv femten - i København til klokken ni.  

Derefter prøver hele dagen til kl. fire, og så går turen den anden vej. Styrter ind for at dække sine 

borde og gøre klar til om aftenen.  

Klare sine ting på scenen og gør klar til at servere for en hel masse feststemte publikummer.  

Klokken et er de fleste lempet ud af døren, men så skal vi rydde op og afregne. 

Klokken to var jeg som regel rede til at gå til ro. Så jeg nåede da at få fire timers søvn hver nat. 

Og nu vil jeg gerne lægge op til næste kapitel, hvor vi skal på landevejen med Sommer i Tyrol.  

Og mon ikke Poul dukker op igen. (p.s. vis aldrig denne bog til Poul)  

Kapitel 5 

Hvor vi skal på tourné med Sommer i Tyrol. Nye medlemmer i koret. Nye solister.  

Og ny instruktør i stedet for Volmer, da han ikke nåede at blive rask. En hel del billeder. 

 

Nedenunder ser vi Operettekejseren - som Kay Abrahamsen blev kaldt i hele landet – men dog 

nok mest i provinsen. 

Det var den sidste rolle, han ville spille. Og det kan ikke være mere passende at slutte af med Kejser 

Frantz Joseph af Østrig.  

Vi havde jo ikke haft ham med hele sidste år, og nu vendte han tilbage med fuld styrke. (godt og 

vel) 

I stedet for Volmer, som var syg, overtalte Kay Jan Zangenberg til at instruere årets forestilling. 

Det var de fleste glade for, da vi kendte ham som en hyggelig fyr. 
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Kay Abrahamsen Annie Jessen 

Poul London skulle igen lede musikken, og Børge Ralov skulle 

igen lære os at danse.  

Vi skulle kun være på Avenue Teatret nogle få dage, derefter 

skulle vi flytte ind i de Berejstes hus.  

Vi havde ingen problemer haft med at finde Avenue, da Kaj var 

indfødt Københavner.  

Det var skønt at hilse på alle dem, man havde været sammen med 

sidste år. Der var seks nye i koret, og det var ikke mindst 

interessant.  

Der var Jens Jørgensen, der normalt gav den med en guitar. Der 

var Bo, der gav den med hvem som helst. Der var Bente Kidde, 

og der var Annette Tholstrup. 

Og Peter Fibiger og Jannie Høgh der gav den med hinanden.  

Peter og Jannie havde lige været med i Jesus Christ Superstar, og det var vi noget imponerede af, 

kan jeg huske.  

Om aftenen efter prøverne var de i et studie, hvor de indsang kor på ”Den store flugt” af Sebastian.  

De ville gerne ned at se revyen, så vi skaffede plads på balkonen, hvor de sad på trappen i midten. 

Der var ikke plads andre steder.  

Vi var seks tilbage fra sidste år, og udover os tre, var der Karin Schwencke, Astrid, og Connie 

Mølskov.  

Det var den samme buket aften efter aften, som hun overrækker Kay.  

Annie Jessen havde været gift med Poul London i mange år (onde tunger sagde, at de havde haft 

guldbryllup) men så mange år tror jeg ikke, at det var. 

Men jeg syntes, at hun var en anelse for gammel til rollen. 

Det var Annie der indsang den originale version af Snehvide først i fyrrene for Disney.  

Og talrige Operetter og film har hun lavet. Hun var født i 1918, og da hun spillede hos os, må hun 

ha’ været omkring fireoghalvtreds.  

Jeg tror, det blev hendes sidste optræden på teater, men i mange år efter rejste hun og Poul til 

Sønderjylland og Schleswig for at synge danske sange.  

En enkelt gang har jeg set, at der hang en plakat hos Otto Duborg. Det var et par ualmindeligt søde 

og rare mennesker. 
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Lars Hald 

Sådan ser jeg ud med et tykt lag sminke. Jeg ser desværre ikke bedre 

ud uden sminke.  

 Jeg kunne godt li’ at være tyroler, og det var til dels kostumet.  

Der er temmelig varmt på sådan en scene, og så er det altså dejligt at 

springe rundt i korte bukser.  

Undertiden når jeg stod i kulissen og ventede på at skulle ind, har jeg 

mange gange pludselig mærket en hånd, både på indersiden, men 

også på ydersiden af mit lår.  

Det var desværre næsten aldrig pigerne der gjorde det, men altid en 

af ”drengene”, som Poul og jeg kaldte dem.  

Det generede mig nu ikke særligt, jeg klaskede dem bare over hånden, og så var det slut.  

I det her kapitel har jeg tænkt mig at nedtone mine amourøse eventyr en kende.  

Men da jeg skriver den her bog udelukkende for min egen skyld og godt kan li’ at minde mig selv 

om, at jeg var en fandens Karl, da jeg var ung - skulle det ikke undre mig, om der kom et par 

stykker i dette kapitel også.  

De første par uger var ikke sjove at komme igennem. Jeg var stort set træt hele tiden. 

Jeg sov dårligt, fordi jeg skulle op fire timer efter. Sommetider lå jeg og ventede på at vækkeuret 

skulle ringe.  

Det værste var at få lært den rolle, jeg havde fået. Det var som Rejseleder. 

I rollen skulle jeg skamrose søen og bjerget i høje toner, men problemet var bare, at jeg skulle gøre 

det på Engelsk, Tysk, og Fransk. Det eneste jeg kunne 

af sprog, var en lille smule Engelsk. 

Lars som rejsefører 

Instruktøren hersede med mig – og hersede – og 

hersede. Og alle folk kom i pausen for at lære mig den 

rigtige udtale, men det blev det bestemt ikke bedre af.  

Til sidst råbte Kaj – nu må De fanme få den rolle lært, 

ellers tager vi den fra Dem. Det gav mig ny energi, og 

jeg fik ligesom et spark bagi og fik det lært.  
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Det flotte sæt tøj jeg har på, havde haft en anden ejermand et par år før, nemlig Otto Brandenborg 

der havde haft det på i Fuglekræmmeren.  

I filmen – den med Dirch og Susse Wold - bliver min rolle spillet af Ole Monty. For øvrigt kunne 

dem, der havde rejst med Otto godt li’ ham. 

Det var altid ham, der mæglede, hvis der var ballade i garderoben. Bert fortalte en lille historie om 

Otto engang. De spillede nede i Rensborg syd for grænsen, og Otto var blevet fuld.  

Han havde sejlet hele dagen med spritfærgen.  

I stykket er der en hyrde, der vogter får, og denne hyrde havde en hyrde stav, som Otto snupper, 

hvorpå han lægger sig ned på knæene,  stikker hyrdestaven ind på scenen og begynder at fiske efter 

benene på skuespillerne.  

Det havde han noget held med, idet de nærmeste begyndte at vælte rundt på scenen.  

Tililende scenefolk får dysset Otto lidt ned og får listet hyrdestaven fra ham øjeblik.  

Da han spillede den unge helt, kunne han ikke rigtig undværes.  

Poul og jeg var ikke blevet klogere et par år senere. vi skulle spille i Deutche halle to dage og havde 

fri den sidste dag inden forestillingen om aftenen. 

Vi blev enige om at tage en enkelt tur med spritfærgen for hyggens skyld. 

Da færgen var på vej tilbage mod Flensborg, blev vi enige om at snuppe en tur mere.  

Ved den slags lejligheder var Poul en guttermand, afslappet, smilende, og charmerende.  

 

Lars som Rejseleder 

Da vi var på vej tilbage til Flensborg for anden gang, blev vi enige om at snuppe en tur mere.  

Og hvad drikker man så på sådan en tur. Poul drak Øl og Rom og Cola, og det gjorde jeg også.  

Vi syntes ikke rigtig, vi kunne mærke det, vi havde drukket, da vi for sidste gang sejlede mod 

Flensborg. For en sikkerheds skyld gik vi 

op og provianterede ved baren et par 

gange eller tre.  

Nu havde vi fire timer at slå ihjel, inden 

vi skulle møde på teatret om aftenen.  

Poul ville gå i seng og få sig et par timer, 

og jeg gik ned og købte mig en flaske 

lagret Hansen Rom og en Cola.  

Så stillede jeg skrivebordet nærmere 
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vinduet, så jeg kunne kigge ned på gågaden. Vi boede i Flensborghus, der er Dansk drevet.  

Så fandt jeg den bog, som jeg var startet på i går og skænkede mig en forsvarlig Rom og Cola.  

Jeg tror nok bogen hed ”Fugle omkring fyret”.  

Men uanset hvad den hed – spændende det var den. På et tidspunkt da jeg står og kigger ud af 

vinduet, får jeg pludselig øje på en Tatovørforretning.  

Jeg har tre tatoveringer i forvejen, to på den ene arm og en på den anden. Så jeg vaklede over  

gade, og ned i kælderen, hvor jeg fik min fjerde tatovering. 

Poul - Lars - Lis Adelvard og Henning Hansen 

Efterhånden som kapitlerne svandt hen, 

forsvandt der også mere og mere af flasken, 

og jeg var nødt til at tage et tag i mig selv.  

Jeg skruede låget på og besluttede mig til at 

ta’ ud på teatret, så var jeg i det mindste klar, 

når man skulle bruge mig.  

På teatret smed jeg mig på gulvet på nogle 

hynder og faldt snart i søvn. Jeg blev vækket 

ved syv tiden af de andre, da de mødte til 

dagens forestilling. De påstod, at det stank af spiritus, og det kunne jeg jo ikke forstå, da jeg ikke 

havde drukket spiritus, kun Rom. 

Der var ikke én eneste, der kunne forstå, hvad jeg lukkede ud af råberen den aften. Det lød ligesom 

et tågehorn, men dansen gik nogenlunde, men der skulle jeg jo heller ikke tale.  

Hvis man træder ved siden af på den måde, som Poul og jeg gjorde, er der ikke nogen, der tager det 

særlig højtidelig, fordi alle har prøvet det.  

Det er kun hvis det sker daglig, at der er nogen der må ta’ affære. 

 For mig skete det to gange i 270 forestillinger.  

Jeg taler ikke om de to - tre øl, man drak hver aften for at tage de værste nerver, for de tæller ikke 

med. Det var der mange, der gjorde. Eller et glas vin. 

Det eneste sted, det nær var gået galt var i dansen, hvor jeg slutter af med at løfte Karin Schwencke 

op på min ene skulder, hvor hun skal sidde og vinke til publikum.  

Karin skal hjælpe til, når hun skal op på skulderen. Når hun mærker, at jeg går lidt ned i knæene, 

sætter hun fra og ved fælles hjælp, sidder hun pludselig på min skulder.  

Hun kom desværre kun halvvejen den aften, så jeg stod med et solidt tag omkring livet på hende.  
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Af en eller anden grund skulle jeg køre med bussen ind 

imellem. Jeg husker ikke de nærmere omstændigheder. 

Da vi havde læsset bussen med alt grejet, og personalet 

havde fundet den plads, de skulle ha’ for resten af 

sæsonen, var vi ved at være klar til afgang. 

Jeg kom sidst ind i bussen – det gjorde jeg altid, da jeg 

hjalp chaufføren med at læsse kufferter.  

Den eneste plads, der var tilbage, var den ved siden af 

Thorkil Lauritzen. (det er ham og Annie Jessen på billedet 

til venstre) 

Det var sådan set den plads, jeg allermindst kunne tænke 

mig at få. Jeg syntes hans gang var en lille smule alternativ 

en gang imellem.  

Han gik også hele tiden og suttede på Strepsiler, og der var en stank omkring ham af bolcher og 

Spiritus.  

Han så bestemt ikke mere begejstret ud end jeg, da jeg satte mig ved siden af ham. Det varede ikke 

mere end en uge, så snakkede vi sammen som to gamle venner.  

Han havde et uudtømmeligt lager af anekdoter fra Københavns teaterliv halvtreds år tilbage i tiden.  

Mens jeg sidder og skriver dette, ville jeg ønske, at jeg havde hørt bedre efter.  

Thorkil havde spillet med i et hav af gamle danske film.  

Stort set kun i biroller men alligevel. Han havde også været Pjerrot i Tivoli i mange år.  

Hvis Thorkil havde levet i dag, havde han været med i de syv sure mænd, for enhver af dem kunne 

gå ind og spille underbukse fabrikant Julius V. Møller, som han gjorde.  

De aftener han var helt på toppen – og det var han som regel – var han rigtig god.  

Vi skulle senere spille i Ålborg hallen, og det havde Thorkild det 

ikke godt med, fordi han havde været engageret på Ålborg Teater 

i lange perioder - 

og han glædede sig ikke synderligt til at komme ”hjem”  

I de første scener han er med i, kunne vi godt mærke, at han var 

noget frisk i det, men det var ikke noget, der kunne hyle os ud af 

det.  
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Det var først da Thorkil skulle op ad en lille stige, der stod lænet op af huset bagved, at det gik galt.  

Vi stod altid et par mand for at hjælpe Thorkild hver aften, så vi var parat. Det var meningen, at han 

skulle kravle op på afsatsen og gå ud på altanen og fortsætte spillet derfra. Han kom aldrig op, 

benene ville ikke lystre.  

Han klynkede og protesterede, mens vi baksede med ham. (i en dunst af spiritus)  

Vi lagde ham forsigtigt ned på scenegulvet, hvor han lidt efter lidt kom til sig selv igen.  

Henning Hansen gik ind på scenen og stoppede forestillingen.  

Derefter spurgte han, om der var en læge tilstede.  

Det var som sagt i Ålborg hallen, og jeg vil tro der sad omkring 2000 mennesker for at se os.  

Pludselig siger Peter Fibiger, at han kan rollen og godt vil påtage sig at spille den færdig.  

Og hurtigere en det tager at stave til overskæg, har Peter iført sig et og er klar til at spille Julius V. 

Møller.  

Den første halve time gik det strålende, da havde han stadigvæk adrenalinet pumpende i kroppen.  

Det blev værre efter pausen, da nerverne havde indfundet sig, men vi klarede det ved at hviske 

teksten til ham ude fra kulissen.  

Peters redningsaktion gav ham en hovedrolle i ”Den glade enke” året efter. 

Under fremkaldelsen fulgte Kaj, med Peter ind på scenen og trykkede et par sedler i hans Hånd.  

Publikum var meget glade, og det 

kan jeg godt forstå, når man tænker 

på alternativet. Hvis ikke han var 

sprunget ind. havde de kun fået en 

halv forestilling. 

Her er nogle af den gamle garde i 

orkestret.  

I nogle stykker var der dobbelt så 

mange musikere med. Herren med 

det mørke fuldskæg var militær 

musiker og havde orlov. Han kom pludselig i Fredericia og sagde lige før forestillingen, at han var 

blevet mobiliseret og var på vej til sin belægning.  

Så drejede han om på hælen og gik. Poul London måtte spille hans fløjtestemme på sit klaver.  

Der var ganske vist en krise, men så vidt jeg husker, var det olie krise.  

Han dukkede op dagen efter og lod som ingen ting, og det gjorde vi andre også.  
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Kaj Robert 

Herren til højre for ham havde et sammenklappeligt spil skak med i 

lommen og var konstant på jagt efter en makker til at spille med. Jeg 

slog ham desværre aldrig. 

Den pæne unge mand er Kaj – eller Bas Kaj, som han også kaldes..  

Faktisk tror jeg, at han var en dybt ensom mand.  

Jeg har besøgt ham i hans hjem en gang, og det er sjældent, jeg har 

oplevet noget mere spartansk.  

En seng, et bord, et par stole, et klædeskab, det var alt. 

Han havde det held, at han var en type, man ikke ser hver dag.  

Han kan gå for at være overtjener – alfons – ældre landmand – og utallige andre figurer, som jeg har 

set ham i mellem år og dag.  

Og så var han i besiddelse af en ting, som jeg aldrig havde set før. 

 Nemlig et ur hvor man kunne se hele værket.  

Ur kasse og kæde var af massivt guld, og glasset var lavet i kvarts.  

Jeg kan ikke huske, hvor meget han gav for det, men det var meget. Det var et tungt og 

imponerende ur, og Kaj nød da også den opmærksomhed, uret fik.  

Men hvis jeg skulle hjem til den minimalistiske lejlighed som Kajs, ville jeg få det dårligt.  

Jeg ved ikke, om han nogen sinde havde tænkt sig at dele sin tilværelse med en anden, den slags var 

vi aldrig inde på.  

Det nærmeste vi kom, var samtalen i forrige kapitel. Men jeg håber dybt og inderligt, at Kaj har 

fundet det han går og søger efter.  

 

Billedet . Henning Hansen står 

og synger, de andre skal høre 

efter. 

Men gør de det, nej det gør de 

ikke, de har nemlig travlt med 

så meget andet. Rent 

undtagelsesvis er jeg ikke med 

i billedet, da jeg skifter tøj. 

 



216 

 

Henning kaldte de jo den syngende sporvognsstyrer. Han passede nu godt hos Kay Abrahamsen. 

Det er ikke mange dage siden, at jeg læste i avisen at han var død 84 år gammel. Han er desværre 

ikke den eneste på disse billeder 

På næste side ser vi Kaj efter hans sidste optræden som sanger. Det er vores chauffør, der har 

snuppet billedet.  

Gad vide hvad han har tænkt på. Billedet er taget i Hvidovre, hvor vores sidste forestilling var.  

Teaterrådet så forestillingen og blev enige om, at droppe tilskuddet til tournéen.  

Lige præcis den aften forstod jeg dem godt, da 

forestillingen udviklede sig til det rene pjat.  

Det er sådan, at når man spiller den sidste 

aften, må man godt lave lidt spøg og lidt 

skæmt sådan i al almindelighed 

Jeg personlig er imod det og har aldrig været 

med til det. Jeg forstår godt teaterrådet, men 

jeg syntes godt, de kunne være kommet nogle 

dage før.  

Samtidig mistede mere end fyrre mænd deres 

arbejde. For ikke at tale om dem der syede og 

dem der malede.  

Og alle, der så frem til en afslappet aften på 

operettetonernes vinger, blev selvfølgelig også 

snydt. Han fik lov til at komme ud næste år med Den glade enke, og det var den sidste.  

Det erfarede jeg først i dagspressen, da det kom frem. Jeg skulle også med sidste gang, og det var 

godt. Drengen jeg står sammen med på billedet, er ham der spiller Micki i stykket. Vi fik et vældigt 

godt forhold til hinanden.  

Hans far var også med i koret, så drengen havde hele tiden en 

voksen han kendte omkring sig.  

Han hed Claus Valentin. Han var en lille selvbevist herre, men 

indimellem røbede hans opførsel, at han trods alt kun var syv. Han 

var den første til at trøste mig, da Kaj truede med at ta’ rollen fra 

mig. Billedet er taget i sønderborg.  

Det var for øvrigt en dejlig uniform jeg havde på.  
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Den var lavet af en eller anden slags silke og vejede ikke mere end et fnug. Poul havde ikke anset 

det for noget problem at få et hotelværelse i Sønderborg, derfor havde han ikke reserveret et.  

Vi andre havde for længst bestilt. Klokken tolv, da vi havde pakket ned, fulgte Poul med ned på 

vores hotel for at få sig et værelse.  

Desværre hr. sagde Portieren der er ikke flere værelser. For den sags skyld er der ikke flere værelser 

tilbage i byen.  

Vi har en kongres – og så nævnte han navnet på et firma, jeg ikke kan huske. 

 

Jeg havde et dobbeltværelse og tilbød nu Poul plads i den ene side. Han betakkede sig, og sagde han 

ville prøve et andet sted.  

Vi var nogle stykker, der skulle på Musses kro, og jeg gav mig til at shine mig selv op og skifte tøj. 

Jeg var næsten på vej ud af døren, da det banker.  

Jeg går hen og åbner døren og ser Poul stå udenfor med sin kuffert. 

Gælder dit tilbud stadigvæk? Spurgte han. Selvfølgelig! Sagde jeg. 

Jeg tør slet ikke tænke på de overvejelser, den stakkels mand må have gjort sig på vej op af trappen. 

Jeg sover i venstre, og du sover i højre! Sagde jeg til ham.  

Jeg er desuden på vej ud af døren, da vi skal på Musse, jeg regner med at være hjemme om en time 

eller to.  

Jeg sagde godnat og begav mig på Musse. 

Musse havde en kro nede ved Havnen i Sønderborg. Hun stod selv for underholdningen,  

Da hun spillede klaver og sang til.  

Det var næsten udelukkende stamgæster, der var bænket omkring de små borde.  

Når stemningen var ved at være der, bevægede Musse sig fra baren og hen til klaveret, hvor hun fik 

anbragt sit enorme korpus på klaverbænken.  

Og så spillede og sang hun, så ikke et øje var tørt. En eller anden uddannelse på klaver havde hun, 

kunne jeg høre, og sangen blev fremført med en skolet stemme. 

Den mindede mig lidt om Erika Voigt. Jeg ved ikke, om jeg har fortalt det, men Erika Voigt er født 

og opvokset i Randers. Der var én der fortalte, da vi sad dernede en aften, at hun havde været 

skuespiller som ung, og da hun holdt op med det, købte hun sig en Kro og startede et nyt liv. 
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På billedet ser man pigerne i deres store nummer ”Søde Ko” Trods den miserable titel var det et 

godt lille nummer.  

Det var kun pigerne, der sang. Vi nøjedes med at se seje ud i baggrunden.  

Pigen der vender hovedet væk er Jannie Høgh, Connie Mølskov, Karin Schwencke, Bente Kidde 

 

Den slanke herre i baggrunden er Lars Hald. Han holder dekorationen 

oppe.  

I skal ikke snydes for Janni Høgh, som 

hun virkelig så ud. Jeg havde den ære 

og glæde at danse med hende i denne 

forestilling.  

Og dans var der gudskelov meget af denne gang. Det var rart at 

slippe for valsen, som der ved gud ikke er mange variationer i.  

Her var det dans omkring Majstangen og Tyrolerhopsa i mange 

variationer. Børge Ralov var god til sådan nogle som os. Men 

hanfik os alligevel op i et plan, hvor vi ikke bare tilfredsstillede ham men også os selv. Han fik lært 
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Peter Fibiger og Bo Madsen op til ekstraordinær tyroler hop, og det tog jo noget af presset fra vi 

andres skuldre.  

Jeg skulle ha’ danset med Janni i Den glade enke, men Janni blev gravid sommeren 73 og måtte 

melde afbud. (med Peter Fibiger)  

Og så syntes jeg det er på tide, at vi får afslutningen på den historie om min nye sengekammerat 

Poul.  

Jeg kom ravende hjem ved tre – fire tiden, og låste efter en del famlen døren op og trådte syngende 

ind.  

Jeg har en slagsang, jeg har sunget i mange år, jeg synger den ofte og gerne, jeg synger den, fordi 

jeg elsker den, og alle andre hader den.  

Den lyder sådan her: Hej ho hej ho, jeg er så flink og go. Den går på dværgenes sang fra Snehvide, 

hvis der er nogen, der får lyst til at bryde ud i sang.  

Denne sang startede jeg nu op på, mens jeg gjorde mig klar til natten. 

Jeg kunne godt se, at Poul trak det halve af dynen op over hovedet.  

Da jeg havde sunget den tre gange, havde Poul fået nok, han rejste sig pludselig op i sengen råbte! 

HOLD SÅ KÆFT FOR HELVEDE. Og det gjorde jeg så. 

Jeg syntes ellers godt, han kunne tage lidt mere hensyn til mig, det var da trods alt mit værelse.  

Nej, jeg ved godt selv, at jeg er en satan, men jeg ’kan ikke la’ være med at drille Poul, og han 

beder selv om det med sin opførsel.  

Vi har ikke noget at lade hinanden høre. 

Her ser man hvad vi skulle bruge det reb til, 

som vi stod og viste frem på forrige side.  

Hvis man ikke tager sig i agt, kan man 

umådelig let sætte sig ned på røven, og kun 

komme op på en ikke særlig elegant måde.  

Imidlertid svigtede det aldrig, og det er 

udelukkende Peter og Bo’s skyld, da det er 

dem, der har fat i den lange ende.  

Vi kunne godt ha’ spillet i syv dage i Sønderborg, som vi gjorde det i Svendborg. 

Der er et eller andet ved Sønderborg. Selvfølgelig ligger den tæt på grænsen, når vi skal gøre 

indkøb, men det er ikke kun det alene. Der er ingen landsdele, der har haft så mange op- og nedture 

som Sønderjylland. Selv landskabet bærer præg af interessekonflikterne.  
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Overalt støder man på skyttegrave og gamle løbegange. Bla.a. på Broagerland som jeg her set med 

mine egne øjn. Fra disse skyttegrave skød de tværs over sundet mod skanserne på Dybbøl.  

Man mærker historiens vingesus, når man går tur, og i godt vejr kan man se Dybbøl Mølle i det 

fjerne.  

Konny og jeg boede på Broagerland i en lang weekend på en Campingplads - men det var langt 

senere. Der så jeg disse skanser og installationer.  

De var lagt øverst på klinterne, som omgærder de fleste af fjordene hernede.  

 

Vi gik også lang tur på Gendarm stien, som er meget berømt i landsdelen. Det er en sti, der går fra 

Vadehavet og tværs over Jylland til Sønderborg.  

Døgnet rundt patruljerede der Gendarmer med skarpladte geværer. De var ikke langt fra hinanden 

og kunne ved råb slå alarm til hinanden.  

Det er mærkeligt - at denne lange menneskekæde - har passet på Danmark 

i rigtig mange år. Nu til dags er Gendarm Stien blevet til en 

turistattraktion, og Sønderjyderne praler vildt og inderligt med den. 

Det unge smukke par til venstre er Kirsten Wendelboe og Per Kristensen. 

Det var Per, der generede de Kongelige sangere sidste sæson, og brød 

Volmers håndslag til Nykøbing.  

Oprindeligt var det jo meningen, at Volmer skulle instruere, men han blev 

jo syg, og det tror jeg, Per kan være glad for - 

da han havde fået en mellemstor rolle og på den måde helt automatisk, var kommet mere i fokus 

hos Volmer.  

Kirsten dannede par med Per i Forestillingen. Året før 

havde vi danset sammen i Smilets land, og hun var helt fortjent 

trådt ud af korets skygge.  

En af de nye var sangerinden Anette Tholsted. Hun kørte 

sammen med Poul og jeg et stykke tid, og det var rart at få lidt liv 

ind i bilen.  

Anette var kærester med Connie Mølskov, og hun 

kommenterede pigerne, når vi kom forbi nogen ligeså sagkyndigt som os.  

Anette spillede guitar og havde udgivet et par LP plader. Det var nærmest en slags folkesang. 
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Hendes søster var den kendte fotomodel Marianne Tholsted. Jeg mener det har noget at gøre med 

Kosan gas Rederiet.  

Jeg glemmer aldrig første gang jeg så Connie 

Mølskov. Hvem gør det? 

Den allerførste dag til prøverne kom hun 

pludselig ind af døren som en af de sidste.  

Hun kiggede rundt og brød ud i et stort smil, 

mens hun sagde, hej alle sammen jeg hedder 

Connie. Alle mændene gloede, og de fleste af 

pigerne gloede, deriblandt Anne Margrethe 

Schou, som ikke troede på sit held.  Man vil gøre 

hvad som helst for sådan et par øjne. 

 

Og Poul siger – Hvis du har så helvedes meget 

forstand på stjernetegn, så sig mig hvad 

stjernetegn servitricen har, vi vædder en øl.  

Jeg kigger op på hende og siger - hun er Stenbuk. Poul råber til hende - hvad stjernetegn er du født 

i. Stenbuk! Råber hun tilbage. To øl! Siger Poul. (jeg gættede) 

Det er tæt på, at Henning Hansen er min favorit operettefrikadellesanger. 

Hvis han nogensinde var sur, har han gemt det godt, da jeg aldrig har set det.  

De to roller, jeg nåede at se ham i, fyldte han glimrende ud.  

Han passede godt til denne lettere upålidelige og dameglade Leopold og den ligeså dameglade 

Danilo 

Efter tournéerne lavede han et show med Jørgen Buckhøj (Mads Skjern), som de kørte indtil Jørgen 

døde.  

Ligesom Thorkild Lauritsen havde Annie Jessen også en by hun var bange for at spille i. – og det 

var Odense. Hun gik op i limningen allerede på hotelværelset inden hun mødte på teatret.  

Efter sigende gik hun og rykkede pengesedler i stykker, mens hun talte i tunger.  

Jeg ved godt det lyder sært, men sådan var snakken.  

Det lod sig først gøre at gennemføre forestillingen, da hun havde fået et par beroligende sprøjter. 

Og forestillingen blev da også derefter.  
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Og vi spillede ikke en gang på Odense Teater, hvor hun havde været, men på et sted som hed Fyns 

Forum. Desuden var alle dem, hun kendte på teatret, for længst døde. 

Og nu er det på tide at introducere Astrid Vestenskov, som havde orlov fra sit kirkekor.  

Jeg kan ikke huske navnet på kirken, men det var en af de store i 

København. En af dem med fast løn og mange begravelser.  

Astrid var gift med en skomager der lavede sko til det Kongelige 

Teater. Astrid var tyve tredve år ældre end vi andre, og især i 

begyndelsen kunne man godt mærke den store aldersforskel.  

Kaj havde jo taget hende med på grund af hendes stemme, og fordi 

det ser dumt ud at befolke scenen med ene unge mennesker.  

Men samtidig var hun også ualmindelig kejtet. 

Jeg har gudskelov kun danset en enkelt dans med hende.  

Og det var nok. Min faste partner var Jannie Høgh, som jeg har fortalt, og hende havde Astrid talt 

med, før hun kom til mig. Sagen var, at Astrid havde salen fuld af venner, (Rødovre) og gerne ville 

puste sin rolle en lille smule op. Jeg var ikke helt vild i varmen, fordi man vænner sig jo til sin 

sædvanlige partner. Men Astrid var jo også sød, såh. Og jeg vidste det på forhånd. 

Vores dans blev en ren katastrofe.  

Vi faldt over vores ben – vi 

dansede den forkerte vej – og vi 

dansede ind i de andre. Astrid var 

helt utrøstelig bagefter.  

Pyt med det Astrid! Sagde jeg. Det er 

glemt i morgen! Men jeg kunne ha’ 

kvalt hende. 

Poul og jeg havde sovet ved Konny 

nogle gange i løbet af efteråret, og 

selv om jeg sendte små følere ud, 

kunne jeg ikke mærke nogen 

forandring i stemningen.  

Så jeg spurgte, om ikke hun kom til 

Svendborg, når vi skulle spille der. 

 Henning Hansen har minen på 
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Det ville hun gerne, og dernede fik vi nogle dage sammen som vi stadigvæk kan grine af. 

 

Vi slog os sammen med Peter Fibiger og Jannie Høeg og turede rundt på de steder, som vi havde 

fundet frem til efterhånden.  

Konny havde taget sin bror Henning med, da hun var træt af at rejse alene.  

Han var ikke ædru et eneste minut på den tur, men han påstår stadigvæk, at han kan huske det hele.  

Vi sjappede rundt i sne under hele opholdet, og de havde da også været bange for at sidde fast i 

snedriverne på vej ned.  

Konny fortalte mig, at i Randers var sneen så høj, at man kunne gå på tagene af bilerne.  

Helt så meget var der ikke her, men der var nok. 

Inden Konny og Henning tog hjem - aftalte vi - hvornår vi kom igen og overnattede. 

Vi aftalte også, at vi ville holde jul sammen, og det glædede jeg mig ekstra meget til,  

for Linette var ved at få en alder, hvor hun kunne få glæde af, at det var jul.  

Hun var på vej mod de to år. Vi sluttede af i Hvidovre, som vi plejede og derefter kørte ud til Kajs 

kælder og læssede alt grejet af.  

Derpå sagde vi farvel og på gensyn næste år, og det var så den tourné.  

 

Kapitel 6 

Hjemme igen. Design Byg. En lille tur i spjældet. Der laves højtrykspumper. Retsmødet. 

Tourné igen – den sidste. Og hvad så. 

Allerede mellem jul og nytår begyndte jeg at spekulere på, hvad jeg skulle lave i det nye år. 

For en gangs skyld havde jeg lidt penge med hjem, så jeg gik og trak den i halen nogle uger. 

Jeg ringede til Gerni og talte med Poul Bülow, men han stod ikke lige og manglede en mand men 

prøv længere hen på foråret! Sagde han.  

Til sidst gik jeg ned og solgte min nye spolebåndoptager, som jeg havde købt af Bert, fordi han 

manglede penge.  

Jeg var ikke begyndt at betale husleje og den slags til Konny, men det var meningen at jeg skulle 

begynde lige så snart, jeg havde fast arbejde. 

Da jeg havde solgt båndoptageren tog jeg et smut til Århus for at besøge Jørgen og Gurli, som jeg 

ikke havde set siden de besøgte mig i Nykøbing, sommeren før.  

Han fandt straks det ”sjove tobak” frem og miksede en lille en. (ellers var jeg også blevet skuffet) 

Da jeg havde snakket længe nok om min økonomiske situation, kom Jørgen med et forslag.  
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Det endte med at jeg fik et par klumper med hjem til videresalg. 

Sådan set imod mine egne principper. Jeg har aldrig set det som den store forbrydelse at ryge en fed 

en gang imellem. Men jeg har altid sat grænsen ved at sælge det. 

Det skulle jeg have husket på, da jeg stoppede klumperne i lommen. 

Der var da også dømt fiasko fra starten, da jeg gjorde mit bedste med at sælge en lille klump til en 

civilbetjent. 

Det lykkedes mig, at smutte fra ham i mængden (det var torvedag) 

Jeg skynder mig hjem og får gemt de sidste par klumper forsvarligt af vejen. 

Da jeg ikke selv turde sælge resten, overlod jeg det til et par stykker, som kom i kælderen. 

Om aftenen ringer min svoger – Børge – og tilbyder mig arbejde. Han er i et lille firma som opfører 

huse.  

Det hed Design Byg. De manglede en makker til ham, der satte skillerum op.  

De såkaldte separex vægge.  

Det havde jeg prøvet før, og da jeg hørte timelønnen, var jeg ikke det mindste i tvivl.  

Jeg startede allerede om mandagen og glædede mig til at få noget mere frisk luf, og have fri til 

almindelig tid om aftenen. 

Der var kun et problem. Det var min makker. Jeg har aldrig nogen sinde kendt sådan en doven 

mand.  

Han gad absolut ikke lave en skid. Han stod den udslagne dag og kiggede ud af vinduet, som der 

ikke engang var sat glas i endnu.  

Den første dag fik vi løftet én (1) separexvæg hen til det sted, hvor den skulle være. Det var alt.  

Om aftenen bestemte jeg mig for, at jeg ville sætte lidt fut i ham. Jeg tog tyren ved hornene allerede 

fra morgenstunden.  

(Jeg sku’ ha’ ventet) Han blev da heller ikke ligefrem i perlehumør, da jeg lukkede op for 

godteposen.  

Jeg skulle aldeles ikke komme her, som ny mand og straks lave om på systemerne.  

Jeg fortalte ham, at jeg aldeles ikke ville lave om på systemerne men bare gerne ville lave lidt for 

min ugeløn.  

Hvis jeg var utilfreds med noget i firmaet, kunne jeg gå til mester! Sagde han så.  

Og det var lige præcis det, jeg gjorde. Ikke fordi jeg ville sladre men for at sige op. 

Jeg sagde til ham, at arbejdet ikke rigtig passede til mig. Og det var det. 

Jeg sad og tegnede da det ringede på døren.  
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Jeg lettede mig og gik ud og lukkede op. Uden for stod to herrer, der lugtede langt væk af Politi. 

De var i civil, men der er altid et eller andet udefinerbar, over det politi, der ikke bærer uniform. 

Goddag det er politiet! Sagde den ældste. Hedder du Lars Hald? Spurgte Han. Ja! Sagde jeg. 

Må vi komme inden for? Spurgte han. Værsgo! Sagde jeg.  

Efter at have præsenteret sin makker, som hed Bjørn, præsenterede han sig selv som Ranum. 

Jeg fik nu besked på at sætte mig over i sofaen og blive siddende.  

Bjørn forsvandt ind i soveværelset, og Ranum gik i gang med at undersøge den store skænk, der 

stod i stuen. 

Hvad leder i efter, spurgte jeg på et tidspunkt. Ranum vendte sig om mod mig og sagde, det ved du 

vist godt! Sagde han.  

Ja det ved jeg vist godt, tænkte jeg. Ranum står pludselig med en rulle knaldhætter i hånden.  

De var beregnet til Linettes knaldhættepistol, som hun havde skudt nytåret ind med.  

Ranum står og gnider på knaldhætten, for det kunne jo være noget farligt i stil med LSD. 

Pludselig sprænger en af hætterne med et ordentlig brag, og Ranum gør et hop.  

Bjørn kommer susende inde fra soveværelset for at se, hvad der sker.  

Da han går ind i soveværelset igen, kan jeg se, at han døjer med at skjule et smil.  

Han var ikke den eneste, der døjede, jeg sad på sofaen og fnisede lidt for mig selv.  

Efter en times tid opgav de at finde noget. Og hvis de havde fundet noget, var det ikke mit. 

Jeg blev nu erklæret for anholdt for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer. 

Og jeg fik lov til at skrive en seddel til Konny, som de dog skulle godkende ordlyden af. 

Jeg skrev! Kære Konny, Politiet har hentet mig, jeg ved ikke hvornår jeg kommer hjem. Lars. 

Ved ankomsten blev jeg anbragt i et lille jern skab en times tid. Alle anholdte får lige sådan en lille 

tur for at bløde hukommelsen lidt op.  

Når man sidder der i sådan et lille skab, er der mange tanker der farer igennem hovedet på en.  

Hvem har sladret – er de begge snuppet – hvor meget har de sagt – og har de sagt noget om Jørgen.  

Ranum kom og hentede mig efter en times tid og fulgte mig ned til deres fælles kontor.  

Jeg skal lige visitere dig først! Sagde han. Han vidste selvfølgelig godt, at han ikke fandt noget på 

mig, da jeg ikke havde haft meget tøj på kroppen da de anholdt mig.  

Jeg tegner nemlig bedst i underbukser og T shirt.  

Mine ben rystede helt ukontrollabelt, da han lod sine hænder glide ned af dem.  

Da han var færdig, bad han mig tage plads ved bordet. Og hvis du vil ryge, er det ok med mig! 

Sagde han. 
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Et stykke inde i de indledende manøvrer siger han pludselig, at han lige skal noget på et andet 

kontor, om jeg lige kan underholde mig selv et par minutter. 

Ligeså snart han er ude af døren, går jeg i gang med at kigge på de billeder, som lå på skrivebordet.  

Nogle af de første jeg finder er yy og xx. Jeg kan mærke at modet synker helt ned i knæhøjde. Det 

anede mig nok, at de var blevet snuppet.  

Efter et øjeblik kom Ranum tilbage og satte sig ned. Var der nogen du kendte! Spurgte han. 

Hvis jeg var en forhærdet kriminel og voldtægtsforbryder, havde jeg aldrig plumpet i den lille 

fælde, som Ranum og Bjørn havde stillet op for mig. 

De fortalte mig ligeud, hvordan de mente, at det hang sammen, og selvfølgelig havde de ret, men 

det fortalte jeg dem ikke. 

Da de var færdige med at afhøre mig, fik jeg at vide, at jeg skulle for en dommer den efterfølgende 

dag, og han skulle tage stilling til i hvor lang tid, jeg skulle varetægtsfængsles. 

Efter at have sikret sig, at min entrénøgle var blandt de effekter, der skulle beslaglægges, kørte de 

mig til arresthuset. For en god ordens skyld - jeg var ikke på noget tidspunkt gjort bekendt med en 

ransagningskendelse underskrevet af en dommer.  

Det var også påfaldende så mange gange Ranum spurgte Bjørn, om jeg havde husket at lægge min 

nøgle. 

Men lad nu det ligge. 

I arresthuset blev jeg modtaget af en venlig arrestforvarer og ført ned til min celle. 

Den var beliggende i det hjørne, der vender ud mod Amtsavisen. Under vinduet, som sad højt oppe, 

var der et lille skilt, der advarede mig imod at kigge ud.  

Det var ikke et forbud, der blev taget særlig højtidelig, da al malingen var slidt af på sengegavlen, 

som man stod på, når man kiggede ud. 

Arrestforvareren gav mig en kort introduktion til stedet. Spisetider – sygdom – og den slags. 

Jeg fik også at vide, at jeg ikke måtte tale med nogen, da jeg var under isolation. 

Og så gik han. 

En munk ville have følt sig hjemme i mine nye omgivelser. En seng – et bord – en stol – og en 

håndvask.  

Det var alt, hvad der var. Jeg var klar over, at enten skulle jeg ha’ noget at læse i, eller også skulle 

de gi’ mig noget arbejde.  

Da jeg ikke vidste, hvordan man kom i forbindelse med personalet, satte jeg mig til at vente på 

aftensmaden, der måtte jo komme noget personale med den. 
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Det gjorde der også, det var vores genbo, som ikke med én mine røbede, at han kendte mig hjemme 

fra vejen.  

Han hilste bare venligt på mig, som han hilste på alle indsatte. Jeg fremførte mit ønske om nogle 

bøger og noget arbejde. 

Han kunne ikke skaffe mig arbejde i dag, da Værkmesteren havde holdt fyraften, men bøger kunne 

han skaffe i massevis. 

Et kvarter efter kom han med en stor stak bøger.  

Efter en rædsom nat, hvor jeg ikke fik lukket et øje, gjorde jeg mig klar til Grundlovsforhøret. 

Jeg hilste kort på den mand, de havde beskikket som min sagfører og bommede ham for hans sidste 

cigaretter, da jeg selv var ved at løbe tør.  

Der var en søvndyssende og støvet atmosfære i lokalet. 

Alle - undtagen dommeren - så ud, som om de halvsov.  

For min part var det en tilståelsessag, da jeg ikke gad trække min sag i langdrag.  

Og jeg følte heller ikke, at min brøde var så stor, at den gav anledning til de helt store moralske 

skrupler fra min side. 

Jeg mente dybest set, at jeg skulle i fængsel for noget, der i virkeligheden burde være lovligt. 

Og det mener jeg den dag i dag. 

I hine tider var det stort set en ekspeditionssag, når man røg ind for sådan noget.  

Man talte de gram, man havde solgt, og kunne derfor nemt regne ud, hvor mange dage man fik i 

skyggen. 

For mit eget vedkommende regnede jeg med tres dage, og det kom da også til at passe. 

Da jeg ikke måtte forlade min celle for at gå på værkstedet, måtte værkstedet så komme til mig. 

Og det gjorde det i form af en stor kasse klemmedele.  

Der fulgte et simpelt apparat med, som fjederen skulle sættes fast i, og udover det nogle tomme 

papkasser til den færdige produktion. 

Det eneste mad jeg spiste under min ”ferie” var morgenmad, da jeg stort set mistede appetitten. 

Jeg sørgede dog for at drikke det, der fulgte med maden. 

Hurtigt fik jeg sat klemmeproduktionen i system.  

Umiddelbart efter morgenmaden gik jeg i gang med klemmerne kun afbrudt af et par rygepauser en 

gang imellem.  

Jeg fortsatte som regel til klokken ti om aftenen. Først da følte jeg mig træt og regnede med at 

kunne falde i søvn.  
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To dage efter havde jeg lavet de klemmer, der skulle ha’ varet hele ugen. Værkmesteren kiggede 

lidt forbavset, da han så min produktion.  

Han lovede mig en omgang, der var større end den første. 

Man er jo udelukket fra det gode selskab, når man er isoleret fra de andre, men man er også 

udelukket fra at kigge TV, høre Radio, og læse aviser.  

Derfor er det forbandet vigtigt, at man har noget at gi’ sig til.  

Bøgerne brugte jeg, når jeg var kommet i seng.  

Om torsdagen blev jeg afhentet af Ranum og kørt på politigården.  

Han undskyldte, at der var gået så mange dage, siden vi sidst havde set hinanden. (5)  

Der var sket et grimt mord i byen, mens jeg havde siddet inde, og alt disponibelt mandskab var sat 

ind, så han havde ikke haft tid til at kigge på min sag.  

Har du ellers noget nyt at tilføje! Spurgte han.  

Det havde jeg ikke, da jeg normalt ikke gik og lavede numre. Og det fortalte jeg ham. 

Det ved vi godt! Sagde han, vores klientel er normalt ikke så nemme at bide skeer med som dig. 

Vi har ikke mere at bruge dig til i denne omgang, så vi regner med at løslade dig i morgen kl. 12. 

Og så kom der gang i klemmerne. Værkmesteren fortalte mig dagen efter, at han aldrig havde haft 

en indsat, der havde lavet så mange klemmer som mig. (jeg tror ham) 

Jeg havde næsten to hundrede kroner med hjem fra arresten, og det var en god slat penge i 73. 

Jeg havde nu fire måneder, inden jeg skulle møde i København, og jeg var klar over, at det gjaldt 

om at få noget arbejde så hurtigt som muligt. 

Så jeg ringede igen til Poul Bülow på Gerni. Du er heldig! sagde han, du kan begynde på mandag. 

Jeg anede ikke en pind om, hvornår selve retssagen skulle foregå, men jeg gik ud fra, at jeg fik et 

brev.  

Det gjorde jeg ikke, og da der kun var godt en måned til jeg skulle på tourné, var jeg nødt til at gøre 

noget, så jeg ringede til Dommerkontoret.  

Jeg forklarede dem situationen med tournéen. 

Det ville ikke være så godt, hvis jeg midt i turen - skulle i retten - og umiddelbart derefter blev kørt 

til afsoning.  

Det havde de stor forståelse for på Dommerkontoret og lovede at fremme sagen. 

Engang i sidst i juni var jeg så i retten for at forklare min sag. Det varede ikke mange minutter, dels 

på grund af sagens substans, dels fordi det var en tilståelsessag.  

Som jeg selv regnede med, fik jeg tres dage minus de syv dage, jeg havde siddet i varetægt.  
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Selve dommen blev forkyndt pr. brev, og der stod også, at jeg var indkaldt til afsoning i Sønder 

Omme Statsfængsel d. 2 – 1 - 74.  

Jeg kan ikke huske, om vi lavede noget særligt den sommer.  

Vi havde ingen bil, og det begrænsede mulighederne for at komme nogen steder meget. 

Linette var kun et par år, og hun skulle puttes tidligt om aftenen, og også det satte en dæmper på 

festivitassen.  

Jørgen og Gurli besøgte os et par gange den sidste gang sammen med xx og yy. 

xx og yy var begyndt at optræde rundt omkring med deres ”Show”, som mest gik ud på at fremvise 

yy uden tøj på.  

Jeg lavede aftensmad til os alle sammen, og Jørgen og Olsen hentede øl. Der manglede heller ikke 

sjov tobak, og inden længe var stemningen på toppen.  

Og der holdt den sig længe. 

Ud på natten redte vi op til Jørgen og Gurli på sofaen og til xx og yy på gulvet lige ved siden af 

sofaen. Og så gik vi i seng. 

Jeg syntes, at jeg lige var gået i seng, da Jørgen kom og vækkede mig. (det var jeg også) 

Jeg gik ind i stuen, hvor der herskede begravelsesstemning. Gurli var sur kunne jeg se, og det 

samme var xx.  

De eneste, der ikke var sure, var Jørgen og yy, og det burde jo have fået en klokke til at ringe i mit 

hoved. Men der var ikke noget der ringede. 

Først næste gang jeg besøgte Jørgen i Århus, fortalte han, hvad der var sket. 

Jørgen og yy havde haft et forhold kørende i lang tid. Et yderst risikabelt forhold, da de hele tiden, 

kunne blive opdaget.  

Jørgen annoncerede, at han gik ned med skraldeposen, og yy sagde, at hun lige skulle på toilet. 

(også nedenunder)  

Det gav dem to minutter, hvor den fik alt hvad remmer og tøj kunne holde.  

xx og Gurli kunne ikke drømme om, at der blev lavet den slags numre bag deres ryg.  

Og slet ikke på to minutter. 

Tilbage til min sofa. 

Jørgen havde lagt sig yderst på sofaen, og yy havde lagt sig nærmest Jørgen på gulvet. 

Da Jørgen troede, at xx og Gurli sov, havde han listet sin hånd ned til yy. 

Det viste sig, at xx ikke sov ret meget, for lige pludselig tog han fat i Jørgens arm og næsten 

rykkede ham ud af sofaen.  
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Så vågnede Gurli, og da det gik op for hende, hvad det hele drejede sig om, var hun også sur.  

Da de tog den første bus om morgenen, var det i en noget mat stemning.  

Efter en begivenhedsløs sommer (bortset fra min ferie, som staten betalte), var jeg klar til at rejse på 

landevejen for sidste gang med....... 

 

     

Den Glade Enke 

 

 

Kapitel 7 

Nye og gamle legekammerater. 

Da jeg skrev om Sommer i Tyrol, nævnte jeg, at det var min yndlingsoperette, og det passer da 

stadigvæk. 

Den Glade Enke kommer til at stå lige ved siden af. Ikke mindst den dejlige musik, der er i Enken.  

På billedet sidst i forrige kapitel har Enken (Helle Winge) lige sunget ’Vilja’ sangen, og Danilo er 

kommet til ved lyden af den skønne musik.  

Som sædvanlig var jeg ung adelsmand ved hoffet i første akt og en slags Kosak i anden akt.  
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Det var mere eller mindre de samme kræfter, der var med denne gang også, dog var der kommet et 

par nye korpiger med. 

Ud over dem, var der også ny Instruktør og Koreograf. 

Instruktøren var skuespiller på det kongelige Teater Palle Huld. Palle havde været kendt i den store 

offentlighed stort set hele sit liv.  

Dagbladet Politikken udskrev i 1928 en konkurrence, der gik ud på at rejse jorden rundt så hurtigt 

som muligt.  

Den dengang femtenårige Palle vandt i stor stil, (44 dage) og blev kendt af hele den danske 

befolkning, som læste hans rejsebreve med glubende appetit.  

(behøver jeg at fortælle, at Politikken solgte mange aviser det år)  

Da han åbenbart ikke kunne undvære rampelyset, startede han først i tredverne på skuespiller 

uddannelsen under det Kongelige Teater.  

Det blev han færdig med i midten af tredverne og blev derefter fast engageret ved Teatret.  

Bortset fra film, Radio og TV blev han på det Kongelige hele sit liv.  

Han var chef for det Kongeliges Tourné virksomhed til året før, han skulle instruere os. 

For nylig så jeg ham på DK 4, hvor han fortalte om sit liv. Så vidt jeg kunne se, var der ikke mange 

tænder tilbage – om nogen.  

Hukommelsen fejlede imidlertid ikke noget, selv om Palle nærmer sig de hundrede. 

Han er født i 1912.  

Vi fire der havde med scenen at gøre, var ude og spise til middag sammen med Palle et par gange, 

da vi flyttede til Slagelse for at holde premiere.  

Han kom selv og spurgte os, da han åbenbart manglede publikum. 

Det er ligesom at trykke på en knap, når man er sammen med Palle Huld.  

Straks var vi jorden rundt - eller en tur på det Kongelige, hvor han fortalte anekdoter om 

Poul Reumert, eller også tog vi lige en ny tur til Transibirien sammen med hans skuespillerkollega 

Elith Foss. Yderst underholdende. 

Det havde også en anden fordel, man behøvede ikke og sidde og lede efter sine ord, når man var 

sammen med ham, man kom alligevel ikke af med dem. 

Jeg tror ikke, at han gjorde det af egoisme, han var bare den fødte fortæller. 

Frank Schaufuss var en helt anden type, han var bare vant til at bruge bentøjet i stedet for 

snakketøjet.  
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En dejlig smilende og venlig mand. Jeg er sikker på, at han kunne være en strid børste over for de 

Balletdansere, han har haft under sig. 

Men over for os, der kun havde ”danset” et par år, var han venligheden selv.  

Han sprang ikke over hvor gærdet var lavest, men han var realistisk om, hvor meget han kunne 

byde os.  

Mens han lavede koreografi med os, var han samtidig Direktør for det Danske Balletakademi i 

København. Jeg kendte ham udmærket i forvejen. Jeg kunne huske ham fra ballet transmissionerne 

på TV fra det Kongelige Teater.  

Det var i halvtresserne og tresserne, og der var kun én kanal den gang, så enten så man ballet, eller 

også så man ingenting. 

Jeg husker også hans kone Mona Vangsaae, som var solodanserinde. 

Man kan også roligt sige, at deres børn har generne i orden, da sønnen Peter er ham, der driver 

Balletakademiet i Holstebro. Søsteren Puk er skuespiller på det kongelige. 

Eller har været, da jeg ikke har hørt til hende længe. Hun var gift med Preben Uglebjerg, da han 

kørte galt og døde. Jeg kan ikke rigtig huske det, men var der ikke et lille barn. 

Og nu er det på tide at præsentere charmetrolden over dem alle, 

Arne Westermann.  

Prøv at gå tilbage til billedet af Karin Schwencke og tænk ligesom 

mig. Hvad hulen ville hun dog med sådan en gammel nar.  

Arne var sød - han var fræk - han var lunefuld - han var 

ondskabsfuld - han var charmerende - han var selvironisk - det 

eneste han ikke var, det var skuespiller.  

Det er måske grunden til, at han var endt som Kays 

forretningsfører. Den første gang jeg så Arne i en film, var den 

allerførste ”Far til fire”.  

Kan i huske scenen, hvor lille Per sælger alle de breve, som Søs 

har skrevet til Poul Reichard. Manden med den bløde hat, der samler nogle af brevene op og køber 

dem, er Arne. Op gennem halvtredserne og tresserne dukker han af og til op i små biroller. 

Jeg ved ikke i hvor mange år, han havde været Kays forretningsfører, men han var gammel i gårde, 

da jeg kom til.  

Jeg kunne godt li’ ham af flere grunde – dels var han altid large med et lille forskud – dels lod han 

aldrig sit dårlige humør gå ud over mig.  
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Han var altid presset af Kay, og det var ikke altid han kunne klare presset, og det nemmeste i den 

situation er at fordele presset nedad. Når vi sad på et værelse efter forestillingen og fik nogle øl, 

kunne man roligt regne med, at Arne fik sin del. Prøv at kigge på billedet igen. 

Når Arne sad med sit uudgrundelige smil og ikke sagde en lyd, var det gerne tegn på, at han var så 

fuld, at han ikke kunne sig noget. 

Arne var umådelig stolt af sin far, Johannes Westermann.  

Han var en meget anvendt tekst og revyforfatter i sidste halvdel af attenhundred tallet og første del 

af nittenhundred tallet.  

Ligegyldig hvad vi snakkede om i garderoben, kunne Arne altid finde et link til en af faderens 

gamle sange. Verset gav altid en smule mening, men omkvædet var som regel det rene vås. 

Tinge linge ling for mig, og tinge linge ling for dig. Jo de var nøjsomme dengang.  

Arne lod sig ikke gå på af, at vi råbte – hold nu kæft Arne – han sang bare sangen færdig.  

Jeg har lige slået Johannes Westermann op i lystige viser fra Politikken og har fundet ud af, at han 

er repræsenteret med to sange, nemlig ”Rullen går” og ”Otte dage på landet”.  

Jeg ser samtidig at han døde i 1927 så Arne kan altså ikke ha’ kendt sin far særlig godt. 

Men umådelig stolt det var han. 

Jeg har set ham tænde af nogle gange, bla.a. da vi spillede i Ringkøbing.  

Der var én i garderoben, der havde afleveret en ordentlig grønharker i håndvasken uden at skylle ud.  

Arne var altid lidt stresset i forvejen, og 

ved synet af grønharkeren gik han 

fuldstændig amok.  

Da han ikke vidste, hvem det var, kom 

vi alle under anklage, og det var ikke 

småting, han ville gøre ved synderen, 

når han fandt ham.  

Året efter, da vi spillede i Ringkøbing, 

stod jeg selvfølgelig klar ved 

håndvasken da Arne kom ind.  

Og så gjorde jeg mit bedste for at svovle 

og bande, ligesom Arne havde gjort 

sidste år.  
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Den der grinede højest, var selvfølgelig Arne. (jeg melder hus forbi med den grønne) 

Vores nye Primadonna Helle Winge flankeret af de to flotteste kor herrer som Kay havde med.  

Lars tv og Per th 

Helle var fra Randers, og hun var datter af Preben Winge, som var chefredaktør på Randers 

Amtsavis. Hun havde været med Kay før og var meget rutineret. Hun var en rigtig sød lattermild 

pige, og der var ikke det mindste primadonnanykker over hende.  

Prøv igen at lægge mærke til kostumerne.  

De var lavet af en slags silkestof og var yderst behagelige at have på. Støvlerne, vi havde på, var 

håndsyede af sort skind, der var garvet handskebløde. Der blev ikke sparet på noget.  

 

 

I første akt havde vi kjole og hvidt på, damerne var iført lange kjoler. 

Ellers var det ligesom det plejede, koret øvede ovenpå og de høje herrer og damer øvede 

nedenunder.  

Det er klart den forestilling, hvor vi både har danset og sunget mest. Herrerne var for en gangs skyld 

mere på scenen end pigerne.  

Vi havde en sang helt alene, som hed ”Kvinden er en besynderlig én” Den væltede salen hver aften.  

Vi sang også kor til Helle i et af hendes numre. Og så sang vi selvfølgelig sammen med pigerne i de 

store optrin. Bla.a. Vilja sangen.  

Palle Huld var en hel anden type instruktør end Volmer og Jan Zangenberg. Stemningen var meget 

mere gemytlig.  

Der var selvfølgelig den samme disciplin, som der plejede at være, men alligevel trak man vejret 

lidt friere.  

Sommetider måtte vi dog gøre Palle opmærksom på, at vi skulle bestille noget, for ved den mindste 

anledning begyndte han at fortælle anekdoter fra sit lange liv.  

Frank Schaufuss rystede grinende på hovedet af ham. Den der rysten, der siger – du bliver aldrig 

klogere Palle. 

Ovenover til høje har vi et lille billede, af det menneske, som jeg fik det tætteste forhold til under 

Tournéerne, nemlig Bert Tscherning.  

Bert var vokset op sammen med sin mor, som havde øvet en stor indflydelse på hans liv.  

 

Jeg tror at Tournéen var et middel til at komme væk fra moderens dominerende indflydelse.  
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Jeg er desværre bange for, at han gik helt i hundene til sidst. Da jeg lærte ham at kende, drak han 

allerede som et hul i jorden.  

Vi sad en aften og diskuterede – hvorfor drikker man? Efter lang tids diskussion blev vi enige om, 

at det var for at kunne falde i søvn om natten. Og det tror jeg stadigvæk er rigtig.  

Bert løb efter stort set alt til stor fortrydelse for Chris Thomas. Chris startede i sin tid som Refræn 

sanger i Svend Åge Esbensens Orkester, som jeg svagt kan huske at have hørt om for år tilbage. 

Han havde ikke nogen stor stemme, men da han altid spillede de her gamle og vrisne sure mænd, 

gjorde det ikke så meget. 

Jeg ved ikke, hvad han ellers har lavet, før han kom med i Operetterne.  Helt tv. 

 

F.eks. sådan en han spiller på billedet ovenover Ham her er nu 

ikke så slem. Peter Fibiger bag ham – Leo – Annette Tholsted 

– Bas Kaj -? – Trine – Lars.  

Chris boede sammen med Kay i flere år. Og ham skulle han 

nok ha’ holdt sig til, da Bert voldte ham mange hjertesorger. 

Bert var jo altid mere eller mindre fuld, og når han nåede aften, 

var hans hæmninger for længst drukket bort. På et eller andet 



236 

 

tidspunkt efter, er de gået fra hinanden, da jeg ved, at Chris boede på Djursland et eller andet sted. 

Det var Chris, der lavede revy i Femmøller nogle år i halvfjerdserne. 

 

Og her har vi så Operettens bedste nummer. 

De ”fleste” af os havde gode kraftige stemmer, så det var et nummer, der kom ud over kanten. 

Billedet er taget i Svendborg. 

Forstanderparret på den vegetar Højskole, vi boede på, var inde og se forestillingen. Astrid spurgte 

dem om, hvem der var bedst af mændene.  

Lars og Bo havde de svaret. Bo er den yderste på rækken ved siden af mig.  

Vi elskede alle sammen 

nummeret. Vi brillerede med 

sangen, men fik sandelig også 

ros for vores dans.  

Den var koreograferet af 

Frank Schaufuss, der gav os 

lejlighed til at danse 

araberdans og Can Can.  

Nummeret var koreograferet 

ned til mindste detalje, så vi 

alle sammen gjorde det 

samme - på samme tid. I får 

lige første vers.  

 

 Kvinden er en besynderlig én 

Kun lidt kød og lidt skind og lidt ben 

Men hun tumler os mænd det skal sies 

Som en mis mis mis mis mis  

 

Især til sidst, når vi dansede Can Can, kunne vi mærke publikum.  

Der var aftener, hvor vi fik det største bifald.  

Det var, når vi drejede rundt om hinanden med fat i hinandens 
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skuldre og slog op med Benene. Poul London som ses th.  

Man skal lede længe for at finde en flinkere mand inden for dansk musikliv. Beskedenheden selv. 

Jeg har kun set ham sur for alvor én gang.  

Vi spillede på en meget lille scene, og der var ikke plads til 

Poul og mig på scenen.  

Sceneåbningen var simpelthen for lille.  

Poul London kom farende ud bag ved, da forestillingen var 

slut, og overfusede Poul og jeg. 

Det er da dejligt at være savnet. 

Poul og jeg vi gav frivilligt afkald på scenen i den slags 

situationer, vi havde rigeligt at gøre bag ved scenen, så det 

var kun velkomment. 

I denne forestilling kørte vi med det største orkester, som 

jeg har været med til. 15 mænd og damer. Og så er det på 

tide at jeg præsenterer jer for min nye partner Trine fra 

Århus. Jeg var ikke spor utilfreds med at få tildelt hende. 

Det var hende, der sagde en aften, da vi stod i kulissen, du 

er jo slet ikke, som jeg har hørt. Nu ved jeg jo godt, hvem 

der sagde det, og han får da også tørt på i bogen. Man skal 

altid passe på, hvad man siger i sådan et lille lukket miljø som vores. Trine og hendes bror – Lars, 

havde optrådt, siden de var børn i Århus og omegn. En eftermiddag, da vi var færdige med at stille 

op, stod Trine og sang nogle af 

Enkens numre. Helle Winge kom 

forbi, standsede op og gav sig til at 

lytte. Da Trine var færdig med 

sangen, klappede vi alle sammen, 

også Helle. Du har en rigtig god 

stemme, sagde Helle til hende, jeg 

ville ønske, at jeg havde sådan et 

godt materiale, da jeg startede. Jeg 

prøver jo at følge lidt med, men jeg 

har ikke set noget til Trine siden. På 
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den her Tourné var vi en del, der havde ladet os besnakke af Astrid, som var vegetar Hun kendte 

tilfældigvis forstanderparret på en Højskole i udkanten af Svendborg. Og de ville gerne åbne deres 

døre for os, (de havde normalt lukket ved denne årstid) hvis vi kunne blive et passende antal. Jeg 

tror vi endte med tyve. Margit havde gået meget let hen over det der med vegetarmaden. Lidt for let 

syntes jeg. Det viste sig at det var 100 % vegetarisk. Poul syntes, det var for dyrt og flyttede ind på 

Fønix. Hvis det havde været nu, havde jeg sikkert spist af det meste, men dengang i min 

ungdommelige uvidenhed - gjorde jeg fællesskab med et par stykker mere og tog ind til Svendborg 

og spiste på Fønix.  

Under hele opholdet var det på mit værelse, det skete. Alle havde flasker med, og enhver kan regne 

ud, at i løbet af en uge, kan det sagtens hobe sig op.  

Jeg tænker, at det har været forstanderens kone, der har haft fornøjelsen med at fjerne alle de tomme 

flasker. Det er da altid noget, at hun syntes, at jeg var god på scenen.  

For øvrigt spiste jeg altid morgenmad på hjemmet, da det var ganske almindelig morgenmad med 

Basser, rundstykker og cornflakes.. 

Jeg kan godt ærgre mig lidt over, at jeg var så konservativ med hensyn til min mad smag.  

Set i bagklogskabens ulideligt klare lys, var der mange ting på aftensbordet,  

Som jeg uden tøven ville spise i dag.  

Men hvorfor hulen kalder man en skive stegt selleri vendt i æg og rasp for en selleribøf?  

Det har da ikke noget med bøf at gøre.  

Når jeg hører ordet bøf, tænker jeg da ikke med det samme på en skive paneret selleri – vel.  

Kald det hvad det er, (gerne på fransk) men lad være med at kalde det noget, det ikke er, det giver 

folk falsk forhåbninger.  

På billedet ovenover ser man det sidste nummer, vi havde uden pigerne. Vi synger sammen med 

”Enken”. 

Det var et udmærket nummer, hvor vi sang kor til Helle. Det kommer ikke op i nærheden af vores 

nummer, som vi sang helt alene, men mindre kan også gøre det. 

Kaj var i København et par dage, da vi spillede i Svendborg. Og det benyttede Ann Margrethe 

Schou sig til at drikke sig en kæp i øret.  

Hun var så fuld på scenen, at der ikke var nogen, der kunne forstå, hvad hun sagde.  

Hendes medspillere styrede hende elegant uden om møblerne og sørgede for, at hun var der, hvor 

hun skulle være på scenen.  

Når Kay var der, turde hun normalt ikke drikke, så det vi så den dag var et særsyn. 
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I pausen, da vi stillede om til anden akt, kunne vi høre, at publikum var usædvanligt lystigt.  

En god del af publikum var den dag fra Sømandsskolen på Marstal.  

De blev så lystige, at vi måtte hen og kigge ud gennem de små huller, der er i fortæppet.  

Det var en af de unge Sømænd, der gik foran første række og lavede en parodi på Ann Margrethe.  

Hans kammerater fra Sømandsskolen hylede af grin, og det samme gjorde resten af salen.  

Hvis Kay havde set ham, var han blevet hyret på stedet.  

Som vi ved, kan sådan noget ikke holdes hemmeligt, så der var selvfølgelig en eller anden der 

sladrede til Kay.  

Vi havde et par herrer fra koret der altid spiste morgenmad sammen med Kay, ”drengene” som vi 

kaldte dem.  

De sørgede altid for, at Kay havde overblik over, hvad der rørte sig i truppen.  

Han gav hende en skideballe, der kunne vaske sig i fuld offentlighed, så det samtidig også havde en 

præventiv virkning.  

Ann Margrethe var bange for Kay, for hun vidste godt, at hvis han droppede hende, var det slut med 

teaterlivet.  

I de perioder hun ikke var med Kay, var hun ansat i et Stormagasin, hvor hun solgte parfume. 

Jeg kan huske en enkelt gang, hvor hun gav ham tørt på. Hun mødte op til bussen en morgen, hvor 

hun lignede én, der ikke havde været i seng et par dage.  

Kay sad som sædvanlig på sædet lige bag Chaufføren med sin lille afskyelige og snotforkælede 

hund.  

Ved synet af Ann Margrethe siger Kay! Fy for helvede Ann Margrethe, du ligner Hannah Bjarnhof, 

når hun er værst. 

Og så vågnede Ann Margrethe op. Jeg ved ikke hvordan Hannah Bjarnhof er, når hun er værst, men 

hun må åbenbart være slem.  

Ann Margrethe gav i hvert fald Kay den største skideballe, han havde fået i mange år.  

Og for en gangs skyld sagde Kay ikke en lyd bagefter. Vi var nogle stykker, der sad og godtede os 

nede bag i bussen. 

Min egen tourné kunne godt ha’ gået bedre. De to måneder jeg skyldte staten var begyndt at irritere 

mig mere og mere.  

Jeg vidste heller ikke rigtigt, hvor jeg havde Konny. Allerede under prøverne havde hun fyret mig, 

da jeg ringede hjem en dag.  

Hun kom desværre til at nævne, at Chris (Linettes far) var i byen – og han spillede på Maxim.  
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Den havde jeg overhovedet ingen brug for, den oplysning.  

Sammen med Trine – der ville besøge sine forældre – tog vi flyveren til Tirstrup, og videre med 

lufthavnsbussen til Randers.  

Da jeg stod på reposen uden for døren, kunne jeg høre både Linette og Konny. 

De græd begge to, kunne jeg høre.  

Linette havde været på toilettet og lavet stort, 

og bagefter havde hun givet sig til at lege med 

afføringen.  

Det meste af toilettet var smurt ind i nå højde. 

Jeg ringede på – noget utryg ved situationen - 

men det havde jeg ikke behøvet at være.  

Både Konny og Linette var glade for, at jeg 

kom. Chris dukkede op senere på aftenen, og 

blev noget overrasket over at se mig - så 

overrasket - at han ikke blev så længe.  

Jeg sov alene på sofaen i stuen om natten, og lå 

da og tænkte på, om det havde været billetten 

værd. Uanset hvad der skete, havde jeg besluttet 

mig til, at det var den sidste Tourné.  

Den stråleglans, der havde været om Tourné livet, var godt og grundigt falmet.  

Når man gik ind til benet, var det ikke andet end et stykke stressende, dårligt betalt arbejde.  

Det er også et stykke arbejde, man kan blive dybt afhængig af.  

Jeg kunne godt mærke, at jeg havde fået rutine, da jeg ikke havde svært ved at gå ind på scenen og 

aflevere det, som jeg havde lært.  

Men jeg kunne heller ikke se mig selv som den evige kor herre, indtil jeg blev Femogtres.  

Jeg syntes selv, at mit talent rakte videre end til koret, men det krævede meget mere uddannelse.  

Samtidig krævede det også, at jeg lagde mit liv helt om og begyndte at være lidt mere seriøs. Så 

selv om jeg fjumrede lidt rundt med pigerne, som jeg altid gjorde, var det Konny og Linette jeg 

satsede på. Vi havde desværre også en tyveknægt med på den sidste tur. I alt forsvandt der syv 

tegnebøger.  

De første par gange var der ikke nogen der tænkte på, om det kunne være én fra Tournéen.  
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Det kunne ligeså godt være én udefra. Men så skete der et par tyverier, hvor der kun havde været 

personale tilstede.  

Peter Fibiger, som fik skylden en overgang, kom på ideen, der til sidst fældede manden.  

Vi var en del, der satte os ned en aften, med et stykke papir og en blyant.  

Vi startede med at skrive de forskellige situationer op, hvor der var forsvundet penge.  

Så skrev vi navnene op på deltagerne ved den pågældende fest.  

Da vi var færdige med det, var der kun én, der havde været med til alle festerne.  

Af gode grunde var han ikke med til at lave listen, da vi havde en rimelig god mistanke i forvejen.  

Han indrømmede aldrig, men der skete ikke mere af den slags på resten af turen. 

For en gangs skyld sluttede vi i Skive denne gang, og det var dejligt, da man sparede en tur over 

Øresund. Der var også et par stykker smørrebrød og et par øl, som der plejede. 

Kay rejste sig som sædvanlig og holdt sin sædvanlige tale om, hvor gode vi havde været, og hvor 

glad han var over at kende os.  

Han blev brutalt afbrudt af en af hovedrolleindehaverne, som ligeud bad Kay holde mund - derefter 

sagde han! Vi har aldeles ikke haft nogen 

god tur, vi har haft en tyveknægt iblandt 

os, og før vi finder ham, har jeg ikke haft 

nogen god tur.  

NN! Sagde han så, vil du lige gå med mig 

ind ved siden af. Vi hørte tummel og gråd, 

men ingen indrømmelser, og der står den.  

Og så vil jeg gerne benytte lejligheden til 

sammen med de andre fra Tournéen,  at 

sige tak og farvel for denne gang. Peter 

Fibiger, den slanke herre der bukker, har jeg desværre ikke set siden. Arne Westermann tog del i 

Teater polemikken langt op i sidste århundrede. Per – yderst til højre har jeg set i et par stumme 

roller i Matador. Og det var så - ”Lars og Teatret”.  
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Tredje del 

Kapitel 1 

Hjemme igen. Og 53 Dage i Sdr. Omme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tredje del skifter jeg langsomt udseende fra den unge smækre mand til den ældre fedladne. 

Det første billede er taget i 1971 og det sidste er taget i 2011. 

Man finder også ud af, hvad håret skjulte - nemlig mine store ører. 

Der er stadigvæk kvinder, der vender sig om på gaden efter mig - nu er de bare omkring de 80. 

Jeg kom hjem i et rædsomt humør. Den sidste aften i Skive kunne jeg godt ha’ undværet,  

Det sidste manden kunne finde på, var at indrømme. Der var slet ingen beviser.  

Kun indicier. Med disse odds på hånden, var der ikke ti vilde heste, der kunne få ham til at 

indrømme.  

Indicierne var ellers temmelig gode, da det ikke kun var os, der brugte pæren.  

Der var andre, der havde tænkt i lignende baner. Må tyveknægten ha’ sure tæer i resten af hans tid.  

Mandag d. anden januar 1974 kl. 8.45 om morgenen stillede jeg på banegården i Randers.  

Lige før jul havde jeg fået et brev fra Politiet om at møde op på Banegården og kontakte en 

Kriminalassistent, hvis navn jeg har glemt.  

Det havde ikke gjort min jul bedre, men for Konny og Linettes skyld gjorde jeg alt for at komme i 

julestemning. 

Herregud - tres dage. Og jeg havde endda afsonet de syv. Det var uvisheden, jeg ikke rigtig kunne 

klare.  

I min tid som biografgænger har jeg set i tonsvis af fængselsfilm - de fleste Amerikanske. 
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Jeg ved godt, at de Danske fængsler ikke har spor at gøre med de Amerikanske, men alligevel. 

Jeg havde besluttet mig for at gå til banegården.  

Det var et eller andet med symbolikken, da jeg syntes, at jeg ville ha’ de sidste mundfulde frisk luft 

i frihed.  

Jeg fandt hurtigt Kriminalassistenten, da de jo altid skiller sig en smule ud fra vi andre.  

Han kiggede strengt på mig og spurgte? Tror du – at du selv - kan finde til Sdr. Omme, hvis jeg 

giver dig billetterne til toget og bussen. 

Det kunne jeg sagtens selv finde ud af! Sagde jeg til ham. 

Og så fik jeg billetterne stukket i hånden. 

Der skete ikke noget særligt på rejsen ned til Vejle. Jeg sad bare og gloede ud af vinduet uden at 

registrere noget bestemt.  

Jeg kunne ikke drømme om at stikke af og på den måde trække pinen ud. 

Og hvor skulle jeg også stikke hen. Jeg havde kun så mange penge, at jeg kunne købe mig et par 

pakker tobak.  

Det er først, når man bliver løsladt, at kriminalforsorgen svigter i den helt store stil. 

Farvel Hansen – opfør dig nu ordentlig, så vi ikke ses igen.  

Og så står Hansen med et par hundrede i lommen, som han har tjent på værkstedet og ellers ikke ret 

meget andet.  

Man kan sagtens tjene mere end nogle få hundrede kroner, men de fleste af pengene går til at købe 

Hash for.  

De fleste nøjedes med at købe Hash, men der fås også stoffer, der er stærkere. 

Dem så jeg nu aldrig noget til i Sdr. Omme, Og havde jeg set dem, havde jeg ikke taget det. 

Betjentene foretrækker til enhver tid, at de indsatte ryger sig en pibe Hash, da det erfaringsmæssigt 

giver en langt roligere afdeling.  

Jeg tror ikke, de ligefrem ser gennem fingre med det, men de leder ikke så grundigt som efter de 

hårde stoffer.  

Der er mange eksempler på, at Betjente har smuglet Hash ind til de indsatte - ikke altid for ar få en 

roligere afdeling men også for at tjene en lille skilling selv. 

Jeg har seks breve fra den tid, og dem vil jeg flette ind i teksten ved passende lejligheder. 

Det første er skrevet, umiddelbart før jeg tager af sted. 

Kære Konny 

Ja nu er det desværre ved at være tiden, hvor jeg skal af sted. 
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Jeg har lagt lidt tjald i krukken til dig. 

Så fyr en fed i aften og tænk på mig 

Jeg har lånt 50 kroner af din mor, da jeg kun havde 37 kr. tilbage 

Jeg vil nemlig leje en Radio med det samme, når jeg kommer frem. 

Kan du og Linette nu ha' det rigtig godt til jeg kommer tilbage. 

Jeg skriver med det samme for at fortælle jer, hvordan det er. 

Jeg elsker dig  

Lars 

(ps. jeg smuglede et par gram ind i bunden af min største pibe, og ovenpå stoppede jeg godt med 

tobak i, som jeg tændte et par gange, så det så tilforladeligt ud) (pps. fidusen er hermed givet 

videre) 

Efter en ydmygende ankomst hvor jeg bogstaveligt talt blev undersøgt i hoved og røv,  

blev jeg ført til en barak, hvor jeg blev fotograferet og fik taget mine fingeraftryk 

Alt sammen for en handling, som jeg den dag i dag stadigvæk mener, burde være en menneskeret 

og derfor fuldt lovlig. 

Da registreringen var tilendebragt, blev jeg ført til den barak, som skulle blive mit hjem de næste 53 

dage. 

Mit første indtryk var godt. 

Afdelingens indsatte bestod næsten udelukkende af førstegangs straffede med små domme ligesom 

min. 

Det var typisk sprit de andre sad for. Der var ikke mindre end tre tandlæger og ligeså mange 

sagførere i den første tid. 

Det har sikkert været et tilfælde, da de øvrige var spredt mere ud med hensyn til professioner. 

Der var et par fiskere, den ene fra Langeland og den anden fra Esbjerg, og så var der en portør fra 

Kastrup Lufthavn der, så vidt jeg erindrer, ikke kunne holde sig fra passagerernes bagage. 

Da jeg havde lagt det tøj på plads, som jeg havde fået udleveret, begav jeg mig til fællesstuen, som 

jeg havde bemærket ved ankomsten. 

Mens jeg hilser raden rundt, hører jeg pludselig en stemme, som jeg kender. 

Hvad fanden Lars! Hvad i aller hede hule helvede laver du her?  

Jeg vender mig om og ser til min store overraskelse min gamle værkfører fra Møbelfabrikken 

"Kronen" Johnny Johansen. 

Hvad har du nu lavet? Spurgte han med et grin. 
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Jeg skulle lige til at spørge dig om det samme! Sagde jeg, med et ligeså stort grin. 

Man kunne roligt sige, at Jonny var appelsinen i min turban. 

Han gjorde den første svære periode meget nemmere for mig, og det var ham, der fortalte mig om 

hvad jeg skulle gøre og især ikke gøre. 

Senere, da vi sad på mit værelse, fortalte han, hvorfor han var endt i Sdr. Omme. 

Han havde været til Julefrokost med sin kone, og da festen ebbede ud, fik han kørelejlighed med sin 

mester og dennes kone. 

Mesteren skulle køre trods det, at han ikke var helt appelsinfri. Faktisk var han skidefuld! sagde 

Johnny. 

Det gik jo som sådan noget skal gå, de blev stoppet af Politiet. 

Inden politiet var nået hen til bilen, var de alle fire stået ud og aftalte hviskende, at det var 

mesterens kone, der havde kørt bilen. 

Betjentene må have set et eller andet, så de holdt på deres. 

Da der var divergerende meninger endte det selvfølgelig i retten med vidneforklaringer og alt 

muligt. 

Det endte med at mesteren og de to koner indrømmede, at det var mesteren, der havde kørt bilen. 

Johnny holdt imidlertid på sit, selv om han fik ikke mindre end tre chancer af dommeren for at 

komme med den rigtige forklaring. 

Det endte med, at han fik tre måneders fængsel for mened og falsk forklaring for retten. 

Da jeg mødte ham, havde han siddet to måneder og manglede kun en. 

Jeg syntes da også selv, at jeg var en slem idiot! sagde han, men du kender mig jo. 

Her følger et kort uddrag af et brev, jeg skrev umiddelbart efter jeg kom ind og lige inden jeg 

begyndte på klitholdet. 

Kære Konny og Linette 

Jeg er allerede begyndt at ånde lettet op. 

Det er faktisk ikke så slemt, som jeg havde regnet med. 

Først til det bedste. Den første jeg møder, er selvfølgelig 'en jeg har arbejdet sammen med 

engang. 

Han kommer fra Aarhus og hedder Johnny.  

Det viser sig, når man har været her en uge, kan man få orlov 8 timer om lørdagen. 

Det vil sige, at allerede på næste lørdag har jeg fri i 8 timer. 

Nu kommer det fede. 
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Ham Johnny bliver hentet af 'en, der bor lige ved siden af Jørgen og Gurli i Aarhus. 

Nu vil jeg skrive til Jørgen - så kan han snakke med Huddi - som han hedder. 

Jeg håber, at jeg kan få Jørgen til at tage med herned i stedet for dig. 

Så kan du nøjes med at tage ind til Gurli. 

(man skulle afhentes af 'en, ellers var der ingen orlov)  

Nu skal jeg lige ha' snakket med Johnny, så skal jeg give dig nærmere besked. 

Ellers går det godt for mig, da jeg rent faktisk ikke rigtig har lavet noget endnu. 

Vi har jo egen nøgle til vores dør, og kan gå ud og ind på området som vi vil. 

(det passer nu ikke helt, for selv om det var et åbent fængsel uden hegn omkring, 

vrimlede lejrens område alligevel med godt skjult personale.)  

Resten af brevet tilhører privatlivet. (siger Konny) 

I løbet af en halv times tid havde Jonny fortalt alt om, hvordan livet var i Sdr. Omme. 

Specielt om vores afdeling selvfølgelig. 

Og særligt om dem der kunne finde på at slå på tæven - ikke mange - men alligevel. 

Og der var et par stykker, jeg på et senere tidspunkt mistænkte for at sidde inde for plat. 

Den ene var ganske habil til at male, og jeg købte et maleri af ham for ti pakker smøger.  

De første 15 år hang billedet på min væg, uanset hvor vi boede. 

Så havde min far det i ligeså mange år.  

Jeg fik det tilbage, da min far døde og gad ikke rigtig hænge det op, så jeg forærede det væk. 

Hvem der har det nu, er ikke godt at vide, men det kunne sagtens være en af de ærede læsere. 

Billedet forestiller et par robåde, hvor den ene er trukket op på strandbredden. 

Jeg ved ikke, om han kun havde 'en farve men billedet er holdt - udelukkende - i blå nuancer. 

Nu kender du i hvert fald historien bag billedet. 

Der var for øvrigt et lille rum, hvor han kunne stå og male.  

Men det gad Knud ikke, for han skulle helst have publikum. 

Så stillede han staffeliet op ved siden af bordtennisbordet og gik i gang med at male. 

Han havde et vist håndelag, og han var betydelig bedre end jeg på daværende tidspunkt. 

Jeg havde ellers overvejet at male et par billeder dernede, men besluttede at lade være, da jeg så 

Knuds ting. Jeg kunne med det samme se, at jeg kendte hans motiver. 

Det bedste han lavede i min tid dernede, var en kopi af en af fynboerne, nemlig Peter Hansen. 

Den hedder noget i retning af "Hulvej med piletræer". Der var helt sikkert både piletræer og hulvej 

på billedet. 
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Han kiggede ikke efter noget, når han malede men brugte udelukkende hukommelsen 

Han må have malet de motiver mange gange.  

Det ville han have med hjem. Det var ellers det billede jeg var mest vild med. 

Ellers var han en lystig fætter men dog en anelse selvglad. Faktisk var han meget selvglad. 

Han kunne godt li' at være midtpunkt, og på mange måder var det ham, der styrede. 

Især når diskussionerne ind imellem gik lidt højt, kunne han godt lide at blande sig. 

Det var især den måde, han kiggede triumferende rundt på - når han havde vundet diskussionen - 

jeg ikke kunne klare. 

På sin vis kunne jeg heller ikke klare, at han var en bedre maler end mig, og aldeles ikke lagde skjul 

på det. 

Jeg havde lavet nogle tegninger, som han rakkede ned på det groveste. 

Indtil da, havde jeg syntes, at han var meget underholdende.  

Men den måde, at han fik hele stuen med i min ynk, det var den, jeg ikke kunne klare. 

Læseren ved efterhånden, at jeg ikke kan snuppe, når der er nogen, der taler ned til mig. 

Og slet ikke en falleret kunstner og fidusmager, der var lurvet i kanten. 

Jeg gav ham selvfølgelig det glatte lag. Jeg undgår helst slagsmål, da jeg ikke vil ha' mit gode 

udseende ødelagt.  

Så jeg brugte udelukkende tungen. Og den er ligeså skarp som et Gillette barberblad. 

Min første tanke var - her ser du en selvglad idiot.  

Min anden tanke var – her ser du en selvglad idiot. 

Men - var der nogen der ikke kunne li' ham, så var det Johnny.  

Den aften, vi sad og så Tilløkke Herbert med Otto Brandenburg i hovedrollen, gav han Knud sådan 

en på snotten at blodet sprang. 

Hvis man skal se de to for sig, skal man forestille sig, at Knud var ligeså stor som Brian Nielsen, og 

Brian mødte en fjervægter. 

Det lod Johnny sig ikke gå på af, og desuden var Knud en tøsedreng, da han ikke slog igen 

Det skulle jeg lige have vidst et par dage før, da han generede mine tegninger. 

Johnny hoppede lidt op i luften og plantede sin næve med al kraft midt i synet på Knud, som så 

umådelig forbavset ud. 

Han slog mig! Sagde han med lille og ynkelig stemme. 

Ja, og hvis du er fræk, kan du få nogle flere! råbte Johnny. 

Han stod foran Knud med næverne vildt fægtende i luften. 
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Knud havde siddet hele aftenen og kommenteret hver eneste scene i Tilløkke Herbert, som om vi 

var blinde. 

Der var også flere der havde sagt! Hold nu kæft Knud. 

Til sidst blev det for meget for Johnny, Og resten kender i jo. 

Vagtmesteren viste selvfølgelig behørig interesse for hans brækkede næse og de to blå øjn - næste 

morgen - men ikke så megen interesse, at han gad gøre noget ved det. 

De havde selvfølgelig en stor interesse i, at de indsatte ordnede den slags småting indbyrdes. 

I sagens natur kan de også spare sig med at spørge nogen ud, der er ikke nogen, der vil sige noget 

alligevel.  

Desuden er det uundgåeligt. Man sætter 30 tilfældigt udvalgte mænd et sted, hvor man er nødt til at 

være sammen 24 timer i døgnet. 

Det skal jo gi' ballade. Der var gudskelov kun en kanal på fjernsynet dengang, så skænderier om, 

hvad man skulle se, eksisterede ikke. 

Nu om stunder har de fleste af de indsatte deres eget fjernsyn, og kan selv zappe mellem kanalerne.  

Ellers var det et bredt udsnit af den danske befolkning, der sad inde i vores afdeling. 

Der var ikke kun korttidsfanger i Sdr. Omme. En anden bygning, der gik vinkelret ud fra vores, 

husede langtidsfanger. 

Der var lås og slå til den store guldmedalje, og der var ikke nogen, der flygtede fra den afdeling. 

Der sad alt fra mordere og pædofile til grove voldsmænd og voldtægtsforbrydere. 

Og de sad kun i Sdr. Omme, fordi de havde gjort sig fortjent til det.  

De havde udvist god opførsel i et andet fængsel. 

Eller også kunne de ikke være i fred for deres medfanger i det andet fængsel. 

Jeg aner ikke, hvad de har fået dagen til at gå med, men mon ikke de har lavet det samme som vi 

andre. (indendørs sysler) 

Der kom senere 4 fanger, der oprindelig skulle have været på Nyborg men på grund af pladsmangel, 

skulle være hos os. 

Den ene af dem, der skulle have været i Nyborg, fik sin celle ved siden af mig. Han var fra Århus. 

Han var dårligt nok flyttet ind, før han sad i min celle og prøvede på at fedte sig ind. 

Jeg har jo siddet på Nyborg mange gange! sagde han, og der er det meget almindelig, at man finder 

sig en fængsels kæreste. 

Man skal jo ha' tiden til at gå med noget fornuftigt! Sagde han overtalende. 

Jeg var sådan set ikke overrasket, da jeg havde mærket hans øjne lige siden han kom. 
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Jeg måtte desværre skuffe ham. Der er mange fristelser, jeg kunne falde for, men det er ikke en af 

dem. 

Jeg klarer mig fint med den her! sagde jeg, og kiggede på min højre hånd. 

Han kunne ikke rigtig li' mig efter den afvisning. Han begyndte at mobbe mig i lettere grad. 

Jeg tog imidlertid brodden af det meste med min skarpe tunge, som jeg hvæssede indimellem.  

Et par gange, hvor jeg gjorde ham stum, frygtede jeg for et par øretæver, men de udeblev. 

Gudskelov. 

Johnny var desværre rejst hjem på daværende tidspunkt så jeg måtte klare mig selv. 

Det var Johnny, der anbefalede klitholdet som arbejdsplads.  

Du kommer ud i den friske luft og du får rørt lemmerne! Sagde han. 

Arbejdet foregik i yderste klitrække, så man kunne rolig sige, at vi var tæt på Vesterhavet.  

Det gik ud på at plante Marehalm - eller Hjælm - som klitfogeden sagde 

Det var meningen at Hjælmens rodnet skulle holde på klitten, så den ikke føg længere ind i landet. 

Det virkede i stor udstrækning, så noget godt har jeg da gjort for samfundet. 

Klitfogeden fortalte for øvrigt alt om, hvordan man finder rav. Hvis jeg fik rigtigt fat i det. 

Han talte nemlig noget af det mest rav - vestjyske jeg nogensinde har hørt.  

Det var mest vokaler, kunne jeg høre, til gengæld var de udtalt med Amerikansk accent. 

Der skulle komme en storm fra sydvest og den skulle gå over i nordvest - tror jeg nok - så vidt jeg 

husker. 

Så skulle man tage sin stok og bruge den til at pirke op i den bræmme af tang, der var skyllet op af 

stormen. 

Det var der, ravstykkerne lå. 

Vi ledte efter rav, når vi kunne se betjenten som en lille sort prik i horisonten på vej til Esbjerg. 

Med de små domme vi havde, var der ikke nogen af os, der havde lyst til at stikke af. Og det vidste 

han godt. 

Hvis vinden havde den rigtige retning, fik vi officielt lov til at lede. 

Det er da også ved de lejligheder, at jeg har fundet den smule rav, som jeg stadigvæk har noget af.  

På sin vis var det en dejlig arbejdsplads. Det der med den friske luft passede i hvert fald ganske 

godt. 

Jeg sad jo inde i hele januar og det meste af februar, og det plejer jo gerne at være vinter ved den 

tid.. 

Men ikke det år.(1974) Jeg mindes ingen sne overhovedet. Kun lidt slud engang imellem. 
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Vi mødte altid op uanset vejret, og hvis det var alt for dårligt, spillede vi kort eller gik en tur langs 

stranden.  

Vi var ens klædt på i drejlsbukser og en pjækkert, som havde tilhørt Søværnet. (for mange år siden) 

De folk, vi mødte på stranden, vidste udmærket godt, hvad vi var for nogen, men de hilste altid 

venligt. 

Jeg har lokaliseret stedet til Sønder klit i nærheden af Henne strand. 

Der ligger flere store sommerhuskolonier i nærheden. 

Det var klitten, der var skyld i den ene orlovsinddragelse - af de tre som jeg blev idømt - mens jeg 

var dernede. 

Der var flere fra Aarhus der var med på klitholdet. Og de havde fået en god ide. 

Hvad med hvis vi kører omkring klitten og graver nogle flasker snaps ned. 

Så graver vi dem op på mandag og smugler dem ind i lejren. 

Der er ingen, der undersøger vores vogn, da den kun bliver brugt til arbejdskørsel.  

Sikken en fest de havde den aften - jeg siger med vilje de - da jeg ikke var inviteret med. 

Og var jeg det, havde jeg helt sikkert sagt nej. 

Festen foregik næsten lige over for Vagtmesterens kontor, så han fik også del i løjerne. 

Personalet pustede sig ikke op den aften, men ventede til næste morgen. 

Jeg selv tog det ganske afslappet. Jeg var jo ikke rodet ind i noget - vel. 

Det hele endte med afhøringer hos fængselsinspektøren - også af mig.  

Lars Hald er næsten fra Aarhus, så han må være med i snapsebanden, har de garanteret tænkt. 

Vi var 8 - 10 mand, der mistede en orlov på 8 timer. Jeg gad dårligt nok blive sur. 

Jeg manglede kun tre uger dengang, så det var til at komme over.  

På den sidste orlov jeg nåede at få, kørte Huddi bilen i stykker 100 km. nord for Sdr. Omme. 

Det skete heldigt nok lige uden for et autoværksted. 

Mekanikeren rystede sørgmodigt på hovedet, da han kiggede ned i motoren. 

Johnny havde sagt til ham, da vi kom ind - nu skal du ikke blive bange - men vi er altså fanger. 

Mekanikeren tog det med fatning og sagde at han skulle bruge et par timer til at lave bilen.  

Til sidst ringede Johnny til Vagtmesteren og satte ham ind i situationen. 

Vi fik at vide, at vi skulle lade bil være bil og afvente en transportvogn, der ville hente os. 

Det blev vi også og tænkte som sådan ikke mere på det. 

Men vi havde glemt vores gode og gamle ven Fængselsinspektøren. 

Ingen sag var åbenbart for lille til at snuppe ens 8 timers orlov. 
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Jeg kan ikke huske, hvad jeg (heller ikke) havde gjort tredje gang, han snuppede min orlov. 

(jeg har på fornemmelsen, at jeg også blev blandet ind i Knuds brækkede næse, jeg var jo til stede, 

og næsten fra Aarhus) 

Resultatet blev, at jeg ikke havde orlov de sidste 3 uger, jeg sad inde. 

Jeg ved af gode grunde ikke, hvordan disciplinærstraffene er - nu om stunder - men dengang var det 

i vid udstrækning kollektiv afstraffelse. 

Johnny skulle løslades allerede om tirsdagen lige efter den Weekend, hvor vi kørte i stykker,  

og det ærgrede sikkert Fængselsinspektøren, at han ikke kunne nå at få sin straf. 

Han havde valgt at tage med på arbejde om mandagen, da tiden ville gå betydeligt bedre ude i 

klitten. 

Og der fik han sin straf. 

Da vi skulle til frokost, stod Johnny øverst på en af de store klitter og lavede noget der lignede Grys 

rejehop fra Melodi Grand Prix. 

Han satte af fra klitten og ville i luften slå hælene sammen. Det mislykkedes totalt. 

På den måde han faldt ned på, kunne vi alle sammen se, at det var alvorligt. 

Han blev indlagt på et af de lokale sygehuse, jeg husker ikke hvilket, inden han efter et stykke tid 

blev over flyttet til Aarhus. 

Disse små fragmenter om Johnny - i tiden efter Sdr. Omme - har jeg fra Huddi som, så vidt jeg ved, 

bor i Norge og har det godt.  

Jeg nåede dog at have orlov 3 gange før den tid. 

Den første gang havde jeg besøg af Konny. Hun havde taget den lange vej med bussen og skiftet 

både hist og pist. 

Vi lejede et dagværelse på Hotel Sdr. Omme, som havde gjort det til en god forretning. 

Dels var konen sulten efter sådan en rejse, dels hastede det ikke med at komme ovenpå, der var jo 7 

timer igen. 

Så vi startede dagen med en solid frokost.  

Rundt ved de andre borde sad en række andre par, hvoraf jeg kendte de fleste af mændene. 

Vi lod stort set, som om vi aldrig havde mødt hinanden før.  

Der var en stiltiende aftale om, at respektere hinandens privatliv. I dette tilfælde - det bord vi sad 

ved. 

Jeg foretrak til enhver tid hverdagene i fængslet.  

Der findes ikke noget værre end en lang Weekend, man skal have slået ihjel. 
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Da følte man virkelig, at man sad i fængsel. 

De fleste af dem der kunne, havde orlov, og resten gik - som jeg - og daskede mærkeligt rundt. 

Jeg sørgede selvfølgelig altid for at have bøger nok hjemme. Bøger har altid været en god 

virkelighedsflugt for mig. 

I løbet af ingen tid befinder jeg mig et helt andet sted end Sdr. Omme. 

Som regel spillede jeg badminton med en mand fra Grenå hver lørdag formiddag. 

Jeg mener for øvrigt også, at han var fisker. I alt har der så været 4 fiskere ud af 30 mand.  

Ikke dårligt. 

Han var lidt ældre end mig og jeg burde kunne klare ham. Det kunne jeg ikke. 

Jeg vandt aldrig bare 'en kamp, selv om jeg ellers var i god form dengang. 

Vi spillede i Sdr. Omme hallen, som vi blev kørt til af det flinke vagtpersonale. 

Når de havde læsset os af, vinkede de til os og dampede hjem til den varme vagtstue. 

Hvem fanden gider stikke af, når man kun mangler 14 dage. Ikke os. 

Han er for øvrigt den eneste - udover Johnny og Huddi - som jeg godt kunne tænke mig at falde 

over en skønne dag. 

Der er nok nogen, der syntes, at jeg anslår en lige lovlig munter tone i det her manuskript. 

Gik du bare rundt med dit gode humør og din uforlignelige charme, kunne man jo spørge om. 

Nej det gjorde jeg aldeles ikke, og der var mange der hellere ville se min hæl end min tå. 

Det eneste ord der dækker bedst er -stress. Jeg har altid været meget stresset og følelsesladet. 

Og jeg er sikkert heller ikke særligt socialt anlagt, så sådan set forstår jeg dem godt. 

Det var sådan, at hvis man ikke ville snakke med nogen lukkede man bare sin dør. 

Og det blev respekteret. 

Jeg mindes ikke at have haft andre gæster end Johnny og Nyborgmanden i min tid. 

For Nyborgmanden blev det kun den ene gang. 

En af de indsatte der arbejdede i vaskeriet, sagde hver gang han så mig - 'Engang Sdr. Omme - altid 

Sdr. Omme. 

Det gælder ikke for mig, sagde jeg altid til ham. Mig ser du aldrig mere. 

Og det kom til at passe. Jeg har aldrig set ham mere. 

Efter et kort ophold på Vejle banegård, hvor jeg drak den bedste øl i lange tider, tog jeg toget til 

Randers. 

Hvad blev der i grunden af de seks breve som jeg skulle have flettet ind i Sdr. Omme afsnittet? 

I modsætning til den ærede læser, har jeg læst dem, og de breve har det bedst i skuffens mørke. 
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Kapitel 2 

Provinsens førende Hotel ”Hotel Randers”.  

Fru Mathisen, Grete Albæk, Frk. Poulsen, Frk. Sørensen, Helge Quistdorf, Direktør Byrdal, 

Kristian Boel o.m.a 

 

Hjemme igen. Hjemme hos Konny og Linette, som jeg syntes var blevet meget større i de to 

måneder, hvor jeg ikke havde set hende. 

Men der var hele tiden noget, der lurede i baghovedet. 

Arbejde! Ja hvad med arbejde. Jeg havde ingen penge, ingen tobak, ingen noget som helst. 

Jeg kunne heller ikke blive ved med at lade Konny betale alle de regninger, der kom. 

Dagen efter at jeg kom hjem, gik jeg ned for at melde mig ind i en fagforening. 

Hvis jeg ville have arbejde, var jeg også nødt til at være i fagforening. Sådan var det den gang. 

Mens jeg melder mig ind, spørger jeg Kaj Hermansen - som formanden hed - om ledige jobs. 

Der er desværre ikke noget lige for tiden! Sagde han, det er et dårligt tidspunkt på året. 

Da jeg er på vej ud af døren, råber han efter mig - kan du snedkerere og lave småting! 

Jeg kan godt lave småting! Sagde jeg, men snedkerere det kan jeg vel lære. 

Prøv at kontakte Hotel Randers! Sagde Kaj, de mangler en kældermester og altmuligmand.  

Du skal tale med Fru Mathisen og husk endelig at sige De til hende. 

Det var ellers der omkring, at Randers holdt nogle gevaldige fester, som de kaldte ”bliv dus med 

Randers”. 

Den dag i dag er det ikke slået igennem på Hotel Randers, de siger stadigvæk De til Fruen. 

Der er heller ikke nogen, - selv efter næsten 40 år - der kan få mig til at sige andet end Fruen eller 

Fru Mathisen 

Jeg ville smede, mens jernet var varmt, og jeg drejede straks omkring Hotel Randers. 

Jeg havde allerede lidt kendskab til Hotellet, da jeg havde boet der en enkelt gang på en tourné' med 

den Jyske Opera. 

Jeg har aldrig været bange for at søge arbejde, og forbavsende tit har jeg fået arbejde ved at møde 

personligt op. 

Fruen var ikke hjemme, fik jeg at vide af en venlig Receptionist, men jeg kunne tale med 

Direktøren, som hed Quistdorf. 

Jeg blev vist ind på tv stuen, hvor det første jeg fik øje på var et par store kinesiske krukker, der 

stod på en sokkel. Med sokkel var de kun lidt lavere end mig selv.  
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Krukkerne var fyldt med små figurer i dagligdags situationer.  

Arbejdet i marken, bryllup, byggeri af hus og meget mere 

Der var også religiøse motiver alt sammen diskret og delikat malet. 

På vægen overfor hang der et stort oliebillede af Johannes Larsen.  

Som bekendt har han sit eget museum i Fåborg. 

Det var et af hans mange fuglebilleder. Det var et fugletræk af en eller anden slags. Måske gæs. 

Senere har jeg stået og gloet på det billede i timevis. 

Ind af døren kom nu Direktøren Helge Quistorff. Smilende. 

Han var en høj mager mand. Han var skarptskåret i ansigtet og havde en noget fremtrædende næse. 

Dertil var han mistænkelig rødhåret. 

Men, som det hurtigt viste sig, var han også et utroligt venligt menneske.  

Og en mand med mange evner. 

Han var søn af den kendte marinemaler Victor Quistorff og havde arvet faderens evner for det 

kunstneriske. 

Jeg ved ikke, om Helge maler oliebilleder som faderen, men jeg ved, at han maler utroligt gode 

akvareller. 

Efter Hotel Randers forpagtede eller købte han et hotel i Rebild Bakker - Rold Storkro.  

Således i pagt med naturen begynder Helge at udforske nye sider af sig selv. 

Det endte med, at han solgte hotellet og helligede sig skribent- og tv arbejde 

Den bedst kendte TV serie, som han lavede var ”De danske skove”, som blev udsendt for nogle år 

siden. 

Hvad har De lavet før! Spurgte Quistorff. 

Og det bringer mig altid ind på mit yndlingsemne, nemlig mig selv. Så jeg fortalte. 

Jeg kan især godt lide det der med teaterdelen! Sagde han. 

Den der Cirkus og Teaterstemning er der også inden for hotelbranchen.  

Han gav mig et kort resume over, hvad arbejdet bestod af. 

Der skulle måles op af øl og spiritus hver morgen efter aftenens salg.  

Dog ikke søndag - da havde jeg fri. 

Ud over det skulle jeg i det hele taget sørge for, at hotellet fungerede. 

Vinkælderen lå faktisk i kælderen, og ud over den lå der også store ventilations rum med 

kæmpemæssige blæsere. 

Jeg blev ikke garagemester, da jeg ikke havde noget kørekort, men jeg blev kældermester. 
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Garagemesteren - Kristian Boel - der begyndte næsten samme dag som jeg, kommer jeg senere ind 

på. 

Senere, da fru Mathisen fandt ud af, at jeg kunne polstre,  polstrede jeg det halve af hotellet om. 

Det var sådan set det, jeg i lange perioder arbejdede med, når kælderarbejdet var overstået. 

Jeg skulle også lave småreperationer af alle slags. 

Hvis jeg kunne finde ud af det, skulle jeg lave den selv, ellers skulle jeg ringe til en af 

håndværkerne på en liste. 

Jeg lærte efterhånden at lave de fleste ting selv. Undtagen strøm - det rører jeg ikke ved. 

Lønnen var ikke noget at skrive hjem om, men det var da ikke den laveste. 

Og! Som Quistorff kraftigt pointerede, så skal de jo ikke have mad med.  

Maden er gratis når de er på arbejde. 

Hvornår kan jeg begynde? Spurgte jeg. 

Nu! sagde Quistorff. Nej, de må gerne vente til i morgen! Sagde han og grinede.  

Vi rystede hinandens hænder, og så var jeg i arbejde. 

Den første jul jeg var på hotellet, kom han igennem Gauguinsalen, hvor oldfruen og chefen for 

receptionen Jytte Poulsen var ved at pynte juletræet. 

Jeg stod på en stor stige og hængte guirlander op. Hr. Knoth sad ved det fjerneste bord og fik en 

gang sen morgenmad. 

Det gjorde han hver dag. Han var Dronningborg maskinfabriks faste mand på New Zealand og kom 

kun hjem et par gange om året. 

Quistdorf sætter sig ved klaveret og slår et par akkorder an. 

De er jo sanger Lars! Sagde han, nu skal vi have et par julesalmer. 

Og så sang og spillede vi 3 - 4 julesalmer, så der ikke var et øje tørt. 

Og det skal tages helt bogstaveligt, da Knoth kom ilende og rørt takkede for sangene. 

Det er sådan, jeg husker Danmark! Sagde han, med tårerne løbende ned af kinderne.  

Jeg havde et ærinde mere, inden jeg skulle hjem og fortælle Konny nyheden. 

Jeg havde besluttet mig for at komme ud af min efterhånden temmelig store skattegæld. 

Hvis jeg skal være ærlig, var det fordi skattevæsenet endelig havde fanget mig. 

Hvorfor der gik 3 år, skyldes måske, at de ikke samkørte deres registre, som de jo gør i dag. 

Jeg vidste det godt i forvejen - for - da jeg fik adresse sammen med Konny, var det klart, at fælden 

ville klappe på et tidspunkt.  

De havde ikke kunnet finde mig nogen steder, men skattefar giver aldrig op og får altid sine penge. 
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Så jeg skulle et smut omkring Pantefogeden, inden jeg skulle hjem.  

Dengang holdt han til i den gamle Latinskole i Vestergade. 

Der var ikke noget pjat med ham: Vi aftalte et fast beløb, og hvis ikke pengene faldt, skulle de 

kradses ind hos arbejdsgiveren. 

Det var da rene ord for pengene og til at forstå. 

Han havde været ved at kigge på mine tre eneste selvangivelser i mange år og opdaget, at jeg havde 

snydt mig selv for et fradrag for "kost og mask" 

Kost og mask er en fællesbetegnelse for parykker og kit næser, som dansere og skuespillere bruger 

og de ting de smører i hovedet.  

Jeg er lidt usikker på, om man også kunne trække kostumer fra. Men jeg tror det nu ikke. 

Det var jo pænt af ham, og jeg fik senere et lille brev fra ham, hvor han skrev, at de penge, jeg 

skulle have tilbage, var trukket fra min skattegæld. 

Så "kost og mask" pengene fik jeg ikke megen glæde ud af. Men der blev høvlet af min gæld. 

Konny var selvfølgelig glad for, at jeg havde fået arbejde, men ikke mindst at jeg havde fået en 

aftale med fogeden. 

Næste morgen fik jeg udleveret det største bundt nøgler, jeg nogensinde havde set. 

Dem fik jeg overrakt af chefen for receptionen Fr. Poulsen. 

Hun var en dame nogle få år ældre end jeg selv. Og hun var en dame - ikke en pige. 

Det var ikke kun på grund af uniformen, men jeg tror, at hun var født som dame. 

Hun gjorde dette ulastelige og noble udtryk, der ikke kan læres, men som man er født med. 

Hun fortalte mig, at der var nøgler til hele Hotellet undtaget den store bankboks, der stod på 

kontoret. 

For 2 dage siden stod du nede i Sdr. Omme! Tænkte jeg, det er lidt af en tillid, de viser mig her. 

Oldfruen gjorde det helt modsatte indtryk på mig. 

Hun hed Grethe Albæk og kom fra en lille landsby 10 - 15 - kilometer uden for Randers. 

På mange måder var hun stadigvæk den lille Grethe, der løb rundt og legede med de andre børn 

hjemme i landsbyen. 

Hun var forbavsende naiv og godtroende, og hun plaprede ud til højre og venstre - specielt med sine 

kærlighedssorger. 

I de 5 år jeg arbejdede der, kom hun sammen med Jørgen. Jørgen rejste for et stort gammelt 

Københavnsk firma og var tit i byen. 
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Det drejede sig som regel om nogle dage hver gang. Han havde en stor salgsudstilling på hotellet, 

som var meget besøgt. 

Firmaet betalte selvfølgelig Jørgens værelse, men i praksis boede han hos Grethe. 

Når så Jørgen var rejst, snakkede hun op og ned af stolper om alle hans fortræffeligheder.  

Og dem havde han mange af. 

Jo - nu ville han sælge alt hvad han ejede, lade sig skille fra konen og flytte over til Grethe og gifte 

sig med hende. 

Jeg må indrømme, at jeg troede på hende de første par gange, men mine illusioner forsvandt hurtigt. 

Hun boede på Hotellet. I et af de gamle anretter rum, som der fandtes et af på alle etager. 

Tiden var løbet fra anretter rum, da de hørte til i en anden tid. 

Før i tiden havde man som hotelgæst en tjener på hver finger. 

Jeg var senere oppe på loftet for at kigge efter huller i taget, da jeg faldt over en hel del gamle 

uniformer. 

Der var uniformer til Reception og Portier - og om ikke der hang 3 små Piccolouniformer. 

Jeg vil tro, at de blev hængt op på loftet engang i tresserne 

Og det var netop en af Hotel Randers store styrker - man smider ikke noget væk 

Så gik vejen omkring kontoret hvor Fr. Sørensen residerede sammen med en yngre kontormand. 

Jeg føler ikke, at jeg nogensinde kom rigtig ind på livet af Fr. Sørensen, selv om vi havde en del 

med hinanden at gøre. 

Hun virkede lidt studs og utilnærmelig, men der har da været enkelte lejligheder, hvor vi har grinet 

lidt sammen. 

I lighed med Fr. Poulsen var hun ikke gift, og jeg tror for den sags skyld aldrig, at de havde været 

det. Det virkede som om,  de havde viet hele deres liv til hotellet. 

Bag i kontoret var der 2 døre, den ene til Direktørens - den anden til Fru Mathisens kontor. 

Det var kontormanden, jeg skulle måle spiritus og vin sammen med til daglig. 

Jeg tror, at kontormanden og jeg havde arbejdet sammen en uge, da han pludselig forsvandt. 

Quistorff kom op på værkstedet, hvor jeg befandt mig. Kom her Lars! Sagde han, vi skal ud og lede. 

Han satte mig kort ind i sagen. Jeg talte jo øl og vand op hver dag, og mine tal stemte ikke med 

kontormandens. 

Jeg fik hurtigt en mistanke om, at min forgænger og kontormanden sad og fik nogle gewesner 

sammen. 

For ikke at tale om alle ølmændene der holdt pause hver dag i vinkælderen. 
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Jeg fandt ham næsten daglig i øl kælderen, "hvor han talte om", som han sagde. 

Jeg nåede flere gange at se en flaske blive stillet hurtigt væk.  

Og så undersøgte vi alle de værelser, der ikke var optaget, men vi fandt ikke spor af kontormanden. 

Det viste sig senere, at han var taget hjem. Jeg ser ham stadigvæk i bybilledet engang imellem. 

Nu kunne Quistorff strengt taget godt selv havde taget den runde, men jeg forstår ham udmærket. 

Skulle vi finde noget grimt, var det selvfølgelig rart at være to.  

Da vi altid skulle være to til at opmåle - også om lørdagen, fik jeg som regel garagemesteren til at 

føre listerne de dage. 

Og det kunne han godt li'. Tjenerne hældte jo aldrig flasken helt tom af hensyn til det bundfald, der 

var i. Men det generede ikke Kristian Boel, som garagemesteren hed. 

Man skal huske på, at vi havde mange store selskaber med dertil hørende mange flasker vin. 

Hvis man hælder så mange flasker sammen, kan det godt blive til et glas eller to. 

Så fik han gang i cigaren og snakketøjet. 

Det var mest om tiden, dengang han var herregårdsbisse, han fortalte.  

Han var en god fortæller, og det var næsten som at være der selv. 

Han havde en afvæbnende humoristisk måde at fortælle tingene på.  

Han kom sommetider med de mest horrible påstande med en glad lille latter. 

Engang i halvfjerdserne lavede de Brødregade om til gågade og spærrede dermed adgangen til de 

underjordiske garager. 

Det blev sådan, at Fruen stillede sin bil på parkeringspladsen bag kulturhuset. 

Fruen skulle på Mols en dag, og Boel og jeg fik til opgave, at hjælpe hende om til bilen med alle de 

pakkenelliker, hun skulle ha' med. 

Boel hankede op i to kufferter og luntede lidt i forvejen. 

Da han havde gået over for rødt lys to gange, sagde Fru Mathisen til mig - er han idiot den mand. 

Hvad skal man svare på sådan noget, så jeg nøjedes med at sige - neej ikke sådan rigtig.  

Er de sikker på det! Sagde Fruen. 

Boel var bestemt ikke dum. Han havde brugt hele sit liv på at regne den ud. 

Det meste af tiden havde han tilbragt alene og kun skullet tænke på sig selv. 

Så alle de små tillægsgevinster der fulgte med, vin i kælderen – lidt cigarer – gratis mad - 

godt med drikkepenge, det var jo ikke til at kimse af.  

Jeg så ofte han stod og talte drikkepengene nede i den underjordiske garage. 

Alt efter hvor fornøjet han så ud, kunne jeg se på ham, hvor meget han har fået ind. 
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Jeg tror han levede yderst spartansk og nøjsomt.  

Jeg har aldrig set hans hjem, men det var tæt på engang. 

En skønne dag blev han bare væk. Uden at melde sig syg eller noget som helst. 

Byrdal kunne heller ikke rigtig lide det, så vi blev enige om at aflægge Boel en lille visit. 

Han kunne jo være død eller alvorlig syg. 

Denne og lignende tanker for  igennem mit hoved, mens vi stod og ringede på døren. 

Efter lang tid kunne vi høre nogle skridt inde fra gangen. Derefter en raslen af skydelåsen. 

Døren blev åbnet 5 cm. Det eneste jeg kunne se, var hans ene øje og lidt forpjusket hår. 

Der kom en udefinerbar lugt ud af dørsprækken. 

En blanding af gammel mand og brunkål med hele svineriet. 

Det er præcis sådan det lugter på mit eget værelse, efter hvad min kone siger. 

Boel troede, at han havde ringet sygemelding til hotellet. 

Han havde haft høj feber, men det gik bedre nu, og han kom nok på mandag. 

 

I den tid vi var på Hotellet, fik vi for vane at holde sommer og juleafslutning sammen. 

Der var også ´en på hotellet, men af hensyn til juletravlheden var den lagt først på sæsonen.  

Jeg er bestemt ikke i julestemning først i december, når vi har knoklet i mange dage på at gøre 

Hotellet klar til julen. 

Men må sige at alle sejl var sat til, når personalet holdt julefrokost. 

Vi fik hele den trationelle fest med Flæskesteg og And, og nogle af os fik Tantieme. 

Tantiemen var en god lille skilling til julegaver hvert år. (Det var dog ikke alle der fik Tantieme) 

Boel forsynede sig altid godt, når Cigar og Cigaretkassen gik rundt 

Han snuppede som regel 3 - 4 stykker hver gang, og til sidst havde han en hel fin lille samling i 

inderlommen. 

Direktøren - det var Byrdal - havde selvfølgelig set, hvordan Boel ragede til sig. 

Da vi skal udenfor for at strække benene, kommer Byrdal over og lægger armen omkring Boel, 

mens han dunker ham kraftigt på brystet. 

Hvad så gamle ven! Råber Byrdal, er det ikke en dejlig julefest, vi har gang i her. 

Boel trækker sig sammen, dels for at komme fri af Byrdal, dels for at undgå flere kvasende slag i 

cigarerne. 

Da vi var kommet udenfor sagde Boel - Det gjorde han fandme med vilje! han vidste godt, at jeg 

havde cigarerne der. Det dumme svin. 
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Denne og flere lignende historier siger alt om Boel.  

Han var påholdende til det nærige, men øsede til gengæld ud af et langt livs erfaringer. 

Vi ville holde sommerferie afslutning sammen, og det skulle ske hos mig  

Vi aftaler i store træk, hvad vi skal have at spise.  

Da Boel kommer, snuser han rundt på en så mærkelig måde, at jeg finder det påfaldende. 

Hvad går du og snuser rundt for! Siger jeg til ham. 

Jeg skulle lige se, om der var snapseglas på bordet! Sagde han, så var der jo ingen grund til at købe 

snaps selv.  

Jeg har "tilfældigvis" en flaske snaps ude i bilen! Sagde Boel, den tror jeg lige jeg henter. 

Faktisk var det ikke for meget, at når jeg gav frokosten, at han så gav snapsen.  

I nogle perioder (før i tiden) var han ansat fast i nogle få år - på en herregård et sted.  

Men som regel kom han og bjergede høsten eller tog roerne op, og så rejste han igen.  

Han fortalte da også om øl og brændevin og kortspil til langt ud på natten. 

Jeg kan ikke huske navnet på den sidste herregård han arbejdede på, men det var et sted på 

Djursland. 

Han var mager i hovedet, og man kunne tydeligt se kraniet bag hans hud.  

Ikke bare på issen men hele vejen ned. 

Det var som om, han sugede kinderne ind. 

Han havde selvfølgelig hentehår, selv om jeg gassede ham.  

Bare vent, din tur kommer nok! Sagde han altid. 

Han var et eller andet sted først i tresserne, og jeg har været omkring 35 på det tidspunkt. 

Jeg har set det før i mit liv, jeg har næsten altid haft venner, der var meget ældre end mig selv. 

Det eneste, han aldrig talte om, var sin nære familie.  

Det passer ikke helt, for han var i familie med et stort ostemejeri - vistnok på Fyn.  

De hed Boel oste.  

Han havde også en nevø, der havde en lille vognmandsforretning i Haslund.  

Og så var han langt ude i familie med Alice Westergård, der som bekendt er gift med Uffe 

Ellemann Jensen. 

Han har været til mange familiefester, hvor hun var til stede og lyste op bare ved at være der. 

Jo jo, så poetisk var Boel også, når han talte om Alice. 

Før i lader tankerne glide tilbage, så husk lige at trække 40 år fra hendes alder. Det hjalp - ikke? 

Men ud over det aldrig en lyd om private forhold. Og det kom jo heller ikke mig ved. 
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Jeg aner f. eks ikke, om han havde været gift eller havde voksne børn. 

Da jeg stod og kiggede ind i opmålerskabet første gang, må jeg indrømme, at det gibbede i mig. 

Der var alt, hvad hjertet kunne begære, og når jeg siger alt, mener jeg alt. 

Der var alle de kendte mærker og en hel masse mærker, som jeg aldrig havde set før. 

Det var de flasker, der blev brugt til at efterfylde de flasker, som tjeneren havde brugt aftenen i 

forvejen. 

Vi målte simpelthen salget ved at hælde genstande på tjenerens flaske, indtil den var fuld. 

De genstande, vi målte, blev noteret i listen, og det var det, tjeneren skulle afregne. 

Det hændte, at tjeneren trak mig til side og sagde, vær lige lidt flink når du måler op, en af eleverne 

væltede en snaps. 

Det kunne jeg godt se gennem fingre med, men ellers var der ingen slinger i valsen. 

Ved samme lejlighed, da jeg så opmålerskabet første gang, lovede jeg mig selv ikke at drikke på 

arbejde. Et løfte jeg holdt i tre år.  

Min egen lille hule var snedkerværkstedet på anden sal. Som snedker Jensen havde lovet at rydde 

op i før han rejste, men som han glemte. 

Og jeg forstår ham godt. Det lykkedes heller aldrig for mig at komme helt i bund. 

Det var der jeg kunne træffes, og hvis ikke jeg var der, kunne man skrive en besked på en lille tavle 

om problemet.  

Det kunne være en radiator, der dryppede, eller et gardin, der var faldet ned.  

Alt det der sker i et hjem ganget med 100.  

Som regel var der nok at se til, men der var da også dage, hvor jeg slappede af. 

Jeg tog dog ikke en lur på sofaen nede i kælderen, som den gamle kældermester Karlsen gjorde.  

Det er sådan på Hotel Randers, er der travlt, så er der meget travlt, og så er vi på stikkerne døgnet 

rundt. 

Er der knap så travlt, så benytter vi os af chancen til at slappe lidt af. 

Og nu vil jeg gerne invitere min læser på en lille rundtur på Hotellet. 

 

Den følgende tekst har jeg fra en af hotellets egne foldere, og den beskriver det bedre, end jeg 

selv kunne have gjort. 

Mine eventuelle kommentarer skrives i kursiv med fede typer. 

Nu giver jeg Hotel Randers et nyt navn, fastslog den verdensberømte dansk - amerikanske 

spøgefugl Victor Borge - da han i 2000 boede her på en turne i Danmark  
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Husets gæstebog leverer beviset med kunstnerens signatur: Hotel H. C. Randersen. 

Bag den lille ordleg gemmer sig en opfattelse af hotellet som gammelt men samtidig lyslevende og 

tidssvarende. Et sted, der har bevaret kvalitet, traditionsrigdom og sjæl og som til stadighed bruges 

af en stor international verden. 

Akkurat som med eventyrdigteren Andersen. 

Også hotellet er fyldt med historie - og historier. Det er blevet til rigtig meget, siden det blev 

grundlagt i 1856. 

Det år H. C. Andersen fyldte 51, og Vinhandler C. G. Schmidt åbnede sit gæstgiveri i Torvegade 11 

som Schmidts Hotel. I 1862, da jernbanen kom til byen, blev huset, der året før havde skiftet navn 

til Hotel Randers, overtaget af Johannes Martens. Han lod det i 1882 omdøbe til Martens Hotel. 

I 1892 købte P. W. Mathisen det, og navnet Hotel Randers vendte tilbage for at blive. 

Siden har der tillige stået Mathisen på hotellet. Efter P. W. Mathisens død i 1903 drev enken 

Kirstine det videre. 

Sønnen Wilhelm tog over efter første verdenskrig.  

I 1964 blev driften af hotellet overtaget af hans hustru Sonja, efter at hun havde ledet det i en kort 

årrække. Hun styrede med sikker hånd det gamle hotel op til og ind i det nye årtusinde.  

I dag ejes Hotel Randers af en fond, som Sonja Mathisen blev den første formand for. 

Det unikke hotel fik i hovedtrækkene sit nuværende udseende takket være den fremsynede Wilhelm 

Mathisen, der sidst i 20' erne foretog en betragtelig udvidelse og ombygning af det, med hjælp af 

den lokale arkitekt J. P. Hjersing.  

Siden har ejerne nænsomt sørget for at leve op til de skiftende krav. 

Et citat af Sonja Mathisen: "Vi moderniserer ikke, men renoverer, sådan at vi kan bevare hotellets 

sjæl" 

 

Vi lader en rundtur til nogle af de mest interessante rum i 

huset begynde i stueetagen, hvor vi fra receptionen til 

højre i foyeren passerer et 1700- tal – standur. (på 

trappeafsatsen)  

Og de har stået der siden Martens tid, samt nogle 

knagerækker fra 1856 og et fotografi af Victor Borge 

sammen med Sonja Mathisen.  
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Jeg beklager meget den ringe kvalitet af fotografierne. De er snuppet fra en folder, der er lavet i 

Offset. Det passer ikke særlig godt til den nye digitale teknik. 

Det skete indimellem, at jeg blev brugt som Natportier, da den faste portier efterhånden blev mere 

og mere alkoholiseret. 

Han var en højt begavet mand, der på formfuldendt engelsk skrev lange epistler til Quistorff, og 

som han læste med stor fornøjelse. 

Jeg kan se ham for mig endnu, når han stod med 6 - 7 A4 sider med et bredt grin om munden og 

læste. Noget af det lød som filosofi. Den pågældende natportier var der kun et halvt års tid efter, 

at jeg var startet. 

Jeg kan ikke huske om han døde, eller om han fik andet arbejde, men jeg hælder mest til det 

første. Det var aldrig nogen fast tjans for mig, da det altid kun var i forbindelse med akut opstået 

sygdom. 

Enkelte gange har Byrdal ringet til mig privat og spurgt mig, om jeg kunne møde ind i løbet af en 

time. Jeg kan altid godt lide, at det er Dem der sidder her, sagde Fruen engang til mig, hvis der 

sker noget, kender De hele hotellet. 

 

Det næste lokale kaldet Firkanten, blev til i en del af den oprindelige kuppelsal, som Wilhelm 

Mathisen nedlagde i 1956. 

Det blev i 1992 renoveret af den engelske indretningsarkitekt Dorethy Bradsley (det kvadrerede 

loft, tapet, tæppe, stolebetræk og lamper). 

Birketræsmøbler fra 1920' erne udgør en klassisk spisestue. På væggene hæfter man sig ved de to 

store kobberstik af Peterskirken i Rom 

samt maleren Carl I. Christensens "Aftenstemning ved Frisenvold". 

Jeg har desværre ingen billeder af Firkanten.  

 

Den centrale spiserestaurant, Gauguinsalen, lod Wilhelm Mathisen i 1950' erne indrette i 

hovedparten af den tidligere kuppelsal. 

Den dansk - franske billedhugger og keramiker Jean Rene' Gauguin er kunstneren bag. (Søn af den 

verdensberømte kunstmaler Paul Gauguin) 

Han valgte blå og turkis som hovedfarver. Nichevæggenes keramiske landskabsrelieffer er 

kulinarisk baserede. Der ses bl.a. grise, kvæg, lam, gæs og fisk (Gudenåen). 
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Mellem søjler beklædt med mosaikstifter er placeret fire keramikskulpturer - af en ridende Bacchus 

og tre af hans ridende "kolleger" fra den romerske mytologi. Også Aben og Tyren, samt friserne er 

fra Gauguins hånd. Salen blev åbnet ved hotellets 100 års jubilæum i 1956. 

Dens flygel indviedes dog af Victor Borge (dengang Børge Rosenbaum) allerede i 1934. 

Han underholdt her jævnligt i tre år ved de selv samme tangenter, som han genså over 60 år senere.  

Enten er det nye armstole, eller også er de polstret om igen. Jeg polstrede ca. 100 stole af den 

samme model. På dem, jeg polstrede, var der polstrede kanaler på forryggen, og det er der ikke på 

dem her. Men modellen er den samme. 

I den anledning var der hyret en syerske, der syede de løse hynder med lynlås, og jeg lavede 

resten. Til venstre har vi flyglet som Victor Borge spillede på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

Endnu et unikt rum: Kabinettet, fra sidst i 1920' erne. 

Maleren Carl I. Christensen fik en fri opgave med at dekorere væggene her. Nyforelsket skildrer 

han sin kærlighed til en norsk pige. Det er en fantasi i olie på store lærreder.  
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Den fremtræder som et orientalsk panorama med frodige landskaber. 

En paradisisk øde ø, Edens have og træet med dens forbudne frugt er nogle af motiverne, hvor man 

mellem dyr og musikere ser jenten igen og igen, dansende, legende lys og let. 

"Kærlighedssalonen" kalder nogle lokalet, hvis håndforarbejdede møbler også er tegnet af Carl I. 

Christensen. 

I vægge og en dør er udsmykning med indlagte træmønstre (intarsia). 

Og, jo: De to hovedpersoner fik hinanden! 

Nogle af de møbler, man kan se på fotografiet, var stillet på lager, da jeg startede på hotellet. 

Jeg polstrede nogle stole og skamler om og rekonstruerede noget læderarbejde på sæderne - en 

slags flet. Det er jo nok det eneste sted i landet, man får lov til sådan noget. 

 

 

 

 

 

 

 

Væggene i Gobelinsalen er dækket af store gobeliner, som viser romantiske jagtscener. 

Syv af dem er helt ægte, købt af P. W. Mathisen i Hamborg i 1890' erne. Tre andre er malede. 
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Friserne under loftet - med bladguld - er udformet, så de udgør en kamuflage af salens 

luftindblæsning og - udsugning. 

Ellers er der silketapet og en tagkuppel af samme årgang som Gauguin salens. Men lysekronen her 

er fra 100 års jubilæet. 

Imellem Gobelin salen og Festsalen var der en skydedør. 

Skydedøren hoppede af og rev nogle flænger og huller i den ægte Gobelin, der var sat fast på 

stolpen. 

På selve skydedøren, som også fik lidt flænger, var der også ægte Gobelin på den ene side. De var 

fra 17 eller 18 hundrede tallet. 

Fru Mathisen træder i karakter med det samme. Hun ringer straks til Malermester Frode 

Petersen. 

Denne møder straks op (det gjorde man) med hans ældste og mest erfarne svend. 

Denne svend havde jeg mødt ofte i bybilledet. Man kunne slet ikke undgå, at lægge mærke til 

ham. 

Han havde langt hvidt bølget hår og et lige så langt, soigneret hvidt fuldskæg. 

Hvis man så ham på gaden, ville man sige til sig selv - der går en kunstmaler. 

Med det håndelag han lagde for dagen, ville det ikke undre mig, hvis han havde en omfattende 

produktion af malerier derhjemme.  

Han var lidt under middelhøjde og var det, jeg ville kalde en smuk mand. 

I kender godt typen, Han lignede 'en, der altid lige havde været i bad og fået vasket hår og 

trimmet skæg. 

Samtidig var han også en meget dygtig mand, fandt jeg snart ud af.  

Han startede med at lime de Gobelin stumper fast, som kunne reddes.  

Derefter blev der limet hessian på, i de stykker som manglede. Det fungerede som maler lærred 

Det tog nogle dag, og blev gjort meget omhyggeligt. 

Så begyndte han, at kopiere de relevante dele af mønstret over på noget specialpapir. En slags 

kalker papir. 

Og så overførte han hele motivet på det nye hessian, så det passede helt præcist ind i de gamle 

motiver. 

Det første han gjorde, var at male hele baggrunden. Han malede omhyggeligt omkring alle 

blomster og ranker.  
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Derefter blandede han sig en palet af helt almindelige kunstnerfarver, og så kommer vi til det 

virtuose. Han malede motiverne op, som de havde set ud da tæpperne blev lavet for et par 

hundrede år siden. 

Da han havde gjort det, begyndte han at tone det hele ned, så det lignede det tæppe, der hang der 

i dag. Der sker jo noget med et tæppe - med hensyn til farverne - i løbet af 2 - 3 hundrede år. 

Han var også efter baggrunden mange gange. 

Det hele kom med, og det er ikke fri for, at jeg beundrede ham.  

Det samme gjorde hans kolleger og hans mester. 

Jeg var lige begyndt den gang, og jeg havde da mine betænkeligheder ved at stå og glo så meget 

på ham. 

Jeg stod der tit sammen med Quistorff for øvrigt. Han nød også et stykke ordentligt håndværk. 

Hvis min ærede læser kommer i Gobelinsalen på Hotel Randers, så prøv at lægge mærke til 

venstre side af døren, og du vil ikke se forskel. 

Hvis man mærker med sin hånd, kan man selvfølgelig godt mærke, om det er stof eller lærred, 

men det skal ses på afstand. 

Når gobelin - døren rulles til side, træder man ind i Festsalen med champagnefarvet tapet i helsilke 

på væggene, garneret af bladguldsdekorationer. Siden 1927 har den været rammen om et utal af små 

og store begivenheder. 

Især to ting fanger øjnene: Orkesterbalkonen på "første sal" og den venetianske pragtlysekrone med 

svungne arme og "dråber" midt over gulvet. 

Kronen er lavet i Ungarn af italienske glaskunstnere. 

Indvendig er den dekoreret med sølv, og den suppleres af mindre lysekroner i hjørnerne. 

Det blev hurtigt min opgave at pudse den enorme lysekrone nogle gange om året. Oldfruen 

Grethe Albæk havde det med at tabe disse "dråber" på parketgulvet, hvor de splintredes i tusinde 

stykker. Der manglede efterhånden en del. 

Jeg tror, det hang sammen med, at hun ikke kunne lide højder. Efter Fruens ordre blev det så mit 

job. Jeg tabte kun 'en i den tid, det var mig, der havde ansvaret. En modbydelig lyd for øvrigt.  

Man har svært ved at se lysekronen på billedet nedenunder, og det skyldes, at de små kupler var 

lavet af glas og derfor gennemsigtige. 
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Fra Sct. Mortensgade 

har Hotel Randers sin 

indgang for 

selskabsgæster, der 

som det første på 

væggene ved trappen 

ser nogle indrammede 

fotos fra det fordums 

Randers, taget af den 

gamle hoffotograf 

Elfelt. Her kan man 

også slappe af i to Carl 

I. Christensen stole.  

Indenfor i Hall'en, 

fornemmer man mrs. Bradsleys friske hånd i renoveringen af gulv og vægge omkring art deco 

møbler. 

Den imposante pejs blev til nybyggeriet i 1920' erne af Wilhelm Mathisen og J. P. Hjersing hentet i 

palæet Sølyst i København. 

Jeg har desværre ingen billeder af Hall'en.  

I bygningens Torvegade - ende, ved siden af Receptionen, har gæsterne deres dagligstue: Salonen.  

To mandshøje 700 år gamle kinesiske Ming - vaser flankerer indgangen hertil. 

Lokalet rummer også et spejl fra 1856 og en vitrine med en musselmalet skål i kongeligt porcelæn. 

Den fortæller en historie om den første fru Mathisen i huset, Kirstine. 

Hun lærte kokkefaget i det danske kongehus og fik skålen 

i gave af Christian 1X (regent 1863 - 1906) og dronning 

Louise. 

Et glasmaleri i farver over ridder Niels Ebbesens møde 

med en gammel kone i Randers den dag i 1340, 

da han "vog den kullede greve", sad i en dør i 

forlagsdirektør Poul Holt Hansens barndomshjem i 

Markedsgade. Han skænkede det i 1996 til hotellet, hvor 

det blev reetableret i Salonen. 
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Den lokale glasmaler Hugo Bech har udført det. I Restaurant Martens, ved siden af Salonen, 

mærker man sig indramninger af menuerne gennem tiderne og et foto, 

der viser tyskernes beslaglæggelse af hotellet helt tilbage i 1864, da ejeren hed Martens. 

I underetagen har hotellet sin bar, Kahytten, åbent i 1937. 

Den blev udstyret med maritime illustrationer af tegneren, forfatteren og globetrotteren Hakon 

Mielche. 

Under en renovering i 1970 fandt man bag panelerne syv maskingeværer samt patronbælter fra den 

tyske besættelse 1940 - 1945. Marineforeningen har her hjemsted for sine møder. 

Jeg fik min debut som 

tjener i Kahytten. Jeg kan 

ikke huske de nærmere 

omstændigheder - om det 

var sygdom eller andet. 

Vi serverede 2 retter varm 

mad for et hold svenske 

turister, som boede på 

hotellet.  

Jeg tabte en lille smule 

suppe ned i skødet på en 

af herrerne, og det var jo 

ikke så godt. 

Vi blev enige om bagefter, 

at hvis man endelig skulle 

tabe suppe ned i skødet på 

nogen, skulle det helst være en svensker. Direktør Villadsen udtrykte bagefter sin tilfredshed med 

mine evner som tjener. (og han mente det) 

 

Så går vi ovenpå, hvor hotellets ejer løbende renoverer dets 80 værelser.  

Med respekt for både tidligere tiders stil og kravene fra nutidens gæster. 

Siden sin grundlæggelse har Hotel Randers haft tætte bånd til det danske kongehus, 

lige fra monarkernes ophold i bygningen i 1800 - tallet til prinsesse Alexandras frokost her som 

protektor for Randers Regnskov. 



270 

 

Hotellet råder tilmed over både et konge / dronningeværelse og et prinsesseværelse - som også er 

meget populære hos andre gæster. 

Kongeværelset har nr. 111. 

Engang kom Christian lX og dronning Louise ofte og boede på hotellet, og efter indretningen i 

1920' erne af dette "gemak" på hjørnet af Sct. Mortensgade og Torvegade blev det - med tilstødende 

værelser - benyttet af Christian X, dronning Alexandrine, 

og deres to sønner Frederik og Knud. Og også af kronprinsesse Ingrid,  kronprins Frederiks senere 

Dronning. 

Møblerne er renoveret med ærbødighed over 

for 1800 - tals - stilen.  

Her ses desuden en sengehimmel med 

blonder og kongekrone og et lille bord fra 

1920, fremstillet i anledning af 

Sønderjyllands genforening med Danmark 

som nr. 20 af 50 borde. 

Et intarsia arbejde i bordpladen viser 

Christian X, kronprins Frederik og prins 

Knud til hest ved den gamle grænse. 

Ellers er der tale om mahognimøbler fra Chr. 

lX s tid, bl.a. en sofa med udskæringer. 

Badeværelset rummer et stort dobbeltkummebord i jernporcelæn fra England, og tilsvarende findes 

i talrige af husets øvrige værelser. 

Ovenover er nr. 211, Prinsesseværelset, også kaldet det franske værelse. Det er udstyret med 

rokokomøbler fra Frankrig. 

Nr. 311, på tredje sal, hedder Art deco - værelset. Det er indrettet med art - deco møbler fra tyverne, 

tegnet af danskeren Vilhelm Kyhn. 

De fik i 1934 guldmedalje på en international udstilling i Tivoli. 

Cirka 20 værelser har badeværelser med italienske terrazzo - gulve, hvori er indlagt perlemor. 

På trapperne op til værelsesetagerne møder gæsten igen udsmykninger udført af glasmaler Hugo 

Bech. 

En af dem er en mosaik visende randrusianske symboler som dragonen, pigen, laksen (hotellets 

bomærke) hesten og handskerne, samt byvåbnet.  
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Et andet glasmaleri blev udført til rejsegildet i 1927. Det kan opleves side om side med 

reproduktioner af Chagall - og Picasso værker. 

Det klassiske og det moderne går godt i spænd sammen på Hotel Randers. 

Og det var så en kort rundgang på Hotel Randers. Jeg håber, at min læser er ligeså imponeret, 

som jeg blev, da jeg blev vist rundt første gang. 

 

Jeg kunne ellers godt li' arbejdet. Bortset fra mit morgenarbejde bestemte jeg selv farten resten af 

dagen. 

Og jeg tog det roligt i begyndelsen. Mit ansvarsområde var stort, og det varede da også et stykke 

tid, inden jeg fik det lært i alle detaljer. 

Med hensyn til alle de små praktiske ting, der altid skulle fungere, var det mig der sendte bud til 

håndværkeren, hvis der var noget galt. 

Det var selvfølgelig kun, hvis jeg ikke selv kunne finde ud af det. 

De mest almindelige ting kunne jeg selvfølgelig i forvejen, og resten fik jeg lært hen af vejen. 

(såsom at skifte pakninger på en hane) 

Jeg vil tro, at jeg sparede mange penge på håndværker regninger for Hotellet i den tid, jeg var der. 

Med hensyn til de sanitære installationer var det lidt af en opgave at skaffe reservedele, da mange af 

tingene var gået ud af produktion. 

Jeg har mange gange fået lov til rode i de gamle kasser hos de forskellige firmaer, som havde 

arbejdet på hotellet. 

Forbavsende tit har jeg fundet originale dele eller noget der lignede til forveksling.  

Fru Mathisen var "betydelig skrap" et begreb, som Storm P brugte i en af sine satiriske bøger.  

Og det var hun også. 

Men jeg har aldrig hørt hende være uretfærdig skrap. Hver eneste af skideballerne har altid været 

fuldt fortjent. 

Alt sammen drevet af en veneration for det gamle hotel med alle dets traditioner. 

På de helt store dage, når der var fuldt belagt, (og dem var der mange af) flyttede Fru Mathisen ud 

af sit faste værelse og slog en ukomfortabel drømmeseng op i et af udstillingslokalerne og sov der. 

Dem der har "prøvet" at sove på en drømmeseng, ved hvad jeg taler om.  

Jeg kender af gode grunde ikke gæstesammensætningen nu om stunder, men i min tid levede vi af 

Amerikanske turister. 
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Fra tidlig forår og til et godt stykke hen i oktober rullede den ene bus efter den anden op foran 

Hotellet og læssede turister af. 

Og jeg mener faktisk, at det var Fru Mathisen der var foregangskvinde for Amerikanerturismen i 

Jylland. 

På nogle af turene var hun vært til en Pindemad og et glas vin på sit lille landsted "Mulnæs" på 

Mols. 

Boel og jeg har flere gange kørt til Mols med nogle flasker og en pakke fra køkkenet. 

En enkelt gang har jeg taget turen med Overtjener Bent Andersen. Det gik ikke så godt. 

Vi kørte i Fru Mathisens bil til Rønde. Det var en stor Taunus fra tresserne. 

Andersens gamle spand stod parkeret på en parkeringsplads nede i bunden af byen. 

Vi havde Boel med, da det var meningen at han skulle køre fruens bil tilbage til Randers, og vi 

skulle fortsætte i Andersens. 

Andersen åbnede kølerhjælmen og gav sig til at rode rundt i motoren, som stank kraftigt af benzin. 

Det er flyderen det er galt med! Sagde han, jeg tror, at den er i orden nu, så jeg prøver at starte.  

Og bilen spandt som en lille mis. 

Vi sagde farvel til Boel og satte kursen mod Mols. 

Imellem Egens og Grønfeld kunne vi pludselig høre et lille puf fra motoren, og i løbet af ingen tid 

var hele fronten af bilen omspændt af flammer. 

Efter en del fumlen med bilens sele, kom jeg i en fart ud af bilen. 

Andersen åbnede bilens bagdør, og vi fik reddet alle varerne ud. 

Da det var lang tid før, at der var noget der hed Mobiltelefon, løb jeg i skarpt trav til den nærmeste 

bondegård, for at ringe til Falck 

Da de endelig kom, (de var fra Ebeltoft) stod der stort set kun et rygende vrag tilbage. 

Villy Larsen - som jeg har omtalt i første bind - kom tilfældigvis forbi, og gav sig til at regulere 

færdslen.  

Jeg vil ikke sige, at det halve af Mols kom for at se branden, men det var tæt på. 

Inden længe arriverede den lokale betjent for at skrive rapport, og det var den selv samme,  

som i sin tid underrettede os om Lises død. 

Inden han kom, var Andersen og jeg blevet enige om at tie stille med den dårlige karburator. 

Jeg går ud fra, at sagen er forældet nu, men helt fint var det nu ikke. 

Andersen fortalte mig senere, at han havde fået en utrolig god erstatning for bilen, som dybest set 

var et vrag. 
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Han havde fået bilen, for at slæbe af med den. 

Med hensyn til Andersen skal jeg hele tiden passe på, at der ikke løber gift og galle i tastaturet. 

Sjældent har jeg mødt 'en, jeg var så lidt glad for at arbejde sammen med. 

Jeg var Gudskelov min egen herre på Hotellet, og som sådan hørte jeg ikke under ham. 

Hvis jeg havde hørt under ham, havde jeg ikke været der mere. 

Af mange indlysende grunde, havde han meget få venner i byen, og han prøvede ved flere 

lejligheder at pådutte mig sit venskab. 

Hvis vi hører mere til Andersen, er det en fejl, og det bliver kun i en bisætning.  

Hele Hotellet stank langt væk af kultur og god smag. 

I sagens natur kom jeg jævnligt på alle værelser, og fra første færd var det en af mine helt store 

oplevelser. 

Som jeg nævnte i begyndelsen, havde jeg boet på hotellet før, men det var på et af de mere 

beskedne værelser. 

Og selv de beskedne værelser havde en standard, som mange andre hoteller kun kunne drømme om. 

De berømte hjørneværelser ud mod Sct. Mortensgade har huset utallige berømtheder igennem 

tiderne. 

Den mest berømte har jo nok været Kong Kristian d. tiende. 

Udover ham, har Victor Borge - og - som et lille kuriosum, Simon Spies og hans morgenbolledamer 

også boet der.  

Der har selvfølgelig boet i hundredvis af andre kendte personligheder på hotellet, men det vil føre 

for vidt med en opremsning. 

Og så gik det galt, og hvis jeg havde vidst det, som jeg ved nu, havde jeg kunnet sætte ord på den 

situation, som jeg havnede i. 

Jeg kunne stort set dele mit liv op i perioder dengang. De gode og de dårlige.  

Det var næsten delt op i kvartaler. 

I de gode kvartaler kunne jeg klare det helt utrolige, og arbejdet gik som en leg. 

I de dårlige kvartaler lavede jeg kun det, som var absolut påkrævet og aldeles ikke mere - snarere 

mindre.. 

På en af de dårlige dage gjorde jeg det første attentat på Rød Ålborg. 

Oprindeligt havde jeg tænkt mig at springe dette lille afsnit over, men hvorfor egentlig. 

Der er jo mange teorier om, hvad alkoholisme er, men jeg hører til dem, der tror på, at det ligger i 

generne. 
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Hvis de gør det, har man stort set ikke en chance, det bliver en kamp hele livet igennem. 

Jeg vidste heller ikke, at jeg var Maniodepressiv dengang, og at sygdommen forstærkede trangen. 

Selvfølgelig mest i de depressive perioder, men jeg var nu heller ingen kostforagter i de gode 

perioder. 

Da jeg først fik taget hul på snapsen, eskalerede det i løbet af ingen tid til et voldsomt misbrug.  

Det første jeg gjorde, når jeg mødte om morgenen, var at gå i kælderen, hvor jeg drak en Kylling og 

2 Portere. 

Så kunne jeg klare mig til vi havde målt op, og kontordamen var gået tilbage til kontoret. 

Så gik jeg på værkstedet, hvor jeg havde et lille lager af både det ene og andet. 

Sådan gik den ene dag efter den anden. 

Jeg vil lige indskyde, at jeg ikke stjal fra hotellet. Jeg lånte nogle flasker og lagde dem tilbage inden 

optællingen hver den første.  

Den opmærksomme læser vil sikkert spørge - var der aldrig nogen, der fattede mistanke. 

Jo selvfølgelig var der det, men dem der gjorde det, var de sidste, der kunne tillade sig at sige noget. 

(Andersen) 

Restautionsbranchen er jo en herlig branche, men hvis man ikke kan holde sig fra spiritus, skal man 

finde sig et andet job. 

Når jeg sidder nu og kigger tilbage på den periode, kan jeg tydeligt se, at jeg langtfra var rask. 

Hvis vi ser bort fra mit lave selvværd og mine Maniodepressive perioder, begyndte jeg også at lide 

af forfølgelsesvanvid. 

Hver gang jeg bevægede mig udenfor eller en tur ned i byen med Konny og Linette, begyndte jeg at 

se syner. 

Jeg syntes hele tiden, at jeg så Købmand Grøn (som jeg skyldte et par hundrede) eller Købmand 

Jensen (ditto i halvfjerserpenge) 

Ikke store beløb men alligevel nok, til at gi' mig dårlig samvittighed. 

Min skattegæld nagede mig også, og det samme gjorde mine spiritus problemer  

Jeg kunne ikke sove om natten medmindre radioen, som stod på mit natbord, spillede musik. 

Især det med Radioen gav en del gnidninger mellem Konny og jeg.  

Jeg forstår hende ganske udmærket, for hvem gider høre Mozart kl. 12 om natten. 

Jeg var simpelthen nødt til det. Og jeg gjorde det udelukkende for at sprede mine tanker og for at 

kunne falde i søvn. 

Det endte med, at jeg flyttede ind i stuen. Til både min og Konnys store lettelse. 
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I den periode fik jeg også ødelagt Konnys forhold til mange af hendes gamle venner og veninder. 

Som udgangspunkt ville jeg slet ikke med, når vi blev inviteret. 

Det endte jo som regel med, at vi kom af sted alligevel med mig som modvilligt påhæng. 

Det var ikke fordi, jeg ville ødelægge noget for hende, men jeg brød mig simpelthen ikke om det. 

Det gjorde det heller ikke bedre, at hovedparten af venindernes mænd var lastbilchauffører. 

Så det føg om ørerne på mig med fagudtryk og chaufførjargon om store lastbiler og 

fragtmandsproblemer. 

Så jeg holdt stort set min kæft og sørgede for, at mit alkoholindtag lå lige så højt, som det plejede. 

Efter et par flasker vin eller ti - femten øl, følte jeg mig endelig klar til at sige et par snøvlende ord. 

Det blev sjældent til mere end det, inden jeg fandt husets eneste sofa og faldt i søvn. 

Var der slet ingen gode ting og formildende omstændigheder ved den periode, har jeg ofte spurgt 

mig selv om. 

Jo det var der Gudskelov. Jeg begyndte at synge i Randers Bykor, og jeg begyndte at tage 

sangundervisning. (opera)  

Jeg nød også fornemmelsen over min nye faderværdighed som reservefar for Linette. 

Jeg havde det også rimeligt godt med Konny, der ikke var helt klar over, hvor galt det i 

virkeligheden stod til. 

Det var jo ikke kun på Hotellet, at jeg var god til at skjule min virkelige promille, det var jeg også 

hjemme. 

Her 35 år efter drømmer jeg stadigvæk om Hotel Randers og deres vinkælder. 

Især drømmene om kælderen er livagtige. De er faktisk så livagtige, at det næsten er ud af kroppen 

oplevelser. 

Det har åbenbart præget mig mere, end jeg troede. 

I 1979 tog jeg tyren ved hornene og tog en halv time fri, og opsøgte den læge, (Dahl) som også 

senere var til stor hjælp. 

Hvad kan jeg gøre for dig? Spurgte han.  

Jeg drikker alt for meget! Sagde jeg, og jeg kan ikke styre det mere. Jeg forklarede ham, hvad jeg 

lavede. 

For det første! Sagde han, er jeg imponeret over, at du selv har erkendt det, de fleste kommer ikke 

så langt. 

For det andet, har jeg kun 'en behandlingsform at tilbyde dig, og det er Antabus. 

Du skal møde op på Psykiatrisk hospital en gang om ugen for at få en pille udleveret - under opsyn. 
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Det var jeg ikke meget for, og det fortalte jeg ham. 

Kan du ikke bare skrive et glas ud til mig! Sagde jeg, jeg skal nok tage den pille. 

Alle erfaringer viser, at det kan man ikke! Sagde han. For din egen skyld, er det nødt til at gå over 

Psykiatrien. Og sådan blev det. 

Inden for den branche er der såmænd ikke mange, der løfter på øjenbrynet over den slags historier 

som min. 

Jeg har kendt mange, der var på Antabus og mindst lige så mange, der burde være det. 

Jeg mødte af og til 'en, der var meget benyttet som lejetjener på hotellet, og vi vekslede af og til et 

par ord. 

De prøvede flere gange, at få mig ind i en slags behandlingsforløb med terapi og samtaler med 

psykologer. Det følte jeg mig overhovedet slet ikke klar til, og jeg ville helst passe mig selv. 

Og det gjorde jeg så.  

Det varede da heller ikke længe, inden Villadsen, vores nye direktør efter Byrdal, lejlighedsvis 

kørte mig til Hospitalet. 

Fru Mathisen var også udmærket klar over, hvordan sagerne stod til, men jeg havde selv taget 

initiativet, og så behøvede hun ikke at gøre det. 

Det var et særdeles bredt udsnit af den Randrusianske befolkning, jeg mødte i venteværelset til 

Ambulatoriet. 

Der var selvfølgelig arketypen på en alkoholiker, som alle os med fordomme, tror vi kender. 

Usoignerede, langskæggede og med langt fedtet hår.  

Når de smilede, åbenbarede de et gebis, hvor de halve af tænderne manglede. 

Og så var der et stort antal kvinder - både unge og gamle - og det kom i den grad bag på mig. 

Jeg stødte tit på en særdeles smart og velklædt kvinde, som osede langt væk af overklasse. 

Hun havde altid lange sorte støvler på, og dertil bar hun en kostbar pels. (i mine øjne) 

Hendes makeup var lagt perfekt, og hun manglede heller ikke store tunge guldsmykker. 

Jeg kunne forestille mig, at hun var hjemmegående husmor og var begyndt at kigge for dybt i 

Portvinsflasken. 

Der var også ham der, når han havde fået pillen på kontoret, gik ind på det tilstødende toilet og drak 

en liter vand. 

Derefter brækkede han det hele op i toilettet og kunne sikkert gå lige hjem og starte drikkeriet igen. 

Personalet fattede aldrig mistanke, men vi andre stamgæster tænkte jo vores. 
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Jeg vil lige indskyde, at det godt nok var en pille, men den blev opløst i vand og drukket under 

opsyn af Sygeplejersken. 

Jeg gik på Ambulatoriet i omkring 5 år og tog kun lejlighedsvis en lille pause.  

Altid i samråd med personalet. 

Og det var typisk i anledning af store familiefester eller en sommerferie.  

Året før var jeg "endelig" blevet gift. ("endelig" står for Konnys regning) 

Linette skulle til at begynde i skolen, og hun havde allerede kaldt mig far i flere år.  

Dengang så vi ikke Chris så tit, og jeg tror hun manglede 'en at sige far til. Og det havde jeg det 

rigtig godt med. 

Mine svigerforældre fandt den store pung frem og holdt et uforglemmeligt bryllup for os med 60 - 

70 gæster 

Fra Hotellet var der gaver fra personalet, og fra Fruen var der et gavekort til Lodbjerg. 

Festen trak så længe ud, at gæsterne til sidst smed os ud af døren. De ville gerne hjem og sove. 

 

Som man kan se, var det et smukt bryllup på alle 

måder. Andersen og en af eleverne fra hotellet stod 

for borddækningen. 

Eleven havde jeg hyret ind om aftenen til at passe 

baren. Jeg har ikke noget imod, at du snupper dig 

en lille 'en, havde jeg sagt til ham, der er ingen 

grund til, at du skal stå og tørste. Det gjorde han 

heller ikke, for der gik kun et par timer, så kunne 

han ikke stå på sine ben længere, og jeg måtte 

sende ham hjem. Fotografiet yder desværre ikke 

bordet den fulde retfærdighed, men jeg håber, at 

man kan danne sig et indtryk alligevel 

Præsten - hvis navn jeg ikke kan huske - var 

usædvanligt nervøs under vielsen, og hans 

hænder rystede kraftigt. 
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Vi havde et enkelt møde med ham inden vielsen, og det hører til et af de mest mærkelige, jeg har 

haft med en gejstlig. 

Det foregik i studerekammeret i hans privatbolig. Efter at vi havde bænket os, satte han sig bag sit 

skrivebord og kikkede tungt ned i det uden at sige noget. Der gik mindst 5 minutter i pinlig tavshed.  

Til sidst var tavsheden ubærlig, og jeg måtte simpelthen sige noget. 

Jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde, men det løsnede da op en smule. 

Han fortalte, at det var hans første vielse, da det jo ikke var moderne at blive gift i disse tider. 

Bortset fra, at hans hænder rystede, klarede han nu vielsen ganske udmærket. 

Jeg ved ikke, om Fruen havde fornemmet et eller andet med min mentale tilstand den sommer. 

Hun kom i hvert fald og spurgte mig, om jeg var interesseret i at få lille Mulnæs i sommerferien. 

Lille Mulnæs, som hørte til hotellet, var et lille sommerhus, der lå klods op af den såkaldte 

Nato bro i Femmøller. 

Der tilbragte vi 14 uforglemmelige dage i højt solskin. 

De var uforglemmelige af flere årsager. Jeg skyldte 5 hele rød Ålborg i kælderen, og jeg havde ikke 

haft råd til at få lagt dem tilbage. (det var selvfølgelig før jeg gik på kur) 

Jeg gik næsten i panik, da jeg pludselig så fruen med kurs mod sommerhuset. 

Konny sad og nød livet, og jeg spillede badminton med Linette. 

Jeg mandede mig op og spurgte, om hun ville have en øl eller et glas vin. 

Nej tak! Sagde hun med et venligt smil, jeg skal bare ud og gå mig en tur i det dejlige vejr. 

Og dejligt - det var vejret. Sommerhuset lå næsten i strandkanten, og vi var mere ved stranden end 

vi var i huset. 

I et øjebliks uopmærksomhed var Linette pludselig væk, og der udbrød selvfølgelig panik. 

Hun havde leget i strandkanten, og under sin leg var hun kommet for langt væk fra sin mor. 

Hun begyndte selvfølgelig at græde, og så løb hun alt hvad de små ben kunne bære - den forkerte 

vej, og hun løb så stærkt, at Konny ikke kunne fange hende. 

Til sidst var der en ung mand, der for forbarmede sig over hende og løb hende op. 

Den sidste uge af ferien tilbragte vi sammen med Jørgen og Gurli i et lejet hus på Samsø. 

Lige så godt vejret havde været indtil da, lige så dårligt blev det nu. 

Det regnede hver dag fra morgen til aften, men det afholdt os ikke fra at følge vores plan. 

Nemlig at cykle Samsø rundt. 

 

I løbet af efteråret tog jeg flere møder med mig selv. 
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Og det var så det, der mundede ud i lægebesøget hos Dahl. 

Antabus er en helt utrolig god pille til at stoppe spiritusindtaget. Det eneste den ikke gør, er at fjerne 

trangen. 

Jeg havde jo stadigvæk med spiritus at gøre - ja, jeg havde med utrolig meget spiritus at gøre.  

Samtidig med at jeg skulle undertrykke trangen til spiritus, væltede jeg mig i den. 

På samme tid rejste Direktør Byrdal fra hotellet for at begynde en lang og glorværdig karriere i 

Ålborg. Den nye Direktør – Villadsen - var desuden heller ikke min kop te. 

Vi havde overhovedet ikke kemi sammen. Det siger selvfølgelig ikke noget om ham, det kunne 

ligeså godt være mig. 

Andersen stoppede mig flere gange i at gå amok over for Villadsen.  

Andersen havde nemlig lært på sin egen krop, hvordan jeg løbet af ingen tid kunne hidse mig op og 

sige nogle ting, jeg ikke skulle have sagt. 

Og det var nerver alt sammen - som Osvald Helmuth sagde.  

Jeg kunne godt lide Byrdal af mange grunde. Først og fremmest blandede han sig ikke, hvis ikke det 

var nødvendig. Omvendt var han også god til at slå ned på de svage steder og gøre noget ved det. 

Han involverede sig også i Randers og var en overgang formand for Turistforeningen. (så vidt jeg 

husker) At han også havde temperament, er det følgende et eksempel på. 

Vi havde en tredieårs kokkeelev ved navn Kurt (det hedder han ikke) 

Han var måske ikke det varmeste bud på årets kokkeelev, men han gjorde sit bedste. 

Til en af Hotellets store arrangementer havde Kurt ansvaret for en eller anden ting, som gik i fisk 

for ham. Byrdal ryster på hovedet og siger - De bliver fandme aldrig kok Kurt. 

Kurt kigger på ham og siger! Det gør de fandme heller ikke Byrdal. 

Byrdal tager Kurt i krebsen og slæber ham ud i den underjordiske garage, hvor han giver ham et par 

flade lussinger. 

Fagforeningen var selvfølgelig inde over, og så vidt jeg husker, endte det med et forlig af en eller 

anden slags. Og Kurt blev da heller aldrig kok. Jeg så ham køre post i Hornbæk i nogle år. 

Og så hører det med til historien, at Byrdal var udlært som både kok og tjener. 

Og så tog jeg konsekvensen af mine handlinger. Jeg sagde op. 

Jeg var til samtale med Fruen flere gange, hvor hun bad mig overveje det en gang mere. 

En enkelt gang fik vi morgenmad sammen i Kabinettet. Jeg blev også tilbudt mere i lønningsposen. 

Men min beslutning var taget. Jeg orkede simpelthen ikke mere. 
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Jeg kunne sagtens forstå fruen. Jeg kendte efterhånden hotellet som min egen bukselomme og var 

fortrolig med alt. 

Nu gjaldt det imidlertid om at redde min egen røv, og det var det jeg prioriterede højest. 

Og så siger vi farvel til Hotel Randers, hvor jeg lærte utrolig mange ting, som jeg stadigvæk kan 

bruge.  

 

Kapitel 3 

Når man siger sit arbejde op, gælder det som hovedregel, at det er en god ide at have noget andet på 

hånden. Det kan man ikke just sige, at jeg havde, men jeg havde jo nogle ugers opsigelse, så jeg 

regnede med at finde noget. 

Og det gjorde jeg da også ret hurtigt. Denne gang var det også fagforeningen der hjalp mig. 

Dan Lamin hed et relativt nystartet firma i Hadsten. Ejeren var en tidligere medarbejder hos en stor 

fabrik ved navn Royalsystem, som lå i Randers. Ejeren af Royal var den landskendte Poul 

Cadovius, som nogle få år efter måtte dreje nøglen. 

Det var meningen, at jeg skulle stå for pakning og forsendelse af de ting, som firmaet producerede. 

De lavede bordplader efter mål til køkkener og havde en rimelig stor produktion af udstyr til 

lægeklinikker. 

Det havde jeg det sådan set godt med et halvt års tid, indtil der pludselig skete noget. 

Manden, der stod ved kantlimeren, sagde pludselig op, da han havde fundet sig noget andet. 

(pudsigt nok i Konnys gamle firma - nu er han rådhusbetjent på Aarhus rådhus) 

Så de manglede pludselig en til at stå ved kant limeren. Desværre. 

Jeg kom aldrig ind på livet af den elendige møgmaskine, og Chefen døjede indimellem med at 

skjule sit mishag med mig. 

For hulen - jeg havde jo ikke selv bedt om at komme til den slags arbejde. 

Så da jeg hørte, at PW Møbler manglede 'en til indpakning og forsendelse, slog jeg omgående til.  

Jeg var slet ikke i tvivl, da jeg hørte timelønnen, det var simpelthen den højeste løn, jeg nogensinde 

har fået. 

Det viste sig da også, at jeg kom til at knokle for pengene. Også i den grad. 

Jeg var fuldstændig færdig, når jeg slæbte mig ind over dørtrinnet derhjemme om aftenen. 

Men det var PW, der gjorde os i stand til at købe hus et par år senere. 

Og så er PW også den eneste arbejdsplads, hvor jeg er blevet fyret på gråt papir. (nr. 2 hvis man 

skal være nøjeregnende) 
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Den værkfører, vi havde, kørte sig fuldstændig ned. Han sled sig simpelthen op. 

Jeg var efterhånden blevet en slags højre hånd for ham, og da han rejste, blev jeg lige pludselig 

værkfører. Meget mod min vilje, da jeg oprindelig havde tænkt mig at gøre ham følgeskab. 

Men hvem er ikke til fals for en pose penge? Det er jeg til hver en tid. 

Jeg løb rundt i et års tid og gjorde mig efterhånden uvenner med alt og alle. 

 

De fleste af medarbejderne syntes, at jeg var den største idiot, de havde kendt - med nogen ret 

måske. Der var også en del, der ikke syntes, at jeg var den gamle joviale Lars mere. 

Det var jeg da heller ikke. Jeg løb rundt i 10 - 12 timer hver dag og knoklede røven ud af bukserne. 

Der var 60 medarbejdere på fabrikken, og der skulle mindst have været en værkfører mere. 

Hver aften, når folkene holdt fyraften, pakkede jeg det færdig, som indpaknings folkene ikke havde 

nået. 

Imens bakkede Bdr. Lang hver deres lastbil til lageret, og så gik der en times tid med at læsse dem. 

Når de var kørt, begyndte jeg at læsse Frode Laursens container, som han kom og skiftede hver dag. 

Det var til Norge. 

Så var der ved at være fyraften, og så gik turen omkring kontoret, hvor Poul Würtz sad klar med en 

øl eller to. Der var en masse problemer, der hobede sig op, men vi fik aldrig rigtig bund i dem. 

Hver eneste gang jeg prøvede, sagde Poul, kan vi ikke vente til i morgen, lad os nu drikke den her 

øl. Så det gjorde vi. 

Og så fik jeg pludselig vrøvl med ryggen. Sådan virkelig alvorlig vrøvl. 

Jeg kunne slet ikke komme ud af sengen. Det var som om jeg var lam.  

Jeg lånte min svigerfars bækken og måtte klare mig med det, når Konny var på arbejde. 

Hvis hele hytten var brændt ned, var jeg brændt inde sammen med den. Så slemt var det. 

Der gik en fjorten dages tid, inden jeg var tilbage på jobbet, og fra da af var det på lånt tid. 

Jeg kan ikke huske, hvad vi skændtes om den sidste dag, jeg var der, men det kunne såmænd være 

om hvad som helst. 

Til gengæld kan jeg huske, at kontordamen flygtede ud af kontoret, da vi startede - hun skulle ikke 

nyde noget. 

De havde lige 'et stykke gråt papir tilbage, og det havde jeg med mig, da jeg gik. 

Nu giver det ingen mening med en opremsning af de forskellige arbejdspladser, jeg har haft. 

(det bliver også kedeligt for læseren) 
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Foreløbig har jeg også kun nævnt dem, der har betydet noget for mig. F.eks. min første, 

Møbelfabrikken Kronen, hvis møbler stadigvæk sælges - nu som vintage møbler til store priser.  

Jeg har lige set en sofa på nettet - model 62 - som jeg garanteret har sat i hvidt. 

Dernæst har jeg selvfølgelig også nævnt Volmer Sørensen - Kay Abrahamsen - og Hotel Randers. 

Vi kommer dog senere ind på Dronningborg aktivitetscenter og Randers Egnsteater, men det er kun 

fordi det har med Teater at gøre. 

For Dronningborgs vedkommende, spiller der også en hel del andre ting ind, end lige teater. 

I hvert fald på det menneskelige plan. Det skriver jeg om i et senere kapitel. 

Vi havde købt hus et par år i forvejen - på Ydunsvej nr. 6. 

Jeg havde en god løn, og det var før det rigtig begyndte at spidse til. 

Jeg arbejdede jo utroligt meget og havde mange overarbejdstimer.  

Timer som jeg begyndte at spare op. Altså i penge. 

Konny sparede det samme op, og i løbet af et år havde vi 50 tusinde på bankbogen. 

Og det er betydelig mere dengang, end det er i dag. (jeg var stadigvæk på kur) 

Hele året gik vi og kiggede på huse, og det er noget af det sjoveste, jeg har været med til. 

Og jeg må sige, at vi stort set var enige om, hvordan vores hus skulle være.  

Vi bestilte ikke andet derhjemme end at tale hus. Selv Linette blev sat op.  

Vi havde jo lovet hende et stort værelse. 

Sidst på året faldt vi over vores drømmehus. Og "faldt" skal tages helt bogstaveligt, da der kun var 

200 m til vores lejlighed. Der var garage til, og så var vi jo også nødt til at købe en bil.  

Det blev en folkevogn - en Polo årgang 77. 

Og, nu mens vi var i gang - en hund. Den var halv Labrador og halv Grønlænderspids - Rufus, 

årgang 1983. 
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Det var den søn jeg aldrig fik. I misforstået godhed glemte jeg at opdrage på den, og til sidst tog den 

magten. Jeg har erkendt over for mig selv, at min type ikke er egnet til at have hund, så det får jeg 

Den kommer jeg imidlertid ikke så meget ind på, da jeg ikke rigtig er kommet over den endnu. 

aldrig mere. Gurli – Jørgen - Linette – og Konny nedenunder 

 

Det var meningen, at vi selv skulle male huset, og i den anledning kom jeg i tanker om min gamle 

ven Jørgen. Han var jo udlært maler og arbejdede som sådan i faderens firma. 

Jørgen som jeg havde kendt i næsten tyve år.  

Vores forhold var langsomt ved at glide ud, og vi viste det. 

Vi sås en gang eller to om året, og det er alt for lidt, hvis man skal pleje et venskab. 

Ham ringede jeg til og inviterede ham og Gurli på arbejds weekend. 

Det ville han gerne! Sagde han, men det blev bare ikke sammen med Gurli, da han havde fundet en 

ny. 

Han fortalte mig, at det var startet med, at Gurli tog på højskole for at realisere sig selv. 

Alle skulle jo realisere sig selv først i firserne, så hvorfor ikke Gurli.  

Vi havde en fælles ven, der havde arvet et værtshus i Aarhus. 

 Rømerhus - i daglig tale kaldet Røvhullet.  

Det lå i Skt. Clemens stræde - tæt på domkirken. 



284 

 

Det er et fint sted nu med servering ud til åen. 

Vores kammerat (indehaveren) var kendt under navnet Horse. 

Det lyder som titlen på en dårlig film, men jeg kan simpelthen ikke huske, hvad han hed rigtig. 

Han havde arvet værtshuset efter sin farmor eller mormor eller noget i den retning. 

Der begyndte Jørgen nu at komme - af ren og skær kedsomhed. 

Hvis en kvinde rejser på højskole et halvt år for at realisere sig selv, kan hun så regne med, at 

manden står med åbne arme og står klar med hendes hjemmesko med de små kaniner på, når hun 

kommer hjem - nyrealiseret? Nej vel! 

Det gik nemlig hverken værre eller bedre, end, at Jørgen forelskede sig i servitricen. 

Lige så robust - man kan måske sige let buttet - som Gurli var, ligeså slank var den anden – til det 

magre. 

Hun var en lille smule rød omkring øjnene, og hendes hud virkede gennemsigtig på en eller anden 

måde. 

Hun lignede en, der havde prøvet lidt af hvert men havde stadigvæk bevaret noget af pigen i sig. 

Vi skulle have frokost om aftenen med tilhørende øl og snaps, og der åbnede hun sig lidt mere. 

Sekunderet af Jørgen, der hele tiden var yderst lydhør over for hendes små ønsker. 

Jeg har aldrig set ham sådan før. Manden var helt åbenlyst snothamrende forelsket. 

Jørgen og Gurli flyttede jo sammen i en alder af 15, og det er jo helt himmelråbende for tidligt.  

Gurli havde taget det tungt, fortalte Jørgen nede i kælderen, da vi et øjeblik var alene, men løbet var 

kørt. 

Der må jo også have været en grund til, at Gurli pludselig skulle på højskole og realisere sig selv. 

Så der har sikkert været noget knas af en eller anden slags, men Jørgen talte aldrig om den slags 

ting. 

I modsætning til mig. 

Det var den sædvanlige gamle historie om omsorgssvigt.  

Om den altid uheldige og klodsede storesøster, der altid kom galt af sted og opførte sig mærkeligt. 

Om lillesøsteren der lignede en Prinsesse, men som bestemt ikke var det. 

Om hendes forældre der lod sig sno om Prinsessens lillefinger. 

Der var penge i familien, kunne jeg forstå. Gården de boede på, var med hestestalde og fire 

skorstene. 

Tidligt hjemmefra - flakkede rundt - misbrugsmiljø - narkoman - clean - narkoman - clean osv.  

Hvordan sagerne stod til, da hun mødte Jørgen, ved jeg ikke, men den aften virkede hun clean.  
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Senere, da vi sad omkring sofabordet og snakkede, faldt hun pludselig i søvn. 

Jørgen tog hende op i sine arme og bar hende ovenpå. 

Hun må ikke have vejet ret meget, der var ingen synlig anstrengelse at se på ham. 

Og så gik der masser af år. 

Med mellemrum prøvede jeg at kontakte ham, men hans nummer var udgået, og han var 

tilsyneladende ikke i telefonbogen. 

Det var mest, når jeg hørte nogle bestemte melodier i radioen. Så kom det op i mig.  

Numre som vi sad og indspillede på hans gamle Tandberg spolebåndoptager i kælderen under 

Cafeteriet. 

Der er jo ingen hemmeligheder mellem læseren og mig, så han ved udmærket godt, at jeg er uhørt 

sentimental. 

Men hvem har ikke prøvet, at tude til den melodi, der blev spillet, da man elskede med konen første 

gang? 

Den tror jeg de fleste husker - af mange grunde (gode forhåbentlig).  

For otte - ti år siden mødte vi pludselig Gurli på strøget i Aarhus. 

Hun var i følge med en dreng på omkring 12 år, der lød navnet Mike. Han var halvt tyrker. Gurli 

var det andet halve. 

Hun havde mødt Mikes far ved et busstoppested, hvor de faldt i snak. 

Og al denne snakken mundede sig ud i et seksuelt forhold, der igen mundede sig ud i Mike.  

Så vidt jeg husker, har hun aldrig set Mikes far igen.  

Hun havde dårligt nok forandret sig, og jeg havde slet intet besvær med at kende hende. 

Derimod kunne hun overhovedet ikke kende mig. (slet ikke) 

Det var først da hun så Konny, at det begyndte at dæmre for hende. 

Og så gav hun mig et chok. Jeg havde lige spurgt hende, hvordan det gik med Jørgen. 

Ved du ikke det! Sagde hun. Han er da død for mange år siden.  

Og så fortalte hun ganske rolig og usentimentalt om Jørgen, der havde begået selvmord sammen 

med servitricen. 

Det blev slået stort op i pressen, fordi det var så nøje tilrettelagt. 

De ville ikke findes derhjemme af familien, så efter at de havde ryddet op i hele hytten, lejede de et 

værelse på byens største hotel. 

Deres død blev indgående beskrevet i aviserne, og hvis jeg engang finder noget i arkivet, bliver det 

skrevet ind.  
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De blev fundet i sengen - døde af en overdosis med hinanden i hånden. 

Jeg havde godt læst det. Faktisk havde jeg både set og læst det, da der havde været et par indslag i 

tv. Jeg fattede ikke en skid af det hele. Jørgen og jeg har røget tonsvis af sjov tobak sammen. 

Men vi havde altid været enige om at lade det andet lort ligge. 

Vi havde begge kendt narkomaner, der var døde i en alt for tidlig alder. Faktisk i tyveårsalderen og 

før. 

Kan man virkelig elske 'en så meget, at man selv bliver narkoman for at solidarisere sig med hende. 

Åbenbart kunne Jørgen. Jeg må indrømme, at jeg stadigvæk har svært ved at forstå det. 

Jørgen var fuldblods kommunist og havde som sådan ikke svært ved at solidarisere sig, men 

alligevel. 

Livet er jo noget af det mest dyrebare, man har, og det må have været tungtvejende ting, der førte til 

deres selvmord. 

Hun må have haft en utrolig stor indflydelse på ham, og samtidig må hun på en eller anden måde 

have projiceret alle sine frustrationer og dårligdomme over på Jørgen. 

Jeg opfatter ikke Jørgen som psykisk ustabil eller med hang til depressioner - tværtimod. 

Jeg opfattede ham som ganske normal og med et ganske normalt arbejde og med ganske normale 

hobbyer. Hans utrolige følsomhed, og hans evne til at sætte sig ind i andre folks sjæleliv, giver 

måske en lille flig af sandheden. 

Uanset hvor meget jeg prøver at 

være lommepsykolog, kommer jeg 

det nok ikke nærmere. 

Han må have elsket hende utroligt 

meget. Vi prøvede at holde 

kontakten med Gurli og Mike nogle 

år, med det gled langsomt ud. 

De gode gamle dage var definitivt 

forbi, kunne vi mærke.  

Hun var det sidste led til min 

ungdom, og det var da svært at give slip på den, men vi havde for lidt at tale om. 

Den eneste gang Gurli har taget initiativ til at vi skulle ses, var til hendes 50 års fødselsdag. Ellers 

var det altid mig, der skulle ringe - skrive - arrangere - og det kørte jeg træt i. Vi har et par billeder 

af Mike og Gurli, og her er det ene. 
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Den dreng trængte i høj grad til en far. På en tur til Kalø bad han mig flytte sammen med hans mor. 

Af flere grunde kunne det jo ikke lade sig gøre. (Konny var ikke så vild med ideen) 

Jeg håber for ham, at han har fundet det, han leder efter. 

Den sidste gang jeg har set Gurli var i Fjernsynet, hvor der var en reportage fra et eller andet være - 

eller kontaktsted. 

Prøv så at se på billedet fra den gamle by, hvor hun står sammen med Jørgen - Konny og Linette. 

Der er omkring 30 år imellem de to billeder, og det syntes jeg, at hun klarer utroligt godt. 

 

De første fire fem år nød vi meget at have hus. 

Så begyndte pengene at blive små. Vores lån var på 20 eller 22 %, og det var ikke godt på nogen 

måde. 

Jeg skiftede også arbejde fra PW til Randers Møbelfabrik, hvor lønnen var noget mindre. 

Til gengæld var det et utroligt godt arbejde. Og den her gang var det ikke polstermøbler men 

træmøbler. Jeg havde fået arbejdet den samme dag, som jeg holdt ved PW. 

Sådan set fik jeg arbejde 2 steder den dag, da jeg også fik arbejde hos Innovation som skumskærer. 

På vej hjem fik jeg kolde fødder, for klingen på en skumskærer, kan ikke afskærmes, og det er 

skidefarligt. Så jeg drejede ind på Randers Møbelfabrik, som jeg i det samme kom forbi.  

Værkføreren viste sig at være en af basserne i Randers Bykor, som jeg havde sunget i for nogle år 

siden. Han spurgte mig, hvornår jeg kunne begynde - i morgen! Sagde jeg - fint sagde han. 

Derhjemme begyndte krybben så småt at være tom. Vi betalte enhver sit, men der var ikke meget 

tilbage til os selv. 

Jeg kunne ikke forstå, at vi behøvede 10 slags shampoo, og Konny kunne ikke klare alle øllerne 

som jeg drak. 

Jeg tog et par år mere med antabussen, men det gik ganske langsomt mod afgrunden alligevel. 

Vi var kommet så langt ud, at vi begge to regnede med, at vi ikke skulle være sammen mere. 

Overhovedet. Der var kunder nok til huset, så det blev solgt med det samme.  

Da vi havde handlet og delt de sørgelige rester, delte vi en gæld på 110 tusinde - altså 55 - til hver. 

Konny og Linette flyttede i en to værelses lejlighed på Borgmestervangen, og jeg flyttede ned i en 

lille lejlighed i Vestergrave nr.1  

Jeg blev ved med mit arbejde på Randers møbelfabrik indtil først i firserne, men så begyndte jeg at 

døje med ryggen igen. Udover det med ryggen følte jeg mig generelt sløj.  

Jeg kunne ikke sætte fingeren på noget specielt, jeg var bare sløj. 
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Og jeg skulle døje mange år endnu, inden min nye læge fik en lys ide. 

                                                                                                                                                                                                 

Enhver kan jo se at vi ikke ser 

særlig lystige ud på dette billede. 

Og det har jo sine særlige grunde. 

To minutter før, havde vi siddet 

oppe i stuen og bestemt, at 

skilsmisse var den eneste udvej. 

Vi havde snakket med Linette, 

inden vi tog skridtet, så hun var up 

to date hele tiden. 

Hun sagde til mig en dag, at hun 

foretrak en skilsmisse, frem for 

disse evindelige skænderier. Vi 

sørgede ellers for så vidt muligt, at 

holde dem i enrum, men det kan 

man jo ikke. 

Da Konny havde beholdt sit medlemsnummer, fik hun en lejlighed med det samme, og lige 

pludselig boede jeg i huset alene. 

Det skulle jeg gøre en måneds tid, inden de to piger, som havde købt huset skulle overtage.  

Det kunne jeg ikke li'.  

Jeg havde glemt, hvordan sådan et gammelt hus kunne knage og brage om natten.  

Ikke ret højt selvfølgelig. 

Men højt nok til at skræmme mig fra vid og sans engang imellem.  

Jeg har aldrig været god til at være alene, men nu var jeg tvunget til det, og det er ikke rart, når man 

er mørkeræd. 

Jeg passede mit arbejde, men jeg er bange for, at jeg trak store veksler på mine arbejdskammerater i 

den tid. Især min faste makker Ketty måtte lægge ører til lidt af hvert. 

Indimellem følte jeg endda, at jeg var moden til indlæggelse. Normal var jeg i hvert fald ikke. 

Jeg var så langt nede, at jeg opsøgte min læge for at få et eller andet, der kunne muntre mig lidt op. 

Jeg fik også et eller andet, men jeg syntes ikke, at det hjalp synderligt. 

Af en eller anden grund opsøgte jeg aldrig lægen, når jeg havde en optur. 
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Det var jo ikke nødvendigt, da jeg følte mig ovenpå og kunne det hele. 

Han havde ikke en chance for at opdage, at jeg var manio depressiv.  

Jeg opsøgte ham kun i de perioder, hvor jeg var nede med flaget.  

Og det giver jo ingen billede af den sygdom. 

Jeg havde også overskud til at hjælpe Konny med nogle ting. Polstre nogle stole om f.eks. 

Jeg besøgte hende af og til om aftenen til en kop kaffe, og det var både godt og skidt. 

Godt - fordi jeg kunne hjælpe hende med nogle småting, skidt - fordi mine følelser for hende var 

miksede. Jeg syntes, at det eneste hun havde i hovedet var sin nye lejlighed, og at hun stort set ikke 

talte om andet. 

Jeg fattede ikke - at hun ikke kunne se på mig - at jeg ikke gad høre mere om det. 

Det var ikke langt fra, at jeg hadede hende. Faktisk gjorde jeg det. 

 

Kapitel 4 

Vestergrave 1b var min nye adresse.  

Lejligheden havde tilhørt det lesbiske par, som havde købt vores hus.  

Det kunne ikke komme bedre tilpas, da jeg ikke kunne tage mig sammen til at kigge efter noget at 

bo i. 

Da jeg besøgte dem, for at se på lejligheden, blev jeg samtidig godkendt af viceværten, en ældre 

nobel herre. 

Det eneste der ikke var godt ved den lejlighed var badeværelset på gangen, ellers kunne jeg ikke 

klage over noget. 

Det var ikke fordi, at jeg skulle dele lokummet med nogen, det var bare ikke ret godt. 

Der var en god stor stue og et nogenlunde køkken og soveværelse. Alt i alt ganske udmærket. 

Et stykke tid i forvejen var jeg begyndt at synge sammen med tre andre herrer, som jeg havde mødt 

i koret. 

Eller rettere korene, da de kom fra to rytmiske kor, hvor jeg sang i begge. 

De var godt nok rytmiske, men på hver deres måde. 

Blue Moon havde en mere Jazzet tilgang til stoffet, og Luna dyrkede Beatles og Beach Boys 

repertoiret. 

Der kom for alvor gang i det da vi fik Thomas Lennart som instruktør. Han var allerede en erfaren 

herre trods sin unge alder. 

Han sang fast i Skt. Peders koncertkor, som har vundet mange store konkurrencer i ind og udland. 
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Derudover havde han sit eget lille kor. Et yderst velsyngende et af slagsen, og det var det der gav os 

ideen med at hyre ham. 

Han studerede dengang med henblik på at komme ind på Musikkonservatoriet og kunne godt bruge 

nogle penge. 

Jeg så ham for et stykke tid siden i avisen, eller var det i tv, jeg kan ikke huske det. 

Han var i hvert fald blevet organist i en lille kirke uden for Randers.  

Før Thomas havde vi prøvet lidt af hvert med hensyn til dirigenter, men der var ikke rigtig noget 

der fungerede. 

Vi debuterede på Von Hatten i forbindelse med en kor aften med indbudt publikum. 

Som jeg husker det, var det en mådelig præstation fra vores side og ikke mere end det.  

Det var nerver alt sammen. 

 

Vi fortsatte imidlertid med indstuderingen af hele det velkendte repertoire inden for klassisk  

Barbershop. 

Vi indøvede 40 - 50 numre, sådan at vi altid kunne sammensætte et program, der passede til 

lejligheden. 

Hans Obelix yderst til venstre er desværre død nu. Han døjede i den tid jeg kendte ham alvorligt 

med helbredet. Han havde fået fjernet noget af tarmsystemet i forbindelse med en fedmeoperation.  

Efter hvad jeg har hørt, var det også nødvendig, da han var utrolig fed. 

Den sidste koncert, vi havde sammen, var til en musikfestival i Vestparken i Langå. 

Da var han så syg, at han måtte sidde ned mellem numrene.  

Jeg gjorde ellers mit til at hyle ham ud af det, da jeg sang sidste vers to gange i Swing low. 
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Hans og jeg sang de fleste af soliene. 

Et lille stykke ind i halvfemserne kunne ryggen ikke klare de tunge løft mere. 

Jeg lavede manuelt arbejde på Randers Møbelfabrik og havde som sådan ikke noget med 

maskinerne at gøre. 

Jeg limede lister på stort set alle deres emner både store og små. 

Vi lavede Teak og Palisandermøbler til eksport. USA - Tyskland og Japan var vores hovedmarked  

Et rigtig godt arbejde, da jeg fik lov til selv at bestemme farten. 

Jeg kiggede lidt, da jeg så de første møbler samlet. De kunne være tegnet i tredverne eller fyrrerne. 

Det ville være umuligt at sælge sådan noget på hjemmemarkedet, men i udlandet var de helt vilde 

med den slags møbler. 

Det sidste års tid jeg var der, gik det lidt ned af bakke, og de begyndte at fyre folk. 

Jeg bad værkføreren fyre mig, hvis der kom en fyringsrunde mere. Et ønske han var så flink at 

efterkomme. 

Chris Lyngedal 

 

 

Her ser vi hele gruppen, der kaldte sig Danors. 2 Danskere og to Nordmænd. 

Til højre - bag trommerne sidder Chris Lyngedal, og han er Nordmand. 

Til venstre for ham står John Puk, som spiller bas, og det er jo ham med det store studie. 
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I fronten som forsanger har vi Manne Kjøs med sin guitar, og han er også Nordmand 

Manne er lige blevet far til en lille dreng i en alder af 71. Det var barn nummer ti.  

Ved tangenterne har vi en person, der gjorde sig gældende i Randers helt op i halvfemserne. 

Hans navn er selvfølgelig Carl Petter. Jeg har glemt hans efternavn, men jeg tror, folk kender 

ham alligevel. 

Han ser noget udtæret ud på billedet her, men senere kom han anderledes til hulde, og har i dag 

en vis pondus. 

Chris Lyngedal – eller Kresten Lyngedal som han var døbt, kom ind i mit liv, da jeg mødte min 

nuværende kone – Konny - i vinteren 1972. 

Året før var Chris og Konny blevet forældre til en lille pige ved navn Linette. 

For at sige det mildt, gjorde han sig en del anstrengelser for at slippe for faderværdigheden. 

Det var først, da han opdagede, at hun var som snydt ud af næsen på ham, at han faldt til patten. 

Det gik imidlertid ikke i længden på grund af hans omflakkende liv som musiker. 

Så, da jeg kom ind i billedet,  var Konny og Linette frie på markedet. 

Jeg vidste godt, at han var et eller andet sted i baggrunden, men da vi så ham yderst sjældent, var 

det ikke noget problem. I hvert fald ikke i begyndelsen. 

Jeg indrømmer gerne, at det kløede i mine fingre, når det bankede på døren kl. 5 om morgenen,  

og Chris stod udenfor og gerne ville se sin datter. 

Mellem os – var der også blandet jalousi ind i det. (fra min side) Jeg følte hver gang, at han kom og 

tog min datter. (hans) 

Der var en enkelt pause, hvor vi ikke så ham i et par år, og jeg er aldrig helt sluppet af med den 

tanke, at det måske har været mine negative attituder, der var skyld i det. 

Sådan set var det jo mere hans datter, end det var min. 

Han begyndte at komme regelmæssigt igen, da Linette var 5 – 6 år, og jeg lærte så småt at forlige 

mig med det, men helt godt blev det ikke. 

Vendepunktet kom engang midt i firserne, da han slog sig ned Stockholm og begyndte at spille 

sammen med nogle dygtige Svenskere, som han havde mødt. 

Fra sit gamle band beholdt han 2 nordmænd, Per Chr. Hansen og Odmar Amundsen. 

I 1986 Ringede han og fortalte, at han havde mødt den pige, som han ville dele resten af sit liv med. 

Hun hed Kristina og kom oprindelig fra en lille by i Småland. 

Jeg lægger ikke skjul på, at det var en meddelelse, der passede mig glimrende.  



293 

 

 

I hele den periode boede vi selv i hus på Ydunsvej her i Randers. 

Vi begyndte nu at se meget mere til Chris og hans unge kone. 

Jeg selv vendte på en tallerken, og vi fik efterhånden banket et solidt venskab op. 

Meget af tiden, de boede hos os, sad Chris og jeg i mit værksted sammen med min hund Rufus, 

og drak lidt øl og røg måske en pibe sjov tobak. 

Han var også utrolig populær hos Rufus, da han ofte havde tørrede torskehoveder med 

fra Kjøllefjord i nord Norge. 

Det er den norske form for flæskesvær, sagde han altid. (jeg betakkede mig) 

Han spillede ofte på Åkanden, (der desværre ikke eksisterer mere) og det var på Åkanden, at jeg 

hørte ham første gang. Jeg var solgt til stanglakrids. 

Jeg husker, hvordan Servitricerne lod gæst være gæst og kastede sig ud på dansegulvet. 

Sidst i firserne flyttede Konny og jeg hver for sig på grund af gemytternes uoverensstemmelse, som 

det jo hedder så flot. Samtidig flyttede Linette også hjemmefra, og Konny havde det bestemt ikke 

godt i den periode. 

Chris ringede til hende en dag og sagde – nu ved jeg godt, hvad man gør,  

når ens barn flytter hjemmefra – så får man bare et nyt. 

Kristina havde lige født ham en datter, der kom til at lyde navnet Emma. 

Og det var en lille pige, som han var utrolig stolt af. 

Han havde jo en dreng og en pige i forvejen, men havde aldrig haft den glæde, som det er at følge 

dem op gennem barndommen og ind i voksenverdenen. 

Senere på dagen ringede han også til mig for at overbringe mig nyheden. 

Han var syg, fortalte han, men det var kun i en bisætning, da det altid var musikken, der kom i 

første række. 

Han havde godt nok tabt sig, men det var kun fedt. Sagde han. 

Han havde store planer sammen med John Puk, (Puk studiet) som han havde spillet med i sine unge 

dage. 

Så vidt jeg husker, var Radioens Big Band inde over. 

En del af de numre, han nåede at indspille, inden han døde, er netop indspillet i Puk Studiet. 

Her bagefter er det gået op for mig, at når vi talte sammen, stod Chris og talte i en af telefonerne 

fra Huddinge Sygehus i Stockholm. 
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Her ser vi Chris i starten af sin karriere og ved slutningen af den. 

Jeg husker ham selvfølgelig bedst fra den sene periode, da jeg jo ikke kunne udstå ham i den 

første. 

Uden for al tvivl er han nok den sanger, jeg har beundret mest. (ved siden af Giuseppe de 

Stefano) 

Om jeg så øvede mig i tyve år, ville jeg aldrig komme til at synge ligesom Chris.  

Pudsigt nok, var en af mine to succeser på Daghøjskolen en sang i Chrisses stil, hvor jeg 

efterlignede ham groft. 

Den anden, jeg havde succes med, var en sang af Barry Manilow, der hedder When oktober goes. 

Min musiklærer Lars Karmark fik mig til at lægge min operastemme hjemme, og slappe lidt af. 

Så jeg sang på en helt anden måde den aften, og det er jeg fortsat med. 

Den aften på Højskolen og den aften, hvor jeg sang solo i Bykoret, står printet i min 

hukommelse. 

 

Ganske få dage efter, at han havde fortalt om sine planer hos Puk, ringede telefonen fra Sverige. 

Det var hans Lillebror Indmund Lyngedal, der fortalte Linette, at hvis du vil se din far i live, skal 

det være nu. 

Jeg kommer til at gyse, når jeg tænker på, at så sent som tre fire dage før han dør, har han stadigvæk 

overskud til at planlægge indspilninger og Turnéer med sit orkester. 

Jeg vil ikke komme ind på turen til Stockholm, da den selvfølgelig ikke var særlig munter. 

Til gengæld var den lang. 

Konny og jeg stod i en skilsmisse, og Linette sad på hele turen og snøftede på bagsædet. 

Linettes daværende kæreste Jan var chauffør, og hvis det Svenske politi nogensinde havde fanget 

os, var vi ikke blevet færdige med at betale fartbøderne endnu. 

Som bekendt er Stokholm helvedes stor, og vi kunne da heller ikke finde Kristinas lejlighed. 
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Til sidst måtte vi betale en Taxi til at køre i forvejen og vise os vejen. 

Sidst på aftenen trillede vi endelig op foran den ikke særligt charmerende blok, som de boede i. 

Kristinas mor havde boet der nogle dage for at passe lille Emma, når Kristina var på hospitalet. 

Vi havde Gudskelov provianteret lidt på færgen, (nogle flasker og et par rammer øl) og dem fik vi 

hul på.  

Det var ikke bare os, der trængte, det gjorde Kristina og hendes mor også. 

Vi sad og talte om Chris til klokken var 3 – 4 stykker om natten. 

Det var meningen, at vi fire fra Danmark skulle sove på et par madrasser på gulvet i stuen. 

Jeg tror ikke, at der var nogen af os, der fik noget søvn overhovedet. 

 

Om morgenen fik vi lejlighed til at hilse på lille Emma for første gang. 

En utrolig sød og smilende lille charmetrold, der var som snydt ud af næsen på sin far. 

(hun lignede Linette da hun havde samme alder) 

Efter et solidt morgenmåltid gjorde vi os klar til at tage på hospitalet. 

Lille Emma skulle med, da Kristinas mor trængte til at få hvilet sig. 

Bilen var et gammelt folkevognsrugbrød, der var lavet om til en slags tidlig Auto camper. 

Chris havde selv lavet al mekanikken på den. (han var udlært mekaniker) 

Ved hovedindgangen på Huddinge sygehus ville Chrisses lillebror Ingmund støde til os. 

Og vi fik et chok alle sammen. (undtagen Kristina) 

Jeg har aldrig – hverken før eller siden – set to brødre ligne hinanden så meget. 

Det næste chok fik vi, da vi trådte ind på sygestuen, som Chris havde helt alene. 

Han lå i sengen – forbundet med alle de slanger og ledninger, som man kan, for at holde folk i live.  

En ung sygeplejerske sad ved hans hovedgærde og holdt ham i hånden. 

Jeg kunne ikke kende ham. 

Jeg kunne ikke kende den gamle mand på mindst 90, der lå i sengen. 

Han vejede ikke et kilo over 40, og desuden var hans hår blevet gråt i de måneder, vi ikke havde set 

ham. 

Ydermere havde han gulsot på grund af sygdommen og havde sikkert andre sygdomme, som 

vi ikke blev informeret om. Han lignede faktisk en ældgammel kineser. 

Konny fortalte mig, da vi kom hjem, at det eneste, hun kunne kende ham på - var hænderne. 

Vi blev resten af dagen på sygehuset, hvor vi skiftedes til at sidde ved siden af Chris. 

Når vi ikke var på stuen, sad vi i rygerummet ikke langt derfra. 
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Det lyder mærkeligt, at der for omkring tyve år siden stadigvæk fandtes rygerum på kræftafdelingen 

på et stort Hospital. Men det gjorde der. 

Ved aftenstid vendte vi tilbage til lejligheden. 

I den tro, at vi havde bestilt flydende billetter, gjorde vi os klar til en ny nat på gulvet. 

Linette ville lige tjekke billetten en sidste gang, og det gik op for hende, at den gjaldt til den sidste 

afgang samme aften. 

Efter en følelsesladet afsked med den lille familie, hastede vi mod Varberg, 

Men jeg tror nok, at vi alle sammen følte, at vi havde sagt farvel til Chris. 

Konny kunne mærke, at han trykkede hende ganske svagt i hånden. 

Jeg er da heller ikke i tvivl om – selv om han lå i coma – at han godt vidste, at vi var der. 

 

Jeg ved ikke, hvem den unge pige er til højre i billedet, måske en lokal? 

Til gengæld er jeg sikker på, at det er Bettina Fly og Linette, der sidder ved siden af Chris.  

Linette og en veninde besøgte engang imellem Chris i Stockholm. 

Vi kunne godt lide, at hun rejste sammen med en veninde - vi syntes, at det var mere sikkert. 

Hun har også flere gange været med på Tourné i det nordlige Skandinavien. 

 

Vi besøgte den lille familie året efter – dels for at hilse på – og dels for at se hans gravsted. 

Gravstedet var desværre ikke helt færdigt endnu, kunne vi se. 
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Det lignede slet ikke et dansk gravsted, da alle gravene var placeret i noget der lignede en skov. 

Det var meningen, at Ingmund skulle have en sten med fra Kjøllefjord i nord Norge. 

Og sådan blev det også, så vidt jeg ved. 

Om aftenen – efter en lang dag i Stockholm (som vi ikke fik set året før) sad vi og hyggede os over 

et par flasker sammen med Kristina og hendes bror, som var på besøg. 

Vi talte selvfølgelig mest om Chris, da han stadigvæk fyldte meget i vore tanker. 

Kristina spørger mig pludselig, om jeg tror på et liv efter døden. 

Jeg kigger på hende og siger! Ja selvfølgelig gør jeg det. 

Grunden til, at jeg spørger siger hun, er at den aften, hvor i tog hjem til Danmark, kunne jeg 

pludselig mærke, at jeg ikke var alene. 

Jeg havde slukket lyset og i stedet tændt nogle stearinlys. 

Chris er det dig, spurgte jeg flere gange. Ingenting skete. 

Chris, hvis det er dig, så få stearinlyset til at blafre. 

Stearinlyset blafrede så meget, at det næsten gik ud. 

Da jeg så dødsattesten med det nøjagtige tidspunkt, da Chris døde, var jeg ikke overrasket over, 

sagde hun - at det skete på nøjagtig samme tidspunkt, som stearinlyset blafrede. 

Jeg sagde til hende, at for mig var der ingen tvivl om, at Chris havde været omkring for at sige 

farvel. Og det tror jeg stadigvæk. 

Her tyve år efter taler vi stadigvæk om Chris. 

Ikke hver dag selvfølgelig, men han er på en eller anden måde stadigvæk en del af vores liv. 

Af og til sætter vi hans musik på afspilleren og nyder hans rå stemme, som altid vil kunne stå sig - 

selv mod de nye sangere. 

Hvis min læser kan lide hans musik, kan det købes på Nord Norsk Pladeselskab AS 

Eller gå på nettet og hør flere numre. Skriv - Chris Lyngedal – såre enkelt. 

Kjøllefjord holder stadigvæk liv i hans navn med en årlig festival.  

Den såkaldte Chris Festival, og den bliver større år for år. 

Han kan også Googles, og på nogle af siderne kan hans musik købes for billige penge. 

 

Jeg gik nu hjemme og fik tid til at pleje min hobby. Nemlig værtshusbesøg. 

I nærheden af min lejlighed var der et par små snuskede beverdinger - Cafe Tuborg og Corner. 

Cafe Tuborg har i hvert fald ikke brugt overskuddet til at forny møblementet. 
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Der er bogstaveligt talt ikke to stole, der er ens, og en af barstolene består af fem ølkasser med en 

hynde på. Til gengæld er der hygge for alle pengene.  

Jeg kommer der stadigvæk et par gange om året for at hilse på nogle af de gutter, som jeg lærte at 

kende dengang. 

De sidder der nemlig stadigvæk. Jeg drikker aldrig, øl når jeg kommer på besøg, men får altid en 

æblemost. Jeg går aldrig på værtshus mere, det interesserer mig nemlig ikke, og jeg gider ikke høre 

fuldemandsvrøvl. Jeg køber to øl en gang imellem, og det er det. Jeg kommer ikke i nærheden af 

det, Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man højst drikker.  

Men så langt var jeg ikke kommet for tyve år siden. 

Konny og jeg skiftedes som sædvanligt til at give hinanden en nedtur. 

I vinteren 90 havde hun et kort forhold til en eller anden mand fra Esbjerg. Hvilket hun absolut 

skulle betro mig. 

Hun troede åbenbart, at jeg var kommet ligeså langt, som hun selv var.  

Det var jeg ikke på nogen måde. 

Jeg fik nu travlt med at revanchere mig. Nu var det ikke Tuborg og Corner længere, men Maxim og 

Den Grønne kro. Jeg havde også et vist held indimellem, men jeg var ikke for alvor interesseret, så 

det gled hurtigt ud. 

Der var jo visse regler man skulle følge med hensyn til arbejdsformidlingen. 

Arbejdet hang heller ikke på træerne dengang, så konsulenten og jeg begyndte at tænke i 

utraditionelle baner. 

Jeg ville have udendørs arbejde, da jeg var blevet grundig træt af det indelukkede klima på et 

værksted. 

Det var kun en fingerbredde fra, at jeg kom med på udgravninger under Museet her i Randers. 

Konsulenten, som jeg selvfølgelig kendte fra Randers Bykor, (hun var førstesopran) var selv en 

begejstret amatørarkæolog. 

Hun fik julelys i øjnene, da jeg kom med forslaget, og hun greb straks knoglen og ringede til 

museet. 

De havde desværre dem, de skulle have og havde ikke råd til flere. 

Enden blev Randers naturskole, som plejer og passer Gudenåparken med dertil hørende stisystemer. 

Min ryg kunne desværre ikke holde til det, da noget af arbejdet var meget fysisk betonet. 

Vi rensede bl.a. vandløb op. Vi gik 10 mand ved siden af hinanden med hver sin hakke og halede 

grøde og mudder op. 
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Og det var en af de bevægelser, min ryg ikke kunne klare. 

Jeg tog et møde med formanden, og han foreslog græsholdet. 

Græsholdet holdt til i den anden ende af Gudenåparken tæt på DSB’s gamle Remiser.  

De har fire gamle WV transportere! Forklarede han, med fire mand på hver og de slår græs for de af 

byens pensionister, som er tilmeldt. 

Det lød godt i mine ører, for jeg kan faktisk godt lide at slå græs.  

Det hele blev ordnet den samme dag, og allerede næste morgen begyndte jeg på græsholdet. 

Den første jeg møder, da jeg træder ind i skurvognen, er selvfølgelig en, jeg kender.  

Nemlig Joachim Treschow. 

Jeg havde mødt ham på Hotel Randers, hvor han arbejdede for sin far som havde Tuborg depotet i 

Randers. 

Hvis man går langt nok tilbage, finder man en mand ved navn Søren træsko, fortalte han mig 

engang. 

Det kan også være, at han hed Anton eller noget helt andet, det kan jeg ikke huske mere. 

Men en af disse Træsko gjorde i hvert fald Kongen en stor tjeneste og blev adelig. 

Det er muligt, at det har været den Svenske Konge, da familien også er udbredt i Sverige og Norge. 

Jeg ved, at jeg ikke går Joachim for nær, når jeg fortæller om hans store kærlighed - nemlig et godt 

glas øl. 

Det var nemlig en kærlighed, vi i rigt mål havde tilfælles. 

Joachim er en af de gutter, jeg altid ser frem til at møde, når jeg en sjælden gang besøger Cafe 

Tuborg. Han bor der selvfølgelig ikke, selv om man næsten skulle tro det.  

Engang imellem siger han til sig selv, nu drikker jeg ikke i et halvt år - og det gør han så heller ikke. 

Han møder ind og drikker et par kopper kaffe - læser dagens aviser - og går så hjem igen. Respekt. 

Joachim er almindelig frygtet, når der er en diskussion om et eller andet. 

Han hager sig fast i emnet som en hidsig lille terrier og giver sig ikke frivilligt. 

Jeg har set flere gange, hvor han var utrolig tæt på at få sig nogle øretæver. 

Der er jo ikke noget mere øretæveindbydende end en mand, der har ret.  

Og det havde han næsten altid. 

Han er utrolig belæst og har sat sig grundigt ind i de ting, der bliver diskuteret. 

Til min 50 og 60 års fødselsdag inviterede jeg selvfølgelig Joachim med - som den eneste af 

gutterne fra den tid. 
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Det magede sig sådan at jeg skulle køre sammen med Joachim, da han var den eneste der havde 

kørekort. 

Tredjemanden hed Manfred Probst, og han kom fra Mannheim i Tyskland. 

Han fortalte, at hans far var Direktør på Mercedes fabrikken - og det lød lidt mærkeligt i vores ører. 

Senere fandt vi ud af, at hans far virkelig var Direktør på Mercedes - undskyld Manfred. 

Kun undtagelsesvis var der flere end os tre med på bilen. Og det havde vi det yderst godt med. 

Vi faldt jo i hak med det samme. Samme syge form for humor - på en vidunderlig plat måde. 

Det var dog noget svært at finde meningen i, hvad Manfred sagde.  

Faktisk var det umuligt. Han troede, at han talte næsten perfekt dansk. 

Uanset hvor meget jeg slog ørerne ud, fattede jeg ikke en fjerdedel af, hvad han sagde til mig. 

Men han var flink og omgængelig og ikke så lidt af en charmetrold. 

Han havde samme statur som Ib Schønberg - måske en anelse mindre - og dertil et fikst lille 

overskæg. 

Hele græsholdet var engang nede for at sige farvel på banegården til hans mor. 

Hun havde besøgt Manfred og hans samlever et par uger og skulle nu hjem til Mannheim igen.  

Faderen havde været død et stykke tid, så hun var enke nu. 

Manfred havde spurgt i god tid - om vi havde tid til det - og selvfølgelig havde vi det. 

Der var en del penge efter faderen, men dem sad moderen på så længe hun levede. 

Jeg mødte Manfred nogle gange i den sidste tid, jeg boede i Vestergrave. 

Det har været i begyndelsen af 1995, altså lige før jeg flyttede tilbage til Konny. 

Han havde skiftet modellen ud, hvis man kan sige det. Hans første samlever var stor på alle måder. 

Hende her var det modsatte - en lille veldrejet godte - som godt kunne lide at blive forkælet. 

Og da Manfred godt kunne lide at forkæle, var det den ideelle kombination. 

Moderen var jo død i mellemtiden, og Manfred havde arvet en hulens masse penge. 

De havde boet i moderens hus eller lejlighed i Mannheim et halvt års tid, men savnede Danmark og 

var nu flyttet hjem. 

Hun fortalte, hvordan Manfred serverede rejemadder og Champagne, når de sad i badekarret. 

Manfred sad og hyggede sig, når hun fortalte pikante detaljer fra samlivet.  

Hun gik selvfølgelig ikke over stregen. 

Han fortalte, at han havde startet en pensionist service op i Mannheim, og at det gik strygende. 

Foreløbig var der ikke faldet mange penge af til ham, og han havde en mistanke om,  

at de to ansatte han havde, snød ham. 
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Han var godt klar over, at chefen skal være til stede og ikke sidde og drikke bajere i Danmark. 

Vi havde en fast rutine, når vi kom til en ny have. Manfred tog altid de små haver foran huset.  

Jeg gik i gang med den store, mens Joachim tog sig af resten, hvorefter han hjalp mig færdig. 

På det her hold tog vi arbejdet seriøst og prøvede at gøre vores arbejde så godt som muligt. 

Jeg tog dog altid de små plæner, der skulle se lidt godt ud. 

Der stod tit en hændervridende kvinde, der med store fagter dirigerede plæneklipperen.  

Så skulle den klippes på den ene led, og så skulle den klippes på den anden led. 

Dem snuppede jeg. Jeg elskede den udfordring, det var at tilfredsstille en sur kælling. 

Det var ikke den slags typer, der kunne finde på at invitere os ind på en øl eller en sodavand. 

(det var også forbudt) 

Det var, som det altid var - dem der ikke havde for meget at gøre med - det var altid dem, der var 

flinke. 

Som det forhåbentlig fremgår, var haverne vi slog græs i temmelig store med nogle få undtagelser. 

I de undtagelser boede de almindelige pensionister. Det var dem, der havde knoklet hele livet. 

Ved havnen - på systuen - som smed, og jeg ved ikke hvad. 

Mange kunne nu kun klare tilværelsen med hjælp at et gangstativ eller andre remedier. 

Jeg mindes utallige samtaler rundt omkring i de små pensionist hjem i det halve år jeg klippede 

græs. 

Vi var jo det faste indslag i dagligdagens trummerum. Den eneste de havde set hele dagen, var 

Kronjyllands Madservice. 

Sønnen boede i København, og datteren boede i Berlin, så dem så de ikke så tit.  

Jeg synes allerede dengang, at det ikke kun var klipning af plænen, det drejede om.  

Det havde også en social funktion. 

Selvfølgelig ikke fra kommunens side, da deres motiv var at få nogle langtidsledige i arbejde og få 

nogle penge tilbage fra pensionisterne. 

Det var nemlig ikke gratis at få klippet sin plæne, men selvfølgelig var der forskellige priser for 

store og små haver. 

Der måtte ikke optages haver og anlæg, der var "parklignende", som der stod.  

Det anfægtede aldeles ikke vores formand. 

Han delte godkendelser ud med lidt for rund hånd, syntes vi indimellem. 

Der var en stor "parklignende" have beliggende i kvarteret omkring Randers FCs træningsbaner. 

Inde midt i parken lå der et hus, der med lethed kunne rumme fire familier. 



302 

 

Der havde vi ikke bare konen på nakken men også manden, en pensioneret overlæge og en rigtig 

lille hidsigprop 

De havde en af den slags haver, der skulle slås på alle leder og kanter. 

Hvis ikke lige de var i haven, kunne vi mærke deres øjn oppe fra huset. Sådan følte vi det. 

Vi holdt en dag uden for deres havelåge og slappede lidt af, inden vi skulle ind og klippe. 

Vi havde ikke mere end lige fået tændt vores smøger, da vi så overlægen komme futtende i en vis 

fart. 

Jeg er snart træt af jer håndværkere! Var det første han sagde, hvorfor holder i ikke ovre ved jeres 

kammerater. 

Han fik ordet "kammerater" til at lyde som et kommunistisk slagord. 

Han pegede over på den anden side, hvor der godt nok holdt en del håndværkerbiler.  

Genboen var ved at bygge om 

Der er rigelig med plads ovre på den anden side! Sagde han, jeg er træt af, at folk næsten holder i 

min have. 

Vi hører ikke til derovre! Sagde jeg, vi er fra kommunen, og vi kommer for at klippe din 

græsplæne. 

Jeg har aldrig set en mand blive så lille. Han svandt næsten ind for øjnene af os. 

Han sagde et par uforståelige ord og gik hen og åbnede døren ind til garagen og kiggede formålsløst 

ind i mørket. 

Den var der selvfølgelig ikke nogen, der hoppede på. Vi havde hele tiden været hovedmålet. 

Da han var færdig med at glo ind i garagen, gik han med bortvendt blik ind i haven og forsvandt ind 

i huset. Den dag var han ikke ude for at dirigere. 

Det værste, vi vidste, var regnvejr. Var det kun en dagsregn, fandt vi altid et sted, hvor vi fik tiden 

til at gå. 

Det var værre, når det regnede i flere dage, da formanden ikke rigtig havde noget alternativt arbejde 

til os. 

Tiden går også utroligt langsomt, når man sidder og glor ud i regnvejret. 

Modsat hvad folk tror, ville vi til enhver tid hellere lave noget.  

Ved den slags lejligheder kunne vi da godt købe os et par øl, men det var ikke det, vi gjorde mest i. 

Vi brugte også tiden til at slibe kanter, som vi kaldte det. 

Jeg syntes somme tider, at Joachim var lige lovlig frisk, når han mødte ind om morgenen. Eller 

forfrisket. 
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Orla (formanden) spurgte sommetider - er du sikker på, at du kan køre bil Joachim? 

Og det var han altid sikker på. Jeg var mindre sikker, og det var det, vi tog en lille tur om. 

Men bortset fra det, havde vi et godt team, og jeg ville ikke have undværet det for noget. 

 

Ved siden af et billede af Hans Obelitz Tv. Og 

Joachim Treschow Th. 

Billedet er taget til min 50 års dag. 

Jeg læser i Wikipedia om Joachims svenske del af 

familien, at de har været blandet ind i Atlas 

Copco og Electrolux. 

Kapitel 5 

Jeg dalrede rundt et halvårstid - knap og nap - 

inden jeg fik mit livs bedste ide - Daghøjskole. 

Dengang var reglerne på arbejdsmarkedet anderledes, og så vidt jeg husker kunne man gå ledig i 

fire år, inden de kom efter en. 

Man skulle selvfølgelig tage anvist arbejde, problemet var bare, at der ikke var noget.  

Ikke til os ufaglærte i hvert fald. 

Jeg satsede på, at arbejdsmarkedet kunne undvære min ringhed i et års tid. 

At det var min ide, er ikke helt rigtig, for jeg havde mødt en af de gamle gutter som havde anbefalet 

et ophold - i lange baner. 

Du drømmer ikke om, hvor mange enlige kvinder, der er på sådan et hold! Havde han sagt til mig. 

Børnene er ved at være hjemmefra, og nu kan de bruge lidt mere tid på sig selv! Sagde han.  

Det satte gang i nogle henslumrende ting i mig.  

Som Konny altid sagde - "man går jo ikke i seng med sin eksmand". 

Hvorfor hun så gjorde det alligevel, må stå hen i det uvisse. 

Men det var også kun i de gode perioder 

Og dem havde vi da mange af i de seks år vi var fra hinanden.  

Men vi havde sandelig også mange dårlige. 

Vi skiftedes til at give hinanden nedtur. Når den ene havde det godt - og gik rundt og fløjtede - sad 

den anden og hang med mulen. 

Vi var endda ude at rejse sammen et par gange i den tid vi var fra hinanden.  

Til Prag og til Rüdesheim. 



304 

 

Men der skete jo ikke noget ved at kigge lidt på damerne, blev jeg enig med mig selv om. 

Der var venteliste på Daghøjskolen, men for en gangs skyld havde jeg den rigtige alder og det 

rigtige køn. 

De manglede altid mænd, da de af en eller anden grund var svære at få ud af busken. 

Det er det samme problem, de har med at få mandlige kormedlemmer, der er altid for få. 

Jeg sad i flere år og holdt tenorgruppen i Blue Moon oppe, sammen med Erik Bak. - kun os to.  

Vi skulle mindst have været seks. 

Jeg tænker, at mændene bedre kunne li' at sidde på et værtshus og synge. 

Erik Bak prøvede altid på at synge ligeså højt, som om vi var seks, og jeg havde et hulens besvær 

med at dysse ham lidt ned. 

Det var mest Jazz ballader og Swingnumre, vi sang i Blue Moon, og det kræver indimellem lidt 

sordin på stemmen. 

Omvendt lærte jeg utroligt meget af ham, da han kunne noder, og derfor kunne stoffet hurtigere end 

vi andre. 

Der var da en del kvinder, konstaterede jeg for mig selv, da jeg diskret mønstrede flokken af. 

Unge og gamle - tykke og tynde. Der var et par af de unge piger, der så godt ud men ellers ikke 

noget særligt. 

Aldersgruppen mellem 30 og 50 var den største gruppe med hensyn til pigerne, kunne jeg se. 

Jeg var aldeles ikke interesseret i at flytte sammen med nogen bare lidt hjemlig hygge engang 

imellem. 

Det der med gåturene langs Gudenåen og busrejser til Harzen, var ikke min stil mere.  

Og pudsigt nok var der nogle piger, der var med på at springe Gudenåen over og prøve min stil.. 

Jeg gik endda og puslede lidt med tanken om mindst to kvinder, der skulle opvarte mit 

luksuslegeme. 

De skulle selvfølgelig ikke kende hinandens eksistens, men jeg må ha' mistet taget, for det lykkedes 

aldrig. 50 % af mig var på jagt efter en ny kone, de andre 50 % hang uløselig fast i 

Borgmestervangen nr. 6. 

Her har vi musikholdet. Det er 

kun ganske få, jeg kan huske 

navnet på, men jeg prøver 

alligevel. Ved siden af Lars står 

Søren som er arkitekt. Den 
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lyshårede imellem er Vibeke Hundborg – underviser. 

Til venstre for mig står Morten Mølhede - og Anders i den røde dynejakke. Pigen der er halvt skjult 

bag duffelcoaten er Annette holm - vores lærer. Pigen i forgrunden i den sorte læderjakke er Helle 

Kejl, som kunne bringe enhver fra sans og samling. Jeg har aldrig hørt en værre knever end hendes, 

og det endda selv om jeg sammenligner hende med min mor. 

Alt skulle hun kommentere, om så det var lærerne midt under undervisningen.  

Jeg fik myrekryb af hende. 

Jeg vil aldeles ikke afvise, at min antipati hang en lille smule sammen med min mentale tilstand 

dengang. 

I stedet for at piske en stemning op tog jeg mig en snak i enrum med hende. 

Hun vidste det godt. Som jeg havde gættet, dækkede alt hendes snakkeri over hendes generthed og 

lave selvværd. 

Det var godt vi fik talt ud, hun skruede lidt ned, og jeg slappede lidt af. 

Faktisk var hun en sød og charmerende pige, når hun skruede lidt ned og lod andre komme til fadet. 

Til Annette Holm - den dejlige kvinde - har jeg op til flere forklaringer, når jeg en sjælden gang 

møder hende. 

Og alle de forklaringer kommer desværre på en gang i en stor pærevælling. 

Annette sidder altid med lettere åben mund og et desorienteret udtryk i ansigtet, når jeg ruller mig 

ud 

Jeg vil jo forfærdelig gerne undskylde for det snavs, jeg fik hende rodet ud i med en CD, jeg gerne 

ville lave. 

Og det gør jeg velvidende, at det er over tyve år siden, og kan det da for fanden ikke være lige 

meget. 

Det syntes jeg åbenbart ikke, da jeg stadigvæk vader rundt i det, hver gang jeg ser hende. 

En fiasko af dimensioner. Musikerne var gode, men sangsolisten var en katastrofe. 

Af en eller anden grund gav jeg kun 50 % af, hvad jeg kunne.  

Jeg stod godt nok midt i en skilsmisse - med dertil dårlig stemning - og skænderier.  

(og dårlige undskyldninger) 

Men, når jeg nu endelig fik chancen, kunne jeg godt have strammet mig noget mere op. 

For nylig har Knud Erik fra Ziggophon kigget på båndet igen og piftet det lidt op.  

Alting er jo blevet digitalt i vore dage. 

Det hænger lidt sammen med, at jeg gerne vil imponere Annette.  
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Jeg vil gerne tage røven på hende - få hende til at svede - få hende til spile øjnene op – få hende til 

at tisse i bukserne af fryd. Det kom jeg desværre aldrig til. 

Jeg ved ikke, hvad det er der sker med mig, når jeg møder Annette.  

Det er jo ikke kærlighed og forelskelse, eller sådan noget. 

Vil man tænke sig, at jeg som regel på ganske normal vis konverserer med de damer, jeg møder på 

min vej. Stille og roligt. 

Enkelte finder mig endog sympatisk, og dem kan jeg selvfølgelig også godt li. 

Selv syntes jeg, at jeg er okay, men som Konny siger, kunne jeg godt få lidt mere fra hånden - hvis 

jeg gad.  

Før i tiden havde jeg da også seancer med det modsatte køn til gensidig fornøjelse (håber jeg) 

Uden hverken at falde over mine egne ben eller tale i tunger - som jeg altid gør, når jeg snakker 

med Annette.  

Jeg håber ikke, jeg tog hendes koncentration, sidst jeg talte med hende. 

Hun skulle ind og indsynge sopranstemmen til et eller andet korværk sammen med Randers Egns 

Teaters Kor. 

At høre på mit sludder lige før en vigtig optagelse, kan sammenlignes med at drikke en Flaske 

Hansen Rom og ryge en cubacigar. 

Og så gå ind og synge bagefter. 

Det er meget få kvinder udover Annette holm, der har den virkning på mig, men jeg kan da nævne i 

flæng - Erica Kock fra Dac.  

Fru Mathisen og 'en jeg ikke vil nævne ved nærmere eftertanke. 

Med god grund kunne de godt bagefter tro, at jeg havde en mindre brist et eller andet sted. 

Af princip har jeg altid gået ud fra, at arbejdsgiveren er idiot, men det var langtfra tilfældet her. 

Tværtimod. Og det er måske der, humlen ligger begravet.  

Jeg har aldrig haft det godt med selvstændige voksne kvinder, der helt åbenlyst er klogere end mig 

selv. 

Hvis en mand helt åbenlyst er klogere, er jeg stort set ligeglad, da han sikkert bare har fået en bedre 

uddannelse. 

Eller helt enkelt har mere hjerne end mig. (og det er der mange der har, tro mig) 

Hvis jeg skal være ærlig, spiller der også en god del misundelse ind i det. 

Uden et statistisk grundlag bag mig tror jeg, at hovedparten af den danske befolkning gerne ville 

være lidt klogere. 
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Tilbage til Daghøjskolen. 

Annettes kollega på Musikholdet hed Vibeke Hundborg. Vibeke er ud af en gammel Randers slægt 

der strækker sig langt tilbage. 

Når man tænker på Hundborg familien, er det musik man tænker på. Både fra gamle dage og til nu. 

Der er Regimentsmusikere, Dirigenter, Komponister, og udøvende musikere på mange forskellige 

instrumenter. 

Og så var der de helt almindelige Hundborgs, der bare passede deres arbejde og deres forretning. 

Selv om hun vistnok ikke spillede noget instrument - måske lidt pædagogguitar - tilhørte hun den 

musiske del af slægten. 

Jeg sidder og kommer i tvivl - måske spiller hun på et eller andet. 

Det eneste, jeg havde imod hende, var al denne fysiske udfoldelse.  

Det var altid under disse gymnastiktimer, at min gamle skade brød op.  

Der sidder en granatsplint fra 1945 i mit knæ. 

Nej helt ærligt! Sagde jeg, jeg har iskias, og det generer mig ind imellem. 

Jeg troede i min naivitet, at jeg så kunne gå i kantinen og hygge mig. 

Mens de andre sang og dansede, lå jeg i en krog og lavede strækøvelser og følte mig godt uden for. 

Problemet med damer løste sig selv til velkomstfesten en uge efter, at vi var begyndt. 

Det var dog ikke nogen af dem der er på billedet, da det er mit musikhold. 

Der var gang i den til velkomstfesten. 

Folk havde gået og kigget hinanden lidt an i en hel uge, og nu skulle der ske noget. 

De forskellige grupper havde bestilt bord på Restauranter rundt omkring i byen senere, når vi havde 

spist, skulle vi mødes på højskolen og feste videre. 

Jeg havde dårligt nok fået overfrakken af, inden jeg havde den første pige om halsen. 

De havde startet diskoteket op, og festen var allerede i fuld gang. 

Vi skal danse! Sagde hun, og så begyndte hun at svinge mig rundt.  

Normalt er jeg sygeplejerske, meddelte hun, men jeg har været syg, og så kan jeg for øvrigt godt li' 

at få lidt smæk bagi. 

Jeg havde dårligt samlet mig endnu - da hun fortsatte - jeg går heller ikke af vejen for lidt bindelege. 

Hun prøvede på at trække mit hovet ned til sit, for at kysse mig, og det lykkedes, selv om jeg 

strittede imod. 

Nu skal jeg redde dig fra hende der, var der en "stemme", der pludselig sagde. 

I løbet af ingen tid havde "stemmen" viklet sygeplejersken ud af min favn og selv gledet ind i den. 
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"Stemmen" viste sig at tilhøre en dame omkring min egen alder. Sidst i fyrrerne dengang. 

Og hvis der er nogen der spørger - ja, vi dansede da en hel del sammen den aften. 

Vi havde en slags forhold hen over vinteren - dog mest på det platoniske plan.  

Hun ringede hver dag, og det er især de stunder, jeg mindes, for mange af de samtaler var utroligt 

morsomme. 

Hun kiggede som regel også ind et par gange om ugen, men af en eller anden grund gik det bedre 

over telefonen. 

Vi var kun i seng sammen en gang, og det var ikke særligt godt, så det droppede vi. 

Derimod var vi gode til at grine sammen, ordne verdenssituationen, rakke ned på vores fjender og 

drikke nogle bajere sammen. 

Jeg boede tæt på Daghøjskolen og Rema 1000 lå lige om hjørnet, og især den sidste var populær. 

Jeg blev først for alvor hed om ørerne, da hun talte om at flytte fra manden og få sig en lejlighed. 

Selv om hun ikke sagde det direkte, var jeg godt klar over hvad meningen var. 

Jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde til hende i detaljer, men i den periode så jeg Konny, og det gik 

nogenlunde imellem os. 

Det ved jeg ikke lige, om jeg havde fået fortalt noget om. Sikkert ikke. 

Desuden har jeg det ikke så godt med de piger, der tager initiativet, og det gjorde hun. Sådan følte 

jeg det i hvert fad. 

Det er mig, der er manden - det er mig, der har bukserne på. 

Det har selvfølgelig ikke noget at gøre med hverdagen - der er det Konny, der har bukserne på - 

ingen tvivl om det. 

Men i sengen er det mig, der er Tyren, og når pigen vil tvinge mig til at kysse sig, står jeg simpelt 

hen af og mister lysten. 

Det er selve forførelsesspillet, der interesserer mig. Slesk tale, vittigheder lige til kanten, tæt dans 

med lidt tenor i øregangen. 

Ikke tale overdrevent om sig selv, men lade hende fortælle sin livshistorie, selv om den helt sikkert 

er kedelig.  

Hele tiden sørge for at der står en øl eller en drink foran hende, og hele tiden sørge for at hun ikke 

bliver for fuld. For man ved jo aldrig. 

Det er det spil, jeg så godt kan lide. Jeg ved godt, at det lyder som en hel videnskab, og det er det på 

sin vis også. 

Jeg kender da også mange, der aldrig finder ud af det. 
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Det er også lige meget, om man er ung eller gammel, kvinder falder stadigvæk for de samme ting 

som i deres ungdoms vår. 

Omvendt er vi mænd jo til fals for den mindste vrikken med røven. Jeg personligt er også til fals for 

et par gode bryster. 

Lad os snævre det lidt ind - og sige - jeg er i det hele taget til fals for bryster. 

Som jeg har været inde på, valgte jeg musikholdet som mit hovedhold. Som bifag valgte jeg 

Filosofi og Kunst. 

Især filosofi glædede jeg mig til, da de havde den kendte forfatter og underviser Paul Schmidt som 

lærer. 

Paul Schmidt var kampagneleder for Jacob Haugård under det valg, hvor han blev valgt til 

folketinget. 

Sammen har de skrevet nogle bøger hvor "Hvis arbejde er så sundt, så giv det til de syge" nok er 

den mest kendte. 

I det hele taget glædede jeg mig til at komme lidt ud, og en højskole passede mig fint. Og så lå den 

lige om hjørnet. 

Jeg kunne også mærke, at jeg sank dybere og dybere ned i sumpen, så der skulle ske noget. 

Joachim og hans kammerat Møller stak tit snuden ind med et par øl og en pibe sjov tobak., 

Og det skete jo også, at jeg besøgte Joachim i hans lejlighed lige om hjørnet. Med hvad dertil hører. 

Jeg stak jo også af og til snuden indenfor på Cafe' Tuborg - og Corner - og Smeden. 

På kunstholdet var jeg mere af navn end gavn, da jeg ikke producerede noget som helst. 

Jeg vågnede stort set kun op, når der var en kunst quiz. Arkitekten Søren og jeg vandt altid. 

Ikke engang nøgenmodellen kunne hidse mig op, og det meste af tiden tilbragte jeg i kantinen. 

Filosofi er jo en herlig ting, og det er fordi den indtages siddende. 

Jeg følte tit trang til at sige et par bevingede ord under timerne, men de blev som regel siddende i 

halsen. 

Men han var nu en god og inspirerende lærer ham Paul, og lidt skør var han også. 

Med passende mellemrum blev det krydret med temadage - fester - udflugter - og hytteture. 

Alt i alt en fed oplevelse. 

Efter sommerferien var det meningen, at jeg skulle have en ny sæson mere, da jeg pludselig blev 

"Arbejdsramt". 

Det var et lille firma med omkring ti ansatte, og de lavede møbler over en bred kam. 

Jeg er for øvrigt her i sommer blevet gode venner med indehaveren igen - efter 17 år. 
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I længden er det anstrengende at skule så meget efter hinanden. 

Han var heller ikke særlig heldig at få mig, da jeg var længst nede.  

Og jeg skulle heller ikke have haft ham. Jeg hader møbler. 

Vi nærmede os nu julen 94 med raske skridt.  

Jeg var nabo til Skt. Mortens kirke, og selvom man ikke var i julestemning, så blev man det, når 

organisten spillede salmer på klokkespillet. 

Hele vores baggård blev fyldt med en lyd, der var så høj, at det føltes, som om man stod i 

klokketårnet. En fed fornemmelse.  

Hvis der så kom et par snefnug, kom man helt op at køre. 

Som altid stod jeg og lyttede efter en slåfejl fra organistens side, men den kom aldrig. 

Han var så dygtig, at han også kunne spille blødt på klokkerne. Dejligt og stemningsfuldt. 

Jeg fejrede jul sammen med Konny, men der er ikke nogen af os, der kan huske hvor.  

Nytårsaften er jeg aldrig til det helt vilde. Som regel mindre end det.  

Vi var begge inviteret til noget familie til Arne og Elin, men jeg havde ikke lyst, så jeg tog ned til 

mig selv. 

På vejen ville jeg gå omkring Joachim for at ønske godt nytår, og der sad Nina. 

Jeg spurgte hende, hvad hun skulle lave Nytårsaften - ingenting! Sagde hun. 

Jeg kendte godt Nina, da hun var med i slænget omkring Joachim og Møller.  

Ikke som kæreste - bare med i slænget.  

Jeg havde prøvet at fedte mig ind - halvvejs for sjov - flere gange, men hun havde altid grinet af 

mig. 

Nina og jeg fejrede nytårsaften sammen, og det er første gang nogensinde, at jeg ikke har set 

raketterne kl.12. 

Sådan set var vi ikke ude af sengen, før Nina skulle hjem efter noget skiftetøj, nogle dage ind i det 

nye år. 

Jeg blev en del interesseret i Nina. Faktisk blev jeg så interesseret i Nina, at Konny blev skubbet ud 

i periferien. 

Og der var hun et stykke tid, inden jeg begyndte at komme til mig selv. 

Jeg vil ikke spille helt, i det her forhold jeg havde til Nina, for min egen indsats var simpelthen for 

ringe.  

Jeg var ellers dybt interesseret i hende, men der var nogle ting jeg ikke kunne forlige mig med. 

Hvad - kan være lige meget, for de hører ind under privatlivets fred. 



311 

 

Efter en træls periode, hvor jeg vaklede som det berømte siv, flyttede jeg op til Konny.  

Og det gjorde jeg d. 1 - 4 -1995. 

Jeg ringede simpelthen til Linette og fortalte hende, at Nina var flyttet hjem til sig selv. 

Det gik da også, som jeg havde regnet med, inden der var gået et kvarter ringede Konny. 

 

 

Der skete ikke det helt store de næste par år, udover at jeg blev 50 år. 

Det fik vi lov til at fejre i min svigermors hus. De står og synger en lille sang til den lagkage, de 

havde lavet af papkasser og flødeskum. Når man bliver 50, hopper man ikke på sådan en. 

Min søster Karin helt tv. Søster Tove, mor i midten, og så mine to svogre, Kjeld og Peter. 

Kapitel 6 

Inden da, holdt jeg auktion over det meste af mit indbo.  

Mine bøger var ikke til salg men ellers alt andet. 

Jeg syntes selv, at jeg havde mange gode ting, og det meste af det blev da også solgt. 

Her mange år efter står det sofabord, jeg lavede først i halvfemserne i mit kolonihavehus. 

I mellemtiden har det været ude i to familie, og gjort nytte der. Og nu er det så tilbage igen. 

 

Til Konnys 50 års fødselsdag, var der en af gæsterne, der påstod at han aldrig havde fået skrevet en 

sang til sig. 

Straks rejste mine tre søstre sig, og gik ind ved siden af. Igennem døren kunne vi høre grin og 

halvkvalt latter. 

Der gik et kvarter, så kom de tilbage. De stillede sig op og sang sangen, så der ikke var et øje tørt. 
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Ikke nok med at det rimede, det fortalte også en historie og havde en pointe. Imponerende. 

Lagkagen var der ikke meget ved, det havde jeg luret for længst.  

Det er garanteret barberskum! Tænkte jeg. 

Det var det nu ikke, så frække var de alligevel ikke, for det var nemlig rigtig flødeskum. 

De kunne jo ikke forstå, hvorfor jeg ikke skulle have et stykke lagkage. 

De blev ved med at sige - skal du ikke snart ha' den kage skåret for! Lars.  

Jeg holdt dem lidt på pinebænken, inden jeg lavede et hul i papkassen, som det viste sig at være. 

Og så vil jeg spare på krudtet med hensyn til de runde fødselsdage, til jeg kommer til den 

tresindstyvende. 

Nu begyndte jeg at glide ind i den stille og rolige rutine, som jeg har så godt af. 

Jeg løb stadigvæk ikke AF på dørene, men mødte altid op når der blev kaldt til møde. 

Jeg undlod aldrig ved disse møder at fortælle dem, at jeg kun ventede på efterlønnen, og at jeg ikke 

følte mig rask. 

Gigten i hænderne kunne enhver tage og føle på, det var værre med det andet. 

Min Maniodrepresivitet blev værre og værre, og indtil jeg kom under behandling, var det 

anstødsstenen i vores liv. 

Mine huller blev dybere og dybere, og på mine opture fløj jeg bort på fantasiens vinger. 

Jeg kunne det mest utrolige, og jeg løb i fast rutefart efter Konny for at fortælle hende, hvor genial 

jeg var. 

Det var omkring min 60 års dag, at lægen pludselig sagde! Jeg tror godt jeg ved, hvad du fejler 

Lars. (Min nye læge Peter Vognsgård) 

Jeg havde lige snakket ham ned under gulvbrædderne. Han havde ikke fået et eneste ord indført, 

siden jeg kom. 

Jeg har tænkt på, om jeg skulle være Maniodepressiv, sagde jeg, inden han kunne nå at sige noget. 

Den melding ville jeg godt have haft nogle år før - altså før jeg begyndte på Dronningborg 

Aktivitetscenter og Egnsteatret. 

Når man er Maniodepressiv, er det fordi man mangler et grundstof i organismen, nemlig Litium. 

Det får man så tilført via tabletter. I mit tilfælde 4 stk. om dagen. Og det går vældig fint med det. 

Jeg slipper for alle de ned og opture, som jeg havde før i tiden. 

Men jeg savner lidt Manio ind imellem - jeg var eddermaneme kreativ, når det tog mig. 

Jeg blev imidlertid ved med at have det dårligt i perioder. Svimmelhedsanfald og kvalme. 

En enkelt gang har Konny kørt mig direkte på sygehuset efter et besøg i Hobro. 
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Inden jeg nåede at få en læge til at kigge på mig, var jeg frisk igen.  

Han mente, at det måske var psykisk. 

En anden gang var vi på vej ud til haven. Halvvejs fik jeg et virkelig slemt anfald. 

Det var som om, der blev fyret flash af foran mit ansigt. En højst besynderlig oplevelse. 

Jeg vaklede på gummi ben ind og smed mig på sofaen. Så vidt jeg husker, stønnede jeg. 

Sig til, hvis du skal ha' noget! Sagde Konny, og forsvandt ud i haven.  

Hun kan ikke klare når jeg stønner. 

Jeg lå og kiggede ud i haven og tænkte, hvis du kradser af i dag, fejler udsigten ikke noget. 

Jeg var næsten lige blevet opereret for blodpropper i hjertet, så uvilkårligt kædede jeg det sammen. 

Det gik ligeså hårdt ud over Konny i den periode.  

Jeg får tjekket mine tal via blodprøver ca. hver tredje måned ved min læge.  

Og det har ikke noget at gøre med hospitalet. 

Der kommer jeg en gang om måneden og får tjekket. Min læge tjekker for levertal osv. 

Jeg tager lige en ekstra blodprøve! Sagde Vognsgård, jeg har en ide om, hvad du måske fejler. 

Og jeg bøjer mig igen i støvet for den mand, han havde jo ret. 

Hereditær Hæmokromatose: Er en sygdom, der skyldes ophobning af Jern i kroppen. 

Jernet aflejres især i lever, led, bugspytkirtel og hjerte og har en giftvirkning på organernes celler. 

Der kan være forskellige årsager. 

Man skal have arvet sygdomsgenet (arveanlægget) fra begge sine forældre for at få sygdommen. 

Hvis man kun arver sygdomsgenet fra 'en af sine forældre, bliver man bærer af genet, men udvikler 

som regel ikke sygdommen. 

Det betyder at sygdommen godt kan springe et eller flere generationsled over i en familie. 

Selvom man har HH, kommer sygdommen ofte først til udtryk efter 40 års alderen, når 

ophobningen af jern bliver betydelig. 

Jernophobningen kan forebygges, hvis sygdommen påvises tidlig og behandles.  

En behandling som er meget enkel og effektiv. 

Hvis sygdommen derimod ikke opdages og behandles i tide, kan der opstå alvorlige 

følgevirkninger. 

Sygdommen viser sig typisk med symptomer som f.eks. træthed, ledsmerter eller mavesmerter. 

Hvis jernoverskuddet ikke fjernes, kan man få varige skader i form af, skrumpelever, misfarvning af 

huden, sukkersyge, alvorlig hjertesygdom og gigt. En del mennesker behandles for sådanne 

symptomer og følgesygdomme uden at være klar over, at HH er årsagen til problemerne. 
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Behandling: Sygdommen kan heldigvis behandles på en enkel og effektiv måde. 

Hos patienter, som allerede har udviklet jernophobning i kroppen, nedbringes dette ved ugentlige 

tapninger af blod, indtil jernindholdet er normaliseret. Herefter foretages der blodtapninger med 

længere mellemrum (3 - 4 mdr.) for at holde jernmængden i kroppen stabilt. 

Denne vedligeholdelsesbehandling er livslang.  

Kilde: Skejby region midt. 

Et overfladisk kig på min sygejournal for de sidste 20 år, får i hvert fald mine klokker til at ringe. 

Jeg har overstået alt det med de mange tapninger, og kan nøjes med en blodprøve en gang om 

måneden. 

Ca. hver måned, eller efter behov, tapper de en halv liter. 

Mit jern tal skal ligge på 0,45, det er det normale, men da jeg kom i behandling lå det på 3800. 

På sygehuset havde de i mands minde kun set 'et tal, der var større. 

Siden jeg kom i behandling er jeg fuldstændig sluppet for de ubehagelige gener, jeg havde. 

Med svimmelhed og kvalme og en slags fyrværkeri på nethinden. 

Det eneste, jeg ikke er sluppet af med, er gigten. 

Ellers var jeg glad for at flytte tilbage til Konny. Alle de mange år og alle de mange oplevelser 

sammen, smider man ikke lige pludselig væk. Vi var også på en eller anden måde blevet voksne. 

Vi skændes stort set ikke mere, og hvis vi alligevel, en sjælden gang udveksler lidt knubbede ord, 

er det ovre, næsten før vi får begyndt. Og vi lader aldrig solen gå ned over vores uenigheder.  

Vores yngste barnebarns ynglings historie - er den - hvor jeg smider en kop kaffe i hovedet på 

Konny. 

For en gangs skyld sad vi og ævlede om et eller andet, som jeg ikke kan huske mere. 

Og hun fik mig hidset så meget op, at jeg til sidst kastede en kop kaffe i hovedet på hende. (lunken) 

Hvorpå vi kom til at grine så meget, at vi næsten fald ned af stolen. 

Det syntes vores barnebarn var noget så romantisk.  

Amsterdam 

Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg var ved at nå bedstefaralderen. 

Og det var jo noget, jeg ikke undlod at gøre Linette opmærksom på engang imellem. 

På sin egen lidt undselige og generte måde bad hun mig hver gang om at knytte sylten. 

Og det gjorde jeg så, men det giver jo ikke mange børnebørn. 

Hun og Jan Nielsen boede sammen dengang, og havde gjort det i 5 - 6 år. 

Jan var allerede startet som dyrepasser i Randers Regnskov, og der er han stadigvæk. 
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I påsken 96 skulle han og Linette en tur til Holland for at kigge på Zoologiske haver og Regnskove 

a la Randers. Det magede sig sådan, at Konny og jeg fik lov til at komme med. 

 

Vi skulle have Amsterdam som 

fast base, og der var sat rigelig 

tid af til at få set byen.  

Vi boede på byens ældste 

vandrerhjem tæt på Red light 

distriktet og midtbyen. 

Prøv at lægge mærke til 

cyklen bag ved Jan. Sådan så 

90 % af cyklerne ud.  

Og deres håndledstykke 

cykelkæder.  

Det var ikke fri for, at jeg 

glædede mig til Amsterdam. 

Vi havde jo været i Prag, og den står for mig som byen over alle byer. 

Og det gør den stadigvæk, men Amsterdam kommer ind på en suveræn andenplads. 

Vores første møde var ellers ikke det bedste, da vi røg i en blindgyde af ensrettede gader. 

Allerede der tog jeg hatten af for Hollænderne, da de ikke så meget som løftede et øjenbryn 

De så, at vi havde danske nummerplader på, og derfor var lovligt undskyldte. 

Vi skulle helt ind til midtbyen, hvor vi hurtigt fandt ud af, at parkeringspladser er et fyord. 

Til sidst fandt vi et parkeringshus i nogenlunde nærhed af Vandrerhjemmet, og der satte vi bilen. 

Og der stod den i 3 hele dage og samlede en formue ind til den Hollandske stat. 

Bilen kostede mere, end det kostede os alle sammen, at bo på Vandrerhjemmet i hele Påsken. 

På vej til Amsterdam gjorde vi ophold i en større Hollandsk by for at se deres Zoo. 

Det var sæson åbning, og af den grund ikke mange mennesker tilstede. 

Jeg havde troet, at der var flere, da vi så det bil kaos der var udenfor.  

Men det var en temmelig stor have, og der var god plads alle steder. 

I denne zoologiske have kom vi på et tidspunkt ind i sælariet, eller var det Søløver, jeg ved det ikke.  

Mens vi går rundt og kigger - mærker jeg noget, der flyver forbi min næse. 

En sut! tænker jeg, og samler den op. De eneste andre, der var til stede udover os, var sælerne. 
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En af sælerne stak hovedet op over vandet og signalerede et eller andet på sælsprog - som jeg 

hurtigt forstod 

Jeg kastede sutten ud til den. Den greb elegant sutten i luften, og kastede den tilbage i samme 

bevægelse. 

Den havde nær ramt mig igen, og det er også noget af det mest elegante jeg har set. 

Hvis den troede, at den havde fundet sig en legekammerat i mig, havde den fuldstændig ret.  

Det stod vi såmænd og morede os længe med - mig og min sæl. 

Jeg har det på et vhs bånd et eller andet sted, det kunne være man skulle sende det ind til TV og 

tjene en formue. 

Det er ikke fordi jeg er så vild med zoologiske haver eller dyreparker for den sags skyld. 

Det er ikke parken som sådan, men mere den måde man behandler dyrene på. 

Jeg ved godt, at man i mange haver også gør et stort arbejde for at bevare slægten eller arten. 

For visse parker vil jeg dog gøre en undtagelse. Det er dem, der giver dyrene rigelig med plads til at 

tumle sig på. 

Jeg syntes ikke, det gør noget, at man kun kan se dyrene ude i horisonten. Nyd naturen i stedet for. 

Det sidste sted vi var i Holland, inden vi kørte til den Tyske grænse, var i Arnhem Zoo. 

Og der var de inde på noget af det rigtige. De byggede - og de byggede stort. 

En regnskovskuppel hvor den i Randers kunne ligge indeni et par gange og et stort indendørs 

ørkenlandskab. 

Men det var savannen, der imponerede mig mest. Stor og imponerende. 

Den var så stor, at dyrene også kunne få et privatliv. Alligevel var der hele tiden liv i nærheden af 

publikum. 

Der var nemlig så mange forskellige slags savannedyr, at der var nok at kigge på. 

Især en stor flok Giraffer imponerede mig. Der var både voksne og unge, og især at der er unger, er 

jo godt. 

Publikum gik på kilometervis af lange træbroer, der var hævet op i luften, sådan at dyrene  kunne gå 

nedenunder. 

Disse træbroer havde endda tag og sider. Jeg kan ikke huske, om der var glas i vinduerne.  

I skrivende stund har jeg lige læst, at der er skudt 80 næsehorn i Afrika af nogle krybskytter. 

Og så er der dem, de ikke fanger, og dem der dør en naturlig død, og dem der dør på grund af 

naturkatastrofer. 

Hvor mange har vi så om 10 år? Udover dem der er i Zoologisk have. 
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Jan havde været på nettet for at finde den helt nøjagtige adresse på vandrehjemmet. Og vejen dertil. 

Stor var Jans og min glæde, da vejen fra parkeringshuset gik tværs igennem det berygtede Red 

Light kvarter. 

Jeg så en spillefilm engang i tresserne, der foregik i kvarteret, men det mindede ikke det mindste 

om det, vi så her. 

Der var intet skjult til tilfældighederne, og der var sandelig intet skjult for publikum. 

Konny og Linette var jo med, og det var måske en fejl hørte vi senere, da kvinder ikke er velkomne 

der. 

Men det vidste vi ikke noget om, og vi gik da også igennem uden at blive antastet. 

Vandrehjemmet var udmærket. Det var Amsterdams ældste men var renoveret hen ad vejen. 

Dog ikke mere end at de havde bevaret en masse af det oprindelige. Som overalt i Amsterdam. 

Det var desværre - med få undtagelser - tale om 16 mandsstuer. 

Det vidste vi, før vi tog hjemmefra, men alligevel. I den retning er jeg også lidt sart - nemlig. 

Jeg har f. eks mange gange måttet gå med uforrettet sag, når jeg skulle tisse på et offentligt toilet. 

Jeg hader at stå mellem to hærdebrede mænd, der pisser lystigt, mens jeg klemmer 2 dråber ud. 

Og så går jeg udenfor med fyldt blære og spejder efter et træ. 

Mens jeg pakkede ud, kiggede jeg mig diskret omkring. Der var ikke helt fyldt op, kunne jeg se. 

Det blev der nu hurtigt, de havde bare været et smut inde i byen. 

Vi var fire Singapore kinesere, fire Amerikanere og fire Danskere, nemlig os. 

De sidste fire ved jeg ikke, hvor kom fra, da jeg ikke kunne genkende sproget. 

Det var godt, at den ene Amerikanerkvinde ikke havde fået overkøjen, så var hun aldrig kommet i 

seng. 

Hun var et sindbillede på de film og reportager vi ser med fede Amerikanere. 

Om aftenen da vi skiftede tøj spurgte hun lige pludselig - hvor kommer i fra i Danmark? På dansk. 

Jeg takker min herre og skaber for, at jeg ikke på et tidspunkt var kommet til at sige - prøv lige at se 

den fede ko der. 

Ikke fordi jeg skal ha sagt noget i den anledning, Konny har lige målt mig om livet, og målebåndet 

siger svært overvægtig. 

Så vidt jeg husker, blev vi enige om at spise på vandrerhjemmet og slappe lidt af om aftenen. 

Det havde været en lang dag, og vi var trætte alle sammen.  

Det forhindrede os dog ikke i at smage på den gode Hollandske øl og Genever og gå halvsnalrede i 

seng. 



318 

 

Vi faldt i snak med Singapore Kineserne, og det var jo nogle gevaldigt søde unge mennesker. 

Nu er engelsk ikke min stærke side, men jeg forstod da det meste af, hvad de sagde til mig.  

Det kneb mere den modsatte vej, men i nødstilfælde havde jeg altid Linette ved min side. 

Der gik en sort Amerikaner rundt imellem bordene og spillede og sang. 

Det var fedt nok de første fire fem numre, men så begyndte han at kede en lille smule, og så 

begyndte folk at snakke en lille smule. 

Det var en kamp hver aften, om hvem der vandt - ham eller gæsterne. 

Efter min mening, havde der ingen problemer været, hvis bare han havde taget nogle flere pauser. 

Han boede gratis for at underholde om aftenen, og for den sags skyld så jeg ham nogle gange ved 

madautomaten. 

Vi tog Amsterdam Zoo, da vi var stået op. Så var det ligesom overstået.  

Så ville vi tage Byen om eftermiddagen. 

Der er heller ikke så meget at fortælle om haven, undtagen at den var stor og flot  

Vi lod os lokke ind i en stor biograf, der var fuldstændig kuglerund.  

Da vores hollandske ikke var up to date, vidste vi ikke, hvad der stod på plakaten uden for, så vi gik 

bare ind. Det første kvarter var et billede af stjernehimlen, som den så ud nu med kommentarer på 

Hollandsk og Engelsk. Så kom der reklamer på kommende programmer, og til sidst selve filmen. 

Eller lysbilleder som det viste sig at være. 

Det var en berømt Hollandsk tegneserie de viste, men vi blev alligevel enige om at finde down 

town. 

Det er noget af det mest kedelige, som jeg nogensinde har set. Og så på Hollandsk  

Allerede før vi tog af sted havde Konny sagt - vi skal altså ind på et af de der kaffehuse, når vi 

kommer til Amsterdam. 

Jeg er ellers ikke snerpet, når vi snakker om den slags, men jeg sagde til hende, at det kunne hun 

godt glemme alt om. 

Er du klar over, at Linette er med, og du kender udmærket hendes holdning til sådan noget! Sagde 

jeg til hende.. 

Jeg er lige glad! Sagde Konny, man har ikke været i Amsterdam, hvis man ikke har været på et 

Kaffehus. 

Hun luftede da også tanken allerede den første aften, vi sad ved bordet på vandrerhjemmet. 

Det kan du godt glemme alt om, sagde Linette, jeg skal aldeles ikke på noget Kaffehus. 
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Hun fik sine fordomme bekræftet allerede i parkeringshuset, da en ung mand sad og miksede sig en 

fed ved siden af indgangsdøren 

Ved du hvad! sagde Jan, når nu din mor gerne vil på sådan et kaffehus, synes jeg også, hun skal 

have lov. Og da jeg jo også synes, at Konny skulle have lov, blev det enden på det 

 

 

Og her har vi så Konnys 

Kaffehus. Det eneste de ikke 

sælger er øl og spiritus. 

Læg venligst mærke til hendes 

bukser. Det var højeste mode 

dengang - påstår hun. 

Vi gik med en vis frygt og 

bæven ind gennem døren til 

denne lastens hule 

Det første der slog 'en, var den 

liflige duft af cannabis og 

hashtåger. Måske også hashkager. 

Det var ganske almindelige mennesker, der sad ved bordene -  unge som gamle. 

De kiggede kun med venlig nysgerrighed, helt uden skumle bagtanker. 

Det lignede bestemt heller ikke en opiumshule. Jeg har jo desværre også et par fordomme, eller ti. 

Men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg havde forestillet mig om dette hashhus. 

Jeg var godt klar over, at der ikke lå Kinesere på madrasser rundt i alle hjørnerne, og røg opium. 

Og der er jo heller ikke så mange hippier og halvfjerserpædagoger mere 

Jeg er lige ved at sige, at de fleste var på min alder undtagen de par stykker, vi kom til at sidde ved 

siden af. 

Ganske almindelige cafe' gæster, der ryger sig en fed i stedet for at drikke deres hjerne ud et par 

gange om ugen. 

Jeg læste engang en bog af rejsebogsforfatteren Karl Eskelund - ham der var gift med kineseren Chi 

Yun. I den var der nogle billeder fra sådan en opiumshule, og det var dem jeg havde på min 

nethinde, før vi gik ind. Gad vide hvad Karl Eskelund egentlig lavede i den Opiumshule? 

Det ved jeg tilfældigvis - han skulle ind og ha' sig en pibe Opium. 
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Men det skrev han ikke noget om i sin Rejsebog. 

Først bagefter er det kommet frem, hvor nedbrudt han var af stoffer. 

Chi Yun havde i en kortere årrække TV køkkenet på DR1. 

Udover hendes kogebøger udgav hun i 1992 en bog, hvor hun gjorde op med Karl Eskelund. 

Hun giver ham tørt på, men jeg kan garantere for, at det i højeste grad er så fortjent. 

Den hedder "Min Casanova" og kan absolut anbefales. (ps. den kan lånes af mig) 

Vi fandt et lille bord bagerst i lokalet, og det varede ikke længe, inden der stod en tjener med et 

menukort. 

Drikkevarerne stod på den ene side, og hashen stod på den anden side - sådan. 

Og det kan nok være at mine øjne blev ligeså store som Rundetårn. Jeg måtte knibe mig selv i 

armen. 

Der var alt. Simpelthen alt. Rød Libanon - Grøn Tyrker - Maroc - og et hav af andre mærker. 

Der var også en god gammel kending - sort Nepal - og den bestilte jeg et par gram af. 

Vi havde lovet Linette ikke at ryge på stedet, så vi drak bare kaffen ud uden at ryge. 

Linette vakte en del opsigt blandt to unge mænd af anden etnisk oprindelse end Hollandsk.  

De sad lige ved siden af. 

De tilkastede hende adskillige hede øjenkast, men det hele prellede af. 

Hun fik sig vendt, så hun nærmest sad med ryggen til dem og satte sit ansigt i triste folder. 

Vi udfriede Linette af hendes trængsler og tog til Vandrerhjemmet. 

For en gangs skyld var der ikke nogen på vores stue, da vi kom tilbage, så jeg miksede hurtigt en 

lille en. 

Hvem er med, spurgte jeg rundt i stuen. Alle sagde ja, undtagen Linette. Hun så stadigvæk lidende 

ud. Jeg havde været lidt usikker på Jan og ikke villet presse ham, for det må folk jo selv om. 

Selv om det er lovligt i Holland, er der heller ingen grund til at presse nogen.  

Vi gik ud i atriumgården, hvor vi satte os på et par bænke og lod piben gå rundt. 

Af gammel vane var jeg alligevel en smule på vagt. 

Efter at vi havde fniset et par timer, gik vi i Kantinen, hvor vi smagte lidt på varerne. (de våde) 
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Dette orgel, gjorde rejsen god for 

mig. 

Men prøv lige at se understellet, 

ser det ikke mistænkeligt nyt ud.  

Hvis den er ny, og der står en cd. 

afspiller indeni, er det lidt snyd. 

 

 

 

 

Og så skete der noget, der delvis ødelagde noget af fornøjelsen ved Amsterdam turen. 

Vi var på vej hjem til Vandrerhjemmet, da vi så noget, der udviklede sig til et knivoverfald. 

Der kom en bil kørende - noget slingrende - og et par unge mennesker råbte noget efter den - på 

dansk. 

Bilen holdt ind til kantstenen med hvinende bremser, og ud sprang der et par mænd. 

Sprang og sprang er så meget sagt, det var kun føreren, der kom nogenlunde helskindet ud i første 

hug. Passageren skulle bruge tre forsøg, inden det lykkedes ham at komme på benene. 

Hver gang han næsten kom op at stå, væltede han bagover ind i bilen igen. 

Chaufføren løber nu hen imod de unge mennesker, samtidig med at han trækker en kniv. 

En ung pige skriger, og hun løber væk i samme retning som os, men på modsatte fortov. 

Der følger nu en råbende diskussion på Dansk og Hollandsk, og det blev Gudskelov kun ved 

diskussionen. 

Så vidt vi kunne se, for vi var i mellemtiden kommet adskillige hundrede meter væk. 

Når det gælder om at redde sin egen røv, glemmer man gigt og det hele.  

Jeg vil ikke sige, at vi løb - det var nærmere det man i militæret kalder for ilmarch. 

Og det ødelagde også hele fornøjelsen ved at gå ud om aftenen, det turde vi ikke.  

Så vi blev på vandrerhjemmet og hyggede os om aftenen. Det man skulle se, det så vi så om dagen i 

stedet for.  

Det eneste, vi ikke rigtig så, var kunstmuseer, der var forventeligt ikke flertal for det. 

Den berømte kanalrundfart hører også til en af de store oplevelser. 

Vi kom forbi det berømte Anna Francks hus og så den store kø der var, så det droppede vi også. 
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Inden vi tager afsked med Amsterdam (som der altid står i rejsekataloget) må jeg udtrykke lidt 

skuffelse. 

De eneste Tulipaner jeg så på 

hele turen, er dem du kan se 

øverst i dette lille afsnit. 

Vi kom jo i påsken. og påsken 

faldt sent det år, så jeg fatter 

ingen ting. 

Det var først da jeg kom hjem, 

at jeg fandt ud af at de store 

tulipanmarker var længere ude 

vest på. 

 

Billedet ovenover taler sit tydelige sprog. Jeg er blevet bedstefar! Eller undskyld - Linette er 

blevet mor. Det viser sig, at hun allerede var gravid på Amsterdamturen.  

Det tror jeg ikke, hun selv vidste. 

Der kunne let være sket noget alvorligt, da hun faldt ud af den øverste køje - med et brag. 

Det var vistnok den første nat vi skulle sove på hjemmet, og vi var en anelse svimle, da vi gik i 

seng.  

Man kan slå sig rigtig slemt ved fald fra den højde, men ikke Linette hun slap aldeles uskadt. 

 

Det var mig der fortalte Konny, at hun skulle være mormoder.  

Jeg havde mødt Jan og Linette nede ved regnskoven, og de havde fortalt det. 

Jeg sagde ikke noget lige med det samme, da jeg kom hjem, jeg ville trække pinen lidt ud. 

Hver gang hun tiltalte mig, sagde jeg - det er i orden "bedste" eller den klarer jeg "bedste" 

Hun fattede stadigvæk ikke en brik af det hele.  

Til sidst sagde jeg højt og tydeligt - du skal være mormor. 

Hun har lige fortalt mig, at hun følte det, som om hun svævede. 

Hun er ikke helt kommet ned endnu, og ydermere er der jo også to stykker nu, man skal gi' sin 

kærlighed. 

Jeg havde gerne set en lille efternøler - en lille dreng selvfølgelig - som jeg kunne lære et par 

fiduser. 
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Jeg kunne jo ikke selv få nogen, så jeg havde sat min lid til Linette, når hun skulle til at sætte bo. 

Nå pyt nu med det. Piger! Det er nu 'engang de bedste. 

Her sidder et par glade bedsteforældre for første - 

eller en af de første gange, med lille Simone. 

Det er selvfølgelig en af de største glæder i ens liv, når 

man bliver bedsteforældre. 

Jeg kunne forestille mig, at glæden for forældrene er 

ligeså stor, men for os gamle er det livselexir. 

Og så har vi heller ikke al den bøvl og natteroderi som 

forældrene. 

Vi har dem altid kun, når vi har overskud og er på 

dupperne. Sådan skal det også være. 

 

Som læseren kan se, gik de ikke mange 

år, før Simone var med på sin første 

fisketur med Bedstefar og Mormor. 

Jeg er ved at gøre hendes fiskestang klar. 

Stangen har for øvrigt tilhørt hendes 

mor. Den stang har taget den største 

Brasen i Fussingø sø i mands minde.  

Den var utrolig stor og grim. 

Linette stod Gudskelov i den anden ende 

af stangen, og hun var utrolig stolt og sej. 

Men fiskefrikadellerne af den Brasen røg i skraldespanden - de smagte af helvede til. 

Som enhver kan se, er Simone en sød og tillidsfuld pige. Altid glad og altid i godt humør. 

Bare vi ikke udsætter hende for alt for store anstrengelser. 

At hun også har en mørk side, vidner følgende episode om, og den stammer også fra hendes 

ungdom. 

Hun har været lidt ældre end på billedet, og vi havde lånt hende, fordi vi ville køre en lille tur. 

Turen endte på den lille ø i Horsens fjord, der hedder Alrø. Vi tog dæmningen og fortsatte ad øens 

eneste landevej. 

Pludselig afløstes den asfalterede vej af en grusvej, og snart holdt vi ved stranden. 
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Vi var blevet sultne og besluttede at nyde den medbragte madpakke. 

Lige foran os var der en masse små holme, hvor der var et overdådigt fugleliv. 

Omkring halvtreds meter til højre var der en slags parkeringsplads, hvor der holdt et par biler. 

Folkene fra disse biler var ivrigt i gang med at studere det rige fugleliv igennem store medbragte 

kikkerter. 

Hvis ikke stedet er på FNs liste over bevaringsværdige områder - burde det være det. 

Da det åbenbart var for tamt for Simone, satte hun hele sin hånd på tudehornet, og en øredøvende 

tuden fyldte landskabet. 

Jeg lettede en halv meter fra mit sæde og slog hovedet op i taget. 

Simone for fanden! Kan du så lade være med det! Råbte jeg, ellers bryder jeg et af mine principper. 

(man slår ikke børn) 

Jeg havde ikke mere end lige sagt det, før hun igen plantede sin hånd på hornet. 

Jeg fjernede hendes hånd, mens jeg sank helt ned i bunden af bilen og prøvede at fylde så lidt som 

muligt. Jeg skævede over til parkeringspladsen, hvor mændene - nu - lod fugle være fugle og gloede 

helt åbenlyst på os. 

Er i færdige med at spise! Sagde jeg, for nu skal vi ned til dæmningen for at se, at de fanger 

Hornfisk. (Det var tilfældigvis rigtigt, da jeg havde set et større antal fiskere da vi ankom) 

Det viste sig, at netop den dag blev hornfisken givet fri, og dæmningen til Alrø var en stor attraktion 

for disse lystfiskere. 

Det var et eller andet med, at fiskene ikke kunne komme videre på grund af dæmningen. Hvor er 

sporten? 

Og Simone sagde ingenting - hun sad bare og smilede sit lille søde smil.  

Kapitel 7 

Da Simone blev født d. 6. januar 1997, havde jeg haft arbejde i 3 dage på Dronningborg 

aktivitetscenter. 

Jeg var kaldt til møde på A en af de første dage i december efter 9 måneders ledighed. 

Det var stadigvæk min gamle kor kammerat fra Bykoret, der skulle døje med mig. 

Det skal være noget med mennesker, og så må det gerne være indendørs! Sagde jeg til hende. 

Hvad med en børnehave! Sagde hun, Børnehaven Nyvang mangler en legeonkel med mere. 

Jeg fik et telefonnummer og et navn og ringede senere på dagen til lederen og aftalte en tid til 

samtale. 
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Allerede under samtalen med de to ledere fik jeg min første mistanke om, at det ikke var noget for 

mig. 

Der var gang i den for at sige det mildt. Mage til spektakel skulle man lede længe efter. 

Der var en del, der tudede, og dem tog personalet sig ganske usentimentalt af. 

Tør så næsen og gå ud og leg med de andre, var den besked de fik. 

Det var jo også kun en gang småpyller.  

Den læser, der har fulgt mig i tykt og tyndt ved, at jeg har et anstrengt forhold til barnegråd. 

Allerede der var jeg ved at stå af, men jeg var ikke standhaftig nok. 

Så - de tog mig på mit glatte ansigt, og det gik jeg og fortrød hele vejen hjem. 

Hvordan gik det? Spurgte Konny. Ikke så godt! Sagde jeg, jeg fik det desværre. 

Der er en mand, der lige har ringet til dig! Sagde hun, jeg tror nok han var fra AF. 

Jeg ringede til ham med det samme. 

Jeg har glemt hans navn, men han sad i en anden sektion end min sædvanlige sagsbehandler Inger. 

Det var Dronningborg Aktivitetscenter - herefter DAC - der manglede 'en, der kunne lave teater 

sammen med brugerne. 

Og så kom jeg til at tænke på dig! Sagde han. Jeg kørte alle vores registre igennem, og der var ikke 

mange, der havde lavet teater. 

Jeg fortalte ham, at jeg lige havde fået arbejde, men at jeg ti gange hellere ville på DAC. 

Ring til Erika Kock! Sagde han og lav en aftale med hende. 

Jeg havde ofte gået den vej og vidste, at det tog en halv times tid til Trekanten i Dronningborg. 

DAC: ligger imidlertid lidt længere ude, og det glemte jeg at tage i betragtning, da jeg gik 

hjemmefra. 

Resultatet var, at sveden tapløb i stride strømme, da jeg på slaget to trådte ind af døren hos Erica 

Kock. 

Værsgo’ at sidde ned! sagde hun venligt, jeg ringer lige efter Henriette, hun skal være med til 

samtalen, hun er musiklærer. 

Der gik kun et øjeblik, så kom Henriette Nielsen ind ad døren.  

Har vi ikke sunget sammen i Blue Moon, sagde vi i munden på hinanden.  

Jeg havde forberedt mig grundigt og taget alt muligt relevant med, der bare smagte af teater. 

Jeg har arbejdet under mange kendte instruktører, og det kan ikke undgås, at der er faldet et enkelt 

guldkorn af - eller to.  

Så jeg havde taget alt med af billeder og gamle programmer. 



326 

 

Det var da utroligt, som du sveder! Sagde Erika, gør du altid det. 

Overhovedet ikke! Sagde jeg, men jeg kom fem minutter for sent hjemmefra og måtte løbe det 

sidste stykke. 

Jeg svedte så meget, at sveden dryppede fra panden ned på knæene. 

Henriette rejste sig og gik ind ved siden af, hvor hun hentede en køkkenrulle, som hun rakte mig.  

Den sad jeg og brugte flittigt af under resten af jobsamtalen 

Den jobsamtale gik meget på holdninger - etik - og moral, men i en form så jeg kunne følge med. 

Hvorfor tror du, at du er den bedste til det her job? Spurgte Erica til sidst. 

Det er fordi jeg er så nem at snakke med! Sagde jeg.  

Hun sad lidt og tænkte. Det tror jeg du har ret i! Sagde hun så.  

Dagen efter ringede de og sagde, at jeg havde fået jobbet. 

Og de blev sure på Børnegården Nyvang. Jeg forklarede dem, at det havde noget med teater at gøre 

- min store lidenskab 

Hun blev først god igen, da hun var ude på DAC sammen med hele børnehaven for at se 

dukketeater senere på året. 

Der var næsten tre uger, til jeg skulle begynde. Tre uger jeg brugte til at ransage mit indre. 

Sandheden var jo, at jeg intet som helst kendte til den del af tilværelsen. 

Jeg havde selvfølgelig set Ellen på slap line nede i byen - og Kaj der kommer med sin guitar og 

spiller med. 

Inden i hovedet havde jeg en blanding af Sødisbakke og Riisskov. 

Og de institutioner ville de stadigvæk være på, hvis ikke de var flyttet ud engang i firserne. 

I Randers er de spredt ud i hele byen og er vældig godt integreret i lokalsamfundet. 

Henriette Nielsen havde givet mig en rundtur på institutionen efter samtalen. 

Først Udeholdet - som jeg skulle tilhøre, hvis jeg blev ansat. 

De sad inde i dag, og de fleste hilste pænt. Der var en ligelig fordeling af mænd og kvinder. 

Dernæst gik turen til Lys og Søm, der som navnet siger lavede lys og pakkede søm.  

Der blev jeg lovet lussinger af en ung mand, der var ved at fylde kasser på en palle. 

Det er NN, præsenterede Henriette. Sådan er han altid. 

Det var jo godt at vide! Tænkte jeg og skrev hans navn bag ved øret. 

NN lover mig stadigvæk lussinger, når jeg en sjælden gang møder ham. (han bor i Hadsten nu) 

Nu ved jeg, at han kun har det i munden, og vi skilles aldrig, uden at vi gir hinanden et knus. 

Ved siden af lys og søm, var det ene daghjem. Det andet lå på første. 
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Daghjemmene var for de multihandikappede, der her kunne få stimulation af forskellig slags. 

Deres ud af huset tilbud var ridning og svømning. Altså noget med at røre sig.  

Året efter - da jeg arbejdede i daghjemmene - fik jeg den glæde at komme med til ridning. 

Der var faste folk til at føre hestene, så vi skulle bare drikke kaffe med de ventende. 

Vi skulle selvfølgelig også hjælpe op og hjælpe ned men en god tjans alligevel. 

Vi skråede nu over gården og gik forbi gymnastiksalen. Den er temmelig stor! Tænkte jeg. 

I den ene ende af gymnastiksalen var der bygget et stort værksted til. 

Det var Montagen. De lavede stort set det samme som i Lys og Søm bare i større mængder. 

Brugerne virkede også til at være mere velfungerende ved første øjenkast.  

I hver gruppe kom der 3 - 4 stykker hen for at sige goddag til mig. Jeg sku' lige kigges an. 

Der er altid 'en, der ganske og aldeles lægger beslag på din hånd og klemmer den godt fast. 

Kigger dig i øjnene og spørger - hvor kommer du så fra? 

Det måtte jeg jo så fortælle lidt om. 

Ved siden af hovedbygningen lå der en bygning, der havde været Dronningborgs gamle skole. 

Den husede nu Stof og Sy eller noget i den retning. 

Det var fortrinsvis de lidt ældre damer, der kom i den afdeling. 

Udover Stof og Sy husede Skolen også et par gode lokaler til PR. 

Vi endte i kantinen til en enkelt kop kaffe.  

Det var en temmelig stor kantine, og jeg sad og overvejede mulighederne for at spille teater der. 

Der var plads til 25 pædagoger og ca. 100 brugere. Og det er mange. 

Efter at have sagt farvel til Henriette - og måske på gensyn - gik jeg hjem til Borgmestervangen. 

Det tog mig et par dage at fordøje alle indtrykkene fra DAC. 

Det tog mig faktisk mange dage at fordøje indtrykkene fra DAC. 

For måske første gang i mit arbejdsliv, var jeg i tvivl om, at mine evner slog til. 

Før i tiden tog jeg altid et kort overblik over sagerne, og sagde til mig selv, det her kan du godt lære. 

Her var jeg mere i tvivl. Kan man lære at være omsorgsfuld?  

På den anden side har jeg altid interesseret mig for mennesker, men gælder det alle mennesker? 

Der var nok at tænke på julen over  

Jeg opdagede hurtigt, at jeg var kommet på den rigtige hylde. 

Og det endda selv om jeg blev lagt ned på gulvet af et temmelig stort brød den første dag. 

Gruppelederen var ved at præsentere mig, da jeg pludseligt kunne mærke et par arme omkring mig. 

De klemte til, og jeg kunne mærke at jorden forsvandt under mig. 
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Da jeg havde samlet mig sammen efter at have rejst mig op, gik jeg hen foran ham. 

Lagde mine hænder om bag hans ryg og klemte til, indtil det knagede. 

Hold da op! Sagde han til de andre, han er godt nok stærk. 

Og så var der ikke mere vrøvl fra den kant. Tværtimod. 

Jeg fik en trofast ven og kammerat, som jeg stadigvæk hilser på nede i byen engang imellem. 

Det er ikke mange dage siden, jeg så ham og hans kammerat, der kun er halvt så stor. 

De var i fuld gang med at fragte et stort skab hjem på en knallert. 

Snorene var gået op, og de stod begge to og kløede sig i hovedet. 

Jeg kunne ikke se andet køretøj end knallerten, så kammeraten må åbenbart have kørt med også. 

Til dem, der gider spørge mig, kan jeg sige, at det er det bedste arbejde, jeg nogensinde har haft. 

Jeg elskede den der lærerrolle, som jeg hurtigt tog på mig. Nu skal i bare høre - og så fortalte jeg. 

Jeg elskede også alle de der skæve eksistenser, som lige så godt kunne være dig eller mig. 

Der var selvfølgelig også anstrengende typer indimellem, men sådan nogen kender vi jo alle. 

I det følgende vil jeg være varsom med navne, da jeg vistnok ikke må bruge dem. 

Ved min tiltrædelse skrev jeg under på en tavshedserklæring, og jeg ved ikke om den gælder endnu. 

Det gør den sikkert, men det betyder dog ikke noget for selve historien. 

Da Erika åbenbart havde set den begyndende panik i mit ansigt, havde jeg fået besked på at starte 

blødt op. 

Jeg skulle ikke lave teater, før jeg kendte dem, der skulle være med til det. 

Jeg havde selvfølgelig forberedt mig hele vinteren og var i store træk klar over, hvad vi ville lave. 

Der er ikke noget som genkendelsens glæde, så jeg tog en gammel traver op - nemlig Fyrtøjet 

. 

Da der var gået tre måneder, mente Henriette, at nu havde jeg set folkene nok an.  

Da jeg allerede havde kigget nogen ud, der gerne ville være skuespillere, startede jeg op. 

Jeg var allerede nødt til at lave venteliste fra starten, så stor var interessen. 

Jeg lovede dem, der ikke var plads til, at de skulle få en stor rolle i det næste stykke, vi lavede.  

For øvrigt opererede vi ikke med små og store roller - alle sammen var hovedroller. 

Fordi holdet var så stort, blev der tilknyttet en pædagog mere, som skulle hjælpe mig. 

Jeg har ikke en pind forstand på teater, var det første, Kim sagde til mig, så ham fik jeg ikke meget 

vrøvl med. 

Det gik ikke. Det gik overhovedet ikke. 

Vi nåede at øve tre - fire gange, inden jeg måtte tage en tung beslutning.  
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Det var som at starte forfra hver dag. Alt var glemt fra i går. Der sad ikke den mindste rest tilbage. 

Hvad gør jeg! Sagde jeg ud i luften i det lille kontor i Udegruppen, vi holdt pauser i.  

Hvorfor spiller du ikke dukketeater i stedet for? Sagde pedellen. Du kan jo lave det i stor størrelse, 

der er plads nok. 

Selvfølgelig! Sagde jeg til hende, du er genial. 

Pedellen var kendt som en særdeles dygtig dukkemager og havde vundet mange priser i ind og 

udland. 

Det var rigtige dukker, hun lavede og ikke teaterdukker. Faktisk beundrede jeg hende ikke så lidt 

endda. 

Hun var utrolig kreativ ud over det med dukker. Hun kunne male og modellere og arbejde med pil 

osv. Hun tilbød at sætte mig ind i grundprincipperne med at modellere et ansigt og give det lidt 

make up. 

Udover det forærede hun mig et par kasser med pynt til kjoler og uniformer. 

Et par dage efter tog jeg et møde med Erika, hvor jeg fortalte om mine planer. 

Jeg ville stille teatret op i den ene ende af gymnastiksalen. Og det skulle have fuld bredde og fuld 

højde. 

Desuden ville jeg gerne have 4 stk. 1000 watt projektører og en lysbro. 

Jeg lovede hende at have nogle tegninger klar i løbet af nogle dage. 

Det havde jeg også. Jeg tegnede alt fra scenens opbygning til soldateruniformer og prinsessekjoler. 

Med hensyn til kjolerne var jeg igen heldig, jeg kom nemlig i tanke om, at min søster Karin havde 

noget (foer) stof liggende, og det kunne udmærket bruges til prinsesse og hofdamekjoler. Der var 

mindst 30 forskellige farver. 
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Her, har en enkelt skitse 

 Skitse til et bagtæppe 
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En skitse til et bagtæppe til Svinedrengen har sneget sig ind, og det bliver desværre ved det. Af en 

eller anden grund, er der ikke bevaret så mange skitser af hverken Svinedrengen eller Hvad 

fatter gør. Grunden er jo nok, at jeg kunne nøjes med at give vores dukker nyt tøj på og bruge 

dem i andre roller. Og det behøvede jeg ingen skitser for at kunne lave. 

 

 Jeg fik en beløbsramme, som jeg skulle holde mig indenfor og gik i gang øjeblikkelig. 

Henrik og jeg fra ude gruppe, lavede en tur til Aarhus, hvor vi købte de fire projektører og en 

lysbro. 

Senere samlede jeg et lille hold, der tog ind til Randers for at købe inddækning og maling til 

kulisserne. Ved et tilfælde havde stofhandleren en stor rest vissengrønt stof, der næsten havde 

struktur som lærred. Og så var det brandimprægneret. 
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Fårups farver havde også ja hatten på, og han fandt billige farver frem til os. Og så fik vi endda 

procenter. Det første, jeg gik i gang med, var at samle et stativ af lægter, hvorpå alt stoffet skulle 

hænges op. 

 

Her er min skitse til selve fronten af dukketeatret, og sådan kom det til at se ud.  

Der var plads til omkring 10 dukkeførere og 2 maskinfolk, der fik det hele til at køre (Henrik og 

Mig) 

Der var enkelte af dukkeførerne, der var med til at spille teater i alle tre sæsoner, men som regel 

skiftede det hvert år. 

Jeg regnede ud engang, at der havde været 60 brugere, der på et eller andet sæt havde været 

involveret i Teatret.  

Og det var ud af en samlet brugermasse på 90 - 100 personer, og det syntes jeg selv var godt gået. 

Jeg kommer jævnligt på Pensionat Høvejen. (og hvorfor jeg gør det, kommer jeg senere ind på)  

Der taler jeg ofte med nogle af mine gamle dukkeførere, og de har bestemt ikke glemt det endnu. 

Kan du huske Lars, dengang vi spillede teater på DAC, det var godt nok sjovt. 

Og jeg kan ikke selv sige det bedre, det var godt nok sjovt. 

I venstre hjørne øverst på fronten, lavede jeg et firkantet hul, hvor H C Andersen blev anbragt på 

sin stol. 

Det lignede en lille loge. Han sad med Eventyrbogen i hænderne og læste fortællerens stemme 

op. 

Når fortælleren var på, tændtes der en lille spot, der lyste på ham. 
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En af dukkeførerne rykkede i et stykke ståltråd og fik hans arme og bogen til at bevæge sig. 

Det så grangiveligt ud, som om dukken var levende og sad og læste op. 

Fotografiet af H C Andersen er taget hjemme i min lejlighed. 

 

Til højre prøver jeg at vise, hvor mange forskellige måder, man kan spille Dukketeater på med 

den samme opstilling. 

Det eneste, man behøver, er at flytte fortæpperne i en anden position. 

Der er stangdukke, som vores, og marionetdukker samt handskedukker. 

Bagtæpperne, på nær det øverste, kom til at se nogenlunde ud ligesom skitserne.  

De var malet på tyndt krydsfiner, og de var malet på begge sider. Det på bagsiden var malet på 

hovedet. 

Vi behøvede bare at dreje 

kulissen en halv omgang, så 

havde vi næste scene klar. 

Dukkerne havde en højde på 

60 - 80 cm. Da scenen var 
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klar, og alle kulisserne var malet, gik jeg i gang med at modellere dukkernes ansigter. 

Pedellen satte nogle timer af til at sætte mig ind i grundprincipperne ved modellering af ansigter. 

Hun ville komme ind over igen, når jeg skulle til at sy dukketøj. 

Kernen i disse ansigter var ganske almindelig avispapir, som jeg lavede til en kugle. 

Så satte jeg aviskuglen fast på stangen med ståltråd og prøvede allerede der at lave karaktertræk 

på dukken. Selve modelleringsmassen var en slags savsmuld tilsat lim. Der skulle kun tilsættes en 

smule vand, så var man klar.  

Som man kan se, mangler soldaten sin kasket, og 

herren i den røde trøje mangler også sin 

hovedbeklædning. 

De fleste af dukkerne mangler også en smule af 

deres næse. Det skyldtes, at når vi var færdige med 

dagens forestilling, skulle dukkerne stilles op ad 

væggen, og af en eller anden grund blev det altid  

 

med næsen først. Da jeg var færdig med at 

modellere og lave korpus på dukkerne, gjorde 

jeg mig klar til systuen. 

Under alt det indledende arbejde havde jeg siddet 

på loftet over en af grupperne. 

Det var kedeligt, fandt jeg ud af, da jeg kun så 

andre mennesker i pauserne.  

Jeg tog et møde med kantinen og fik lov til at lave systue der. 

Helt fra starten af, var det meningen, at vi selv skulle tale stykket ind på DACs båndoptager. 
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Selve stykket var jo af H C Andersen, men den her version var bearbejdet til skolebrug af en, der 

hedder Helge Olsen. 

Sproget var piftet lidt op, og ydermere havde han lavet 4 - 5 små nemme sange. 

Det var ikke helt uoverskueligt at få samlet alle trådene sammen på et bånd, men det var heller ikke 

nemt. 

I min kvide ringede jeg til min gode ven Knud Erik Jensen fra Ziggophon. 

Knud Erik underviser på Randers Musikskole, og i sin fritid pusler han med sit eget musikstudie. 

 

 

Her sidder Knud Erik sammen med mig, til afsløringen af det vægmaleri, som jeg fik sommeren 

til at gå med at male. (2011) 

Herren i baggrunden med det viltre grå hår er John Puk, som ejede det største og mest moderne 

lydstudie i Danmark, nemlig Puk Studiet. 

 

Knud Erik havde lejet et par store loftsværelser oven på Strøms Solcenter i Thorsgade. 

Vi tog et møde, hvor han fortalte mig lidt om mulighederne. 

Vi laver simpelthen en CD, som i kan spille efter! Sagde han, og vi bruger rollehæftet som 

drejebog. 

Jeg har alt inden for lydeffekter, og det er lige fra tordenvejr til løvebrøl og hestehovsklapren. 

Jeg blev hurtigt klar over, at man ikke kunne bruge rollehæftet direkte, da det ikke tog hensyn til 

vores slags skuespillere. 
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Knud Erik fik en kopi af sangene og ville kigge på dem ved lejlighed. 

Jeg tog tilbage til DAC, hvor jeg lånte en PC og gik i gang med at skrive hele stykket af. 

Da jeg havde gjort det, begyndte jeg at beregne tid mellem scenerne.  

Mange af dukkeførerne var dårligt gående, og de skulle have den tid, de skulle have. 

Helt bogstavelig rejste jeg mig engang imellem og gik frem og tilbage i et mageligt tempo, mens jeg 

tog tid.  

Jeg skrev også lydeffekter ind i rollehæftet, så det var nemt for Knud Erik, når vi kom til det. 

Jeg lavede det, man inden for filmens verden kalder en drejebog. 

Jeg prøvede i det hele taget at tage alle ting i betragtning.  

Nu er det hele jo på brugernes præmisser, og det er også i orden, men jeg bestemte alligevel, 

at de tre store roller skulle spilles af mig selv og et par pædagoger, resten af rollerne skulle brugerne 

have. 

Alt imens jeg puslede med musik og rollehæfter, sad jeg stadigvæk og syede prinsessekjoler i 

Kantinen. 

Og det var under almindelig opmærksomhed.  

Det var ikke kun brugerne, der syntes, at det var flot, det gjorde pædagogerne også. 

Og det er jo dejligt for 'en, hvis selvværd er på højde med en femøre. 

Det varede ikke mange dage, så ringede Knud Erik og fortalte, at musikken var færdig. 

Jeg smed alt, hvad jeg havde i hænderne og hastede ind i Thorsgade. 

Originalmusikken var beregnet for et enligt klaver eller guitar, men det var der ikke meget af på det 

her. For sjovs skyld havde Knud Eriks daværende kæreste Lotte indsunget Prinsessens sang. 

Og det gjorde hun så godt, at hun også fik lov til at indtale replikkerne. 

Hun havde det der uskyldsrene over sin stemme, som ikke kan købes for penge. 

I den tid, hvor vi fik Teatret op at stå, havde jeg selvfølgelig ikke meget tid til at passe mit arbejde 

i den gruppe, jeg var tilknyttet. I stedet for kom gruppen til mig. 

Jeg fik mig hurtigt en fire fem trofaste hjælpere, der fulgte mig i tykt og tyndt. 

Den mest interesserede udnævnte jeg til scenemester, og det fungerede han som i alle forestillinger. 

Jeg møder ham af og til stadigvæk, og så får vi lige en lille teatersnak. 

Han lærte hurtigt, hvad jeg satte pris på og omsatte det til handling. 

Når vi stod klar bag scenen og ventede på vores signal, skulde der være ro. Fuldstændig ro. 

Og det var scenemesteren, der sørgede for det, og det gjorde han godt. 
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Jeg mente dengang og gør det for så vidt stadig, at selv om vi var en institution inden for 

handikapområdet, har man krav på at få de samme oplevelser som alle mulige andre, og derfor 

gjorde vi os umage. 

Jeg havde gudskelov god tid til at samle alle ender og fik ikke på noget tidspunkt stress.  

(måske en smule) 

Indimellem mine gøremål med dukkerne og scenen begyndte jeg så småt at samle det hold, der 

skulle i studiet. 

Heksens rolle, som er temmelig stor, blev betroet en af pædagogerne, da der ikke fandtes 

sangtalenter blandt brugerne. 

Fortælleren, som er en vigtig person i stykket, tog lederen af PR Ole Wählin sig af. 

Det kan synes mærkeligt at gi' ham rollen som fortæller, da han var stammer. 

Ikke så meget at det gjorde noget, men alligevel. Faktisk tror jeg også, at han blev overrasket selv. 

Men jeg havde hørt hans stemme ved mange lejligheder, og jeg syntes at den var flot og behagelig. 

Det var heller ingen Problemer for Knud Erik at klippe og klistre hans stemme sammen til et flot 

resultat. 

Og så er der et mylder af mindre roller, som udfyldes fint af brugerne.  

De sang også kor på et par sange.  

I stedet for studiet i Thorsgade, kørte vi til Langå, hvor Knud Erik boede dengang. 

Vi skønnede, at Langå var bedre end Thorsgade, da trapperne der ikke var så stejle. 

Det betød heller ikke noget rent praktisk, da Knud Erik har nok udstyr til tre studier. 

Vi havde en uforglemmelig dag i Langå, og vi nåede det hele. 

For nemheds skyld havde jeg nogle dage i forvejen indtalt soldatens rolle i Thorsgade. 

Vi blev enige om, at det ikke var nødvendigt at bruge kostbar tid på det - den dag. 

Det eneste jeg manglede, var Soldatens sang, men den ville jeg tage til sidst. 

Indspilningen af de forskellige karakterer gik over al forventning, meget bedre end jeg havde turdet 

håbe på. 

Hver gang de havde lavet noget, fik vi lov til at høre det alle sammen, og det er jo altid sjovt at høre 

sig selv.  

Nogle ting gik selvfølgelig ikke så godt, men dem optog vi om med det samme. 

Undtagen heksens sang og lige præcis den, ville hun gerne have sunget et par gange mere. 

Hun var temmelig nervøs, og jeg skønnede, at den første optagelse var udmærket. 

Det er muligt, at jeg skønnede forkert, men kære læser, prøv selv at tage en lytter.  
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Hundenes sang, der er en listig lille Blues, var selvfølgelig i sagens natur trestemmig.  

(der er 3 hunde) 

Ole Wählin, havde fået den ene hund. Lars Biel, vores chauffør den dag og normalt tilknyttet 

Pensionat Høvejen, havde fået den anden, og jeg selv tog mig af den tredje.  

Det gik ikke. Det gik slet ikke. Ole kunne overhovedet ikke holde sin stemme. 

Lars Biel og jeg havde mange års kor erfaring, og det skal man have for at lave sådan noget. 

Så jeg var nødt til at fyre ham fra jobbet, selv om det ikke var nemt for mig. 

Men jeg stod med ansvaret og tænkte udelukkende på helheden og ikke andet. 

Jeg har efterfølgende talt med Ole mange gange - også efter min afsked fra DAC. 

Han undlader aldrig at gøre mig opmærksom på, at han er den eneste i Randers - der er fyret som 

hund. 

Det er selvfølgelig altid med et lille glimt i øjet. 

Lars Biel sang dengang i en gruppe kaldet Air Male, og han improviserede hurtigt en tredjestemme, 

og så var den hjemme. 

Få dage efter Langå gik vi i gang med at lave selve Cd'en. (Knud Erik og jeg)  

Jeg ved ikke, hvor mange spor hans optager havde, men der var i hvert fald nok. 

Hvert eneste stykke musik og hver eneste stemme havde han lagt ind på hvert sit spor. 

Han havde endda komponeret et lille stykke musik som diskret underlægning til fortælleren. 

Hoffet havde også fået sit eget lille musikalske tema. 

Det eneste der manglede var lydeffekter, og dem startede vi med at finde. 

Han havde fortalt mig, at han havde alt, og det passede i den grad også. 

At være instruktør på sådan noget er det sjoveste, der er hændt mig i mange år. 

Vi vidste altid, hvad vi gik efter, da det omhyggeligt stod noteret i drejebogen. 

I åbningsscenen, lige før Soldaten kommer marcherende, havde jeg skrevet "idyl". 

Idyl er jo mange ting, men jeg forestillede mig noget med lidt fuglefløjt og lidt kobrøl på marken. 

Og det var der ingen problemer med at finde, vi kunne endda vælge og vrage mellem flere idyller. 

Og sådan gik vi frem - trin for trin - indtil vi var igennem drejebogen. 

Hver eneste lydeffekt fik sit eget spor ligesom stemmerne og musikken. 

Dog døjede vi med at finde hundeglam, der var overbevisende nok, så der snød vi lidt. 

Hvis man hører godt efter, tror jeg godt, at man kan høre, at det er en Løve, der knurrer. 

I det hele taget var scenen nede i det hule træ af en vis uhygge. 
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Det viste sig senere, at der var nogle små poder, der ikke kunne klare mosten og måtte udenfor med 

en pædagog. 

De var heller ikke så vilde med heksen. Det hænger måske sammen med, at sangen, hun sang, var 

Heavy Metal. 

Knud Erik er gammel Heavy Metal musiker, og det kan man da godt høre på noget af hans musik. 

Det endte med, at jeg før hver forestilling gik ind og viste heksen frem for alle børnene, hvor de fik 

lov til at røre ved den. 

Da det hele var lagt ind på sporene kom det store arbejde med, at få det til at hænge sammen. 

Og det var lige i den situation, at jeg fik brug for stopuret. 

Vi skulle ha' god tid bag scenen, men ikke så god tid at publikum faldt i søvn ude i salen. 

Man kan selvfølgelig også godt høre, at der ikke er professionelle skuespillere med på Cd'en, 

men inden for vores præmisser syntes jeg, at de klarede det ganske udmærket. 

En enkelt eller to replikker kunne udmærket godt tage en halv time at få i kassen, men jo større var 

stoltheden bagefter. 

Vi havde jo at gøre med en gruppe mennesker, for hvem sejrene ikke ligefrem havde stået i kø. 

I forbindelse med disse udgydelser har jeg lige lyttet Fyrtøjet igennem for første gang i omkring 10 

år. 

Og jeg syntes helt ærligt, at den stadigvæk holder. (nogenlunde) 

Der er selvfølgelig nogle ting, jeg ville lave om, hvis det var i dag, men i det store og hele er jeg 

godt tilfreds.  

Premiere: 

Vi gik nu i gang med prøverne. 

Hvis det var muligt, samlede jeg gruppen et par gange om dagen, hvor vi øvede hele forestillingen 

igennem. 

Erika trak mig til side en dag, og sagde til mig, at efter hendes mening skulle vi dele den oplevelse 

med andre. Hun syntes, at jeg skulle sende et brev rundt til alle børneinstitutioner og invitere dem til 

en forestilling. 

Og det kunne jeg kun give hende ret i, da det var et stort apparat, jeg havde stillet på benene for kun 

en forestilling. 

For at gøre invitationen spiselig, satte vi et beløb på 250 kr. for hele institutionen. 

Heller ikke dengang havde børnehaverne for mange penge at rutte med.  
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Allerede dagen efter blev der 

sendt et brev ud til samtlige 

børneinstitutioner i Randers 

og omegn. 

Jeg vil ikke påstå, at alle 

Institutionens udgifter til 

Dukketeatret blev dækket ind 

det første år, men det var tæt 

på. 

Vi solgte over tyve 

forestillinger ud af huset + 

dem vi spillede for os selv og 

vore ligesindede. 

Her tænker jeg på 

bofællesskaber og store 

lukkede værksteder. 

Premieren gik fantastisk godt. 

Alt hvad der kunne kravle og 

gå af brugere og pædagoger 

mødte op. 

Selv pressen var til stede, og 

det gjorde jo ikke min nervøsitet mindre. Det havde jeg nu ikke behøvet at blive, da det gik helt 

uden uheld. Da avisudklippet ikke kan tydes uden en lup, tillader jeg mig, at citere udvalgte 

passager af artiklen. Artiklen er fra Randers Amtsavis, og den er skrevet af Lisbeth Stryhn, avisens 

faste Teateranmelder.  

Fotografen er Lars Rasborg. 

H C Andersen klassikeren >Fyrtøjet< er godt og farverigt klædt på i Dronningborgs 

Aktivitetscenters opsætning af eventyret, omsat til dukketeater. 

Her duellerer Hofdamerødt med Kongeblåt og Heksesort, alt imens Tekoppeøjne og 

Rundetårnsøjne roterer rundt i fiffige hundehoveder. 

10 Dukkeførere til 18 dukker - så der er nok at koncentrere sig om backstage, selv om 

indstuderingen har stået på i flere måneder. 
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Tilfredshed over hele linjen - også hos forestillingens idémand og instruktør, Lars Hald, 

der mener, at dette job har været det bedste, han nogensinde har haft. 

Og han vælger mellem flere. Hald har bl.a. en fortid på de skrå brædder som kordreng 

i Kay Abrahamsen - tournéen, ligesom han i begyndelsen af halvfjerdserne sang barbershop 

i Volmer Sørensens første Nykøbing Falster Revy. 

Men arbejdet med de ti udviklingshæmmede i Dronningborg slår alt. 

Det har været fantastisk at kunne kombinere hobby med arbejde. 

Vi har leet og næsten grædt sammen, for nogle gange var det svært at få lært, hvornår dukken 

skulle på scenen. 

Men sjovt har det været, siger Lars Hald, der også står som stykkets scenograf,  hvor han har 

gjort et gevaldigt indhug i de glade muntre farver på skalaen. 

Hans ven, Knud Erik Jensen, Langå, og ejer af lydstudiet Ziggophon, 

har uden betaling lavet lyd - og flot kombineret musik, lyd og tekst. 

Tilbage er blot at nævne, at dukkeførerne nu går på banen som "rigtigt" teater, 

og tilbyder børnehaver og vuggestuer i Randers en oplevelse. 

Vi har scenen og salen. Publikum skal komme til os. 

Betragt også dette projekt som et forsøg på, at vi lukker vores hus op for omverdenen, 

forklarer Centerleder Erika Kock.  

Jeg ved ikke rigtig, hvor hun har det med vuggestuen fra, for det var bestemt ikke egnet for 

vuggestuebørn. 

Og med hensyn til Knud Erik gik han ikke helt tomhændet derfra. 

Der var muligheder for at købe en cd med hele forestillingen, hvor både Centeret og Knud Erik 

tjente en lille skilling. 

Han skaffede også lækre sweatshirts og t Shirts med et flot logo på fra vores forestilling. 

Nu kunne man jo godt tro, at jeg ikke havde tid til at passe mit arbejde i Udegruppen, men intet er 

mere forkert. 

Teatret var jo oppe at stå, så jeg kunne deltage på fuld tid i de forskellige aktiviteter. 

Brugerne kunne blandt andet vælge teater som en aktivitet, og der var fuldt hus fra starten af. 

De lavede alle dyrene til den næste forestilling som var "Hvad fatter gør". Og der er jo mange dyr i. 

Nu var det jo et udehold, men pudsigt nok var der ingen, der var vilde med at komme ud. 

Det var sjovere at tegne og spille spil og sådan noget. 

Det er jo heldigvis også min store interesse, så det gjorde vi så. 
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Engang imellem lavede vi en bytur, hvor vi enten gik på Kulturhuset eller Cafeteriet i Føtex. 

Især Kulturhuset var populært, da der var så utrolig mange ting at kigge på. 

Hvis jeg skulle være noget andet end det, jeg er blevet til - skulle det - uden for al tvivl - være lærer. 

Jeg elsker, at den viden som jeg så møjsommeligt har samlet sammen, kan være til gavn for nogen. 

Allerede fra starten af, altså fra januar, kunne jeg mærke, at jeg var kommet på den rigtige hylde. 

Den umiddelbarhed og troskyldighed man bliver mødt af, kan ikke undgå andet end at gå til hjertet. 

Jeg vil aldrig glemme DAC, for det var der, jeg fik min selvtillid, det var der, jeg fandt ud af mig 

selv. 

Den dag jeg skulle holde, sad jeg et øjeblik på Erikas kontor. Jeg var kommet for at sige farvel. 

Hvad har du lært af dit ophold her? Spurgte Erika. 

Uden at tænke over det, sagde jeg - jeg har lært, at jeg er den fødte pædagog.  

Det har du ret i! Sagde hun. 

Jeg havde fået en anbefaling et stykke tid før - mit livs eneste - den følger her i fuld længde. 

Randers den 29. september 1998 

Lars Hald har været ansat på Dronningborg Aktivitetscenter siden den 1. januar 1997. 

Vilkårene har været ansættelse i / som puljejob. 

I skrivende stund er ansættelsesforholdet ved at være slut, ikke fordi det er med min gode vilje, 

Men på grund af de regler, der er i puljejobordningen. 

Lars er meget fantasifuld, kreativt tænkende og arbejdende. 

Han elsker musik og teater og meget af hans tid her, har han sammen med brugerne og andre 

medarbejdere udbredt denne lidenskab. 

Det er blevet til opførelse af tre teaterstykker (dukketeater), hvor brugerne har været dukkeførere. 

Stykkerne er blevet opført for børnehaver, fritidshjem og andre interesserede med stor succes. 

Udover teater og musik har Lars været tilknyttet en eksisterende gruppe. 

Så herfra er hans verden også gået.  

Han er indgået i gruppen på de vilkår, som der nu er i et hus som vores. 

Det vil sige arbejdet sammen med brugerne, samvær og nærvær med brugerne, 

udflugter, fester og meget andet, herunder også vikar i andre grupper. 

Brugerne er meget glade for samværet med Lars, han er tålmodig, nysgerrig, undrende, 

forstående og et varmt menneske. 

I 1997 og 1998 har der været afholdt 2 gange 2 temadage, hvori Lars, 

har deltaget på samme vilkår som andre ansatte, altså været aktiv og deltagende. 
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Temaerne har været: Den faglige dialog og samarbejde via supervision. 

Lars er ved at være færdig her på DAC, og det er lidt synd for os alle, 

men andre kan få glæde af hans virke, så jeg vil varmt anbefale ham i arbejdet med 

udviklingshæmmede. 

Med venlig hilsen. 

Erika Kock 

Den originale anbefaling er anbragt i en glasmontre på mit værelse, hvor den kan beses dagligt 

mellem kl. 3 og 4. 

Jeg ved af gode grunde ikke, hvad der står i andres anbefalinger, men de er sikkert ligeså rosende 

som min. 

Men husk venligst på, at det er min første anbefaling.  

Jeg havde nemlig forandret mig kolossalt i den tid, jeg var ansat på DAC. Jeg havde fået selvtillid. 

Jeg opdagede, at jeg havde nogle medfødte evner indenfor pleje og omsorgsarbejde. 

Jeg havde lidt problemer i starten med bukse og bleskift, men det vænnede jeg mig til. 

Og bare det der med teatret - få det op at stå og få det til at køre. Det gav mig også hår på brystet. 

Jeg regnede engang ud, at vi havde spillet omkring 100 forestillinger på de to år. 

Vi havde endda spillet på 2 musikfestivaler - Marienborg og Lucerne vejens Børnehave. 

Men det daglige arbejde i gruppen var selvfølgelig det, der fyldte mest.  

Jeg bryder mig for øvrigt ikke rigtig om ordet "bruger", jeg har bare ikke et andet ord at sætte i 

stedet for. 

Og de er jo brugere af de forskellige faciliteter, vi havde. Det forandrer dog ikke min mening. 

Som man kan se på datoen på anbefalingen, manglede jeg et par måneder endnu.  

Der skete imidlertid noget, der forandrede det hele. Det faste personale skulle på efteruddannelse.  

På den måde sikrede jeg mig arbejde et år mere. 

Sammen med omkring 15 - 20 andre interesserede startede jeg på kursus lige efter jul 1999. 

De andre kursister var nøje udvalgt, da det var afgørende at interessen var ægte. 

Det var et tremåneders kursus, og det viste sig hurtigt, at vi skulle få nok at bestille. 

Det var nogle af landets fineste eksperter inden for hver deres gren af omsorgen. 

Der var foredrag om handikaporganisationer, og foredrag om de udstødte.  

Daglange foredrag om etik og moral med efterfølgende hed diskussion.  

Film med relevans til emnet og en ny hed diskussion. Men altid en morsom diskussion. 

Der var et par stykker, der godt kunne give læreren lidt modstand men på en humoristisk måde. 
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Jeg havde den glæde at få lov til at vise den video, vi havde af Fyrtøjet og efterfølgende besvare 

spørgsmål. 

Jeg tror vores faste lærer - som var fra Randers - havde set forestillingen. 

Der var enkelte af kursisterne, der havde snuset til faget før, men ellers var jeg den eneste, der 

havde praktisk erfaring. 

Der var også enkelte på holdet, der skejede ud og alligevel mødte op hver dag. 

Jeg vil ikke sige, at de var friske om morgenen - nærmest lidt overfriske. 

Men i pauserne - hvor dialogen kom som haglbyger imellem de to - måtte jeg stå af.  

Jeg anede ikke, hvad de talte om.  

Ved den slags lejligheder rasede mindreværdskomplekserne rundt i mit arme legeme. 

Jeg bilder altid folk ind, at jeg ikke læste videre, fordi jeg ikke kan huske en skid.  

Det er det rene og skære vrøvl, da jeg husker som en elefant. Bare tænk på bogen her. 

Men jeg ville jo hellere ud for at tjene nogle penge.  

Min afgang fra DAC lige før jul havde for øvrigt ikke været særlig glorværdig. 

Lederen af Udegruppen og jeg sled for meget på hinanden. 

Jeg vil bestemt ikke afvise, at det var det manio depressive spøgelse, der stak hovedet frem igen. 

I den periode er jeg meget kort for hovedet og sikkert umulig at arbejde sammen med. 

Enden blev i hvert fald, at jeg flyttede mine teltpæle ind til lys og søm, hvor jeg ofte havde været 

vikar. 

Det var da også der jeg startede, da jeg var færdig med mit Kursus. 

Gruppen var noget anderledes end Udegruppen, for med få undtagelser var man ikke så rask til 

bens. 

Det var delt op i tre store rum. Det første var lysestøberiet. I det andet lavede de lidt af hvert men 

mest hygge. 

Det sidste rum var selve produktionsrummet, hvor man pakkede søm og skruer. 

Det var der jeg mest kom til at opholde mig.  

Min mor sagde jo altid - sang det løfter - og det har jeg altid lagt mig på sinde. 

Så jeg begyndte at tage nogle cd'er med af Gustav Winckler - Four Jacks og den slags.  

Det varede ikke længe, inden vi havde et lille habilt kor omkring bordet. 

Især Keld sang med. Keld sad og vejede søm og skruer af på en elektronvægt. 

Vægten bippede, hvis der var fyldt for mange skruer i.  

Så fjernede han skruerne 'en for 'en, indtil den holdt op med at bippe 
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Keld så ikke så godt, så vægten var genial til det, han brugte den til. 

Keld elskede at synge, og han kunne som regel sangene meget bedre end jeg selv. 

Han havde det, man kalder tunnelsyn og udover det, havde han også andre handikaps. 

Så man kan sige, at han havde fået posen fuld. 

Han sagde til mig en dag, at han godt kunne tænke sig at lave en cd. 

Hvorfor ikke, tænkte jeg, og ringede fluks til Knud Erik 

Og som den flinke fyr Knud Erik er - inderst inde - var han straks med på ideen. 

Lige for øjeblikket øver vi på nr. 25. Altså en slags jubilæum. 

Så man kan da godt sige, at det har grebet om sig. 

Vi øver fast hver tirsdag, og et par gange om året går vi i studiet og indspiller en cd. 

Det er efterhånden også forbundet med en masse ritualer. Frokoster og sådan noget. 

Så får vi en lille en til næsen og lidt guitar og lidt sang. 

Den samme dag vælger vi nye numre til den næste cd.  

3 - 4 gange om året besøger Keld mig også i kolonihaven, hvor vi får noget godt at spise. 

Det der med maden er vigtigt, og det er det både for Keld og mig, så har vi noget at snakke om til 

næste øve. 

Han var med til at indvie min nye rygeovn, hvor vi skulle ryge et par sild. 

Det blev ikke den store succes, da vi ikke turde smage nogen af os.  

Man kan jo ikke se på sådan en sild, om den har fået nok. Så vi turde ikke. 

Keld er et venligt og et beskedent menneske, og jeg sætter utrolig meget pris på ham. 

Jeg har lært ham mange ting, men jeg har lært ligeså mange ting af ham. 

Man lærer jo, at skønne på de ting, man har fået af Vorherre og udvise lidt mere taknemmelighed. 

Det har Keld lært mig på sin egen måde.  

Jeg tror faktisk, at Keld har et godt liv. 

Han øver sig flittigt fortæller personalet, hvor han bor. Musikken er blevet hans omdrejningspunkt. 

Han glæder sig til, at jeg kommer om tirsdagen, og han glæder sig til, når vi skal i studiet. 

(jeg har netop været i biografen sammen med Keld for at se Hvidstengruppen) 

Knud Erik lægger også et stort stykke arbejde i cd'en. 

Til at begynde med brugte han musik, der var købt på nettet. 

Og det kunne udmærket være originale lydspor - bare uden den originale solist. 

De var selvfølgelig ikke kun købt hjem til Keld, men blev også brugt af andre, der kom i studiet. 

Knud Erik har en Polterabend engang imellem, så han er nødt til at have lidt af hvert 
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I "Se Venedig og dø" kan man høre Kim Larsen synge kor til Keld. 

I det her tilfælde, har han købt hele pakken med kor og orkester minus Lone Kellerman. 

De sidste fire - fem år er han mere og mere gået over til at spille selv. 

Det kan jeg da godt forstå, det ville jeg også gøre, hvis jeg spillede lige så godt, som han gør. 

Han laver alt forarbejdet på sin pc - eller sine pc'er - hvis det skal være korrekt. 

Så sætter han sig ned og laver alt det sjove. Og det er selvfølgelig guitarsoloerne. 

Han spiller også lidt bas og keyboard og forstår at programmere trommemaskinen 

Når han så har gjort det, rømmer han sig kraftigt et par gange og synger det ind.  

 

Det sidste års tid, jeg var på DAC, gik uden anmærkninger.  

Jeg var mest i lys og søm, men blev også brugt en del som vikar i andre grupper. 

Vi spillede ikke teater det år, selv om der var en del af brugerne, der gerne ville. 

Ærgerligt nok, men det var ligesom lagt død, det teater. 

Jeg var dog involveret i et par andre store projekter af kunstnerisk art. 

Et par pædagoger havde fundet ud af, at der skulle laves en stor mosaik på gavlen af montagen.  

Via en konkurrence blandt brugerne blev der valgt en tegning ud. 

Og den overførte jeg på vægen, så mosaiklæggerne havde noget at gå efter. 

Så vidt jeg ved, sidder den der endnu. 

Det andet projekt var større. Det var også en tegnekonkurrence denne gang. 

Vi havde en stor mur ud til vejen, og den havde vi fået lov til at male på. 

Jeg vil tro at muren var 2 gange 15 meter. 

Jeg valgte en tegning fra hver af dem, der var med i konkurrencen, for de var alle vindere. 

Jeg tegnede omhyggeligt alle ti tegninger af på vægen med blyant - streg for streg. 

Jeg gjorde mig stor umage for, at det skulle ligne den originale tegning mest muligt. 

Så fik brugerne lov til at muntre sig med farverne. 

Til allersidst trak jeg alle tegningerne op med en tynd streg på et par cm. med sort maling. Den stod 

nogle år, men så blev den i forbindelse med en ombygning væltet. 

Siden jeg stoppede på DAC, har jeg enkelte gange været sammen med Keld til deres julemarked. 

Så har vi slået en bod op, hvor Keld har solgt sin sidste nye cd.  

En enkelt gang har jeg været der for at se og fotografere dukkerne. 

Jeg tog en runde, og der var kun enkelte af personalet jeg kendte. 

Det var heller ikke så sært, for når jeg tænker nærmere efter, var vi en del på min egen alder. 
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Kapitel 8 

De næste måneder gik jeg og puttede mig.  

Selv om jeg godt kunne lide arbejdet, glædede jeg mig til at komme hjem. 

Og jeg trængte aldeles ikke til nyt arbejde. 

Jeg løb bestemt heller ikke arbejdsformidlingen på dørene i en periode. 

Min Maniodrepresivitet blev værre og værre. Indimellem troede jeg, at jeg var ved at blive 

sindssyg. Konny har fortalt mig her bagefter, at hun alvorligt overvejede en skilsmisse. (Selv om vi 

ikke var gift) 

Og jeg forstår hende godt, for jeg kunne selv mærke inderst inde, at den var rivende gal. 

Men det var imidlertid kun halvdelen af året, for i den anden halvdel sank jeg hen i passivitet. 

Der var selvfølgelig også nogle overgange fra den ene tilstand til den anden. 

Det var i de få overgange, at jeg var mest normal. Det er ikke meget på et år. 

Jeg har dog aldrig haft lyst til at tage mit eget liv - så langt nede har jeg aldrig været. 

Konny arbejdede stadigvæk dengang, og utallige er de timer jeg har tilbragt med at sidde og glo ud 

af vinduet, når hun ikke var hjemme. Glo uden fokus på noget. 

Jeg havde ikke lyst til noget. Det eneste, jeg havde lyst til, var at sidde i mit lille trygge kontor. 

Hvorfor maler du ikke et maleri? Sagde Konny tit, det plejer du da at gøre. 

Det gad jeg ikke. Jeg gad dårlig nok besøge vores egen lille familie. 

Gigten var også begyndt at genere mig alvorligt dengang. Især i mine hænder og fødder. 

Jeg vidste selvfølgelig ikke dengang, at det var min blodsygdom, der var begyndt at vise tænder, 

men sendte sorteper videre til det sidste sted 

hvor jeg arbejdede - inden DAC.  

Nemlig den lille fabrik hvor der var omkring 10 

ansatte, og hvor chefen var en lille smule skør. 

Der sad jeg og strammede "gjorder" med 

hænderne, og det var heller ikke sundt.  

Det her, skal han imidlertid ikke have skyld for - 

så undskyld Bruno. Jeg orkede ikke alt det der 

med invaliderente. 
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 så jeg var klar over, at min tid på arbejdsmarkedet ikke var slut endnu.  

Jeg var 56 på det tidspunkt og havde altså omkring 4 år tilbage, inden jeg kunne gå på efterløn. 

Billederne stammer fra en juleforestilling der 

hedder "Den glemte gave". 

Jeg har desværre ikke et bedre billede af 

scenografien - den var ellers stor og flot. 

Billedet her stammer fra en genopsætning i 

Holbæk 5 - 6 år efter premieren. 

Det er jo så velsignet med børn - der kommer hele 

tiden en ny årgang. 

Det var Den glemte gave, der gav mig ideen. Eller 

såede et frø. Dem jeg selv var med til at bygge er anderledes veldokumenterede. 

- Erik Bromand og Keld - Randers Egnsteater stod der med store bogstaver. Logoet var en 

slags narrehat. 

 

Jeg gik forbi næsten hver dag og kiggede altid lidt interesseret på huset. 

Vestenvinden var forrige år fraflyttet lokalerne for at give plads for noget nyt. 

Der var lokale røster, der ymtede noget om, at der skete for lidt oppe på bakken. 

Jeg selv havde stort set ikke været der, siden jeg sang med i Pramdrager koret. 

Og det var helt tilbage i firserne. Så det er jo min egen skyld, for jeg bor lige ved siden af. 

Jeg hørte forleden dag, at de har drejet - eller snart skal til at dreje nøglen. De var gode i deres tid. 

Det var Peter Westphal, der havde overtaget teatret. 

Han kom fra det lille børneteater - Mariehønen, og der var han makker med Erik Vingård. 

Og det var det jeg kendte til manden - ikke andet. 

 

Skal jeg komme min sagsbehandler i forkøbet og selv finde noget arbejde! Tænkte jeg. 

Jeg tog en hurtig beslutning og ringede til teatret og bad om Peter Westphal. 

Jeg tror ikke just, han sad og ventede på, at jeg skulle ringe - han var temmelig kort for hovedet. 

Send mig nogle ting om, hvad du har lavet før! Sagde han og sagde hurtigt farvel. 

Sådan noget skal man ikke sige til mig to gange, så jeg gik i gang med det samme.  

Jeg lavede en lille pakke af alt, hvad jeg havde, som der stod teater på. 

Programmer - billeder - cd'er - skitser - gamle anmeldelser - og meget mere. 
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Efter at have postet pakken satte jeg mig til at vente. 

Jeg kom ikke til at vente længe, for allerede kl. 10 næste formiddag havde jeg ham i telefonen. 

Da jeg stort set bare skal over Mariagervej for at være på teatret, gik der kun 5 min. før vi hilste på 

hinanden. 

Peter og jeg kom hurtig overens, så nu gjaldt det om at få min sagsbehandler med på ideen. 

Der var imidlertid slet ingen problemer, nærmest et tillykke. (fra min gamle korkammerat i Randers 

Bykor) 

Rent praktisk skete der det, at jeg blev flyttet over til den sagsbehandler, der havde med Peters 

område at gøre. 

 

En ung slank herre ved navn Jesper viste mig rundt og præsenterede mig for det dengang fåtallige 

personale. 

Jane, som var en slags blæksprutte, da der var mindst 10 forskellige slags jobs i det, hun lavede. 

Hun lavede mad - hun gjorde rent - hun rev billetter - hun stod i baren - hun serverede - osv. osv. 

Hun hev også Jesper i ørerne med jævne mellemrum, viste det sig senere. 

På kontoret var der udover Peter – Tina, som var administrator og en dame på min alder, som solgte 

billetter. 

Den unge mand Jesper var scenemester og lysmand, hvoraf lyset nok var det, som interesserede 

ham mest. 

Jeg fortalte ham, at jeg kendte teatret som min egen bukselomme, da jeg kom her under 

Vestenvinden. 

Udover de faste kom der en ældre mand hver dag og gjorde sig nyttig med mange småting. 

Det var også ham, der skiftede plakater i de rammer, der hang overalt i byen og i oplandet.  

En såkaldt rammeaftale. I det lange løb blev vittigheden noget slidt.  

Han hed Aksel, og han var gammel Cykelhandler fra Aarhus. 

Han havde et hjørne i værkstedet, hvor han havde fået lov til at lave cykler.  

Hvis du vil dit eget bedste, sagde Jesper, så holder du orden på værkstedet og rydder op. 

Aksel er ikke til at spøge med, hvis ikke det skinner. Og det skrev jeg mig bag øret. 

Jeg skulle nok ha' skrevet det på en seddel i stedet for, det havde været bedre. 

Jeg så senere hvordan Aksel - mens han snakkede som et vandfald - med legende lethed skilte en 

cykel ad. 

Gik den efter, smurte hist og pist, kiggede på kæden og samlede og strammede efter. Sådan. 



350 

 

Der er kun en ting, jeg hader mere end at lave cykler, det er at sætte hylder op. 

Konny kan ikke se en sød hylde, før den skal hænges op hjemme ved hende selv. 

Og det skal jo selvfølgelig helst være i vater, da jeg skal kigge på det selv.  

Den første marts 2002 Startede jeg op på Randers Egnsteater 

Sæsonen gik ganske vist kun til den første april, men Peter lovede at finde arbejde til mig sommeren 

over. Det gjorde han også, da jeg kom til at male alle vinduerne i huset, og der er mange. 

I den tid jeg var på Randers Egnsteater, har jeg set i hundredvis af teaterstykker. 

Jeg er ude af stand til at sige, hvornår jeg har set dem. 

Det er det samme med navne, jo nærmere jeg kommer til nutiden, jo sværere har jeg ved at huske 

dem. 

Der er dog flere markante undtagelser - den ene er Andreas Bo Pedersen den anden er Lisbeth 

Knopper. 

Hvis der er nogen, der tror, at Andreas Bo først er blevet morsom på det sidste, kan de godt tro om 

igen. Jeg så ham flere gange midt i 2000 tallet, hvor jeg skreg min røv i laser af grin. 

Han havde et lille Teaterselskab, som han kaldte for Loyal Shakespeare. 

De tog Shakespeares stykker under kærlig og intelligent behandling. 

Det var utroligt morsomt, og de havde efterhånden fået sig et stort publikum blandt 

Randersborgerne. 

Bl.a. var samfunds debattøren og skuespilleren Farshad Kholgi blandt de geniale skuespillere.  

Ved flere lejligheder har Jesper og jeg drukket et par øl efter forestillingen sammen med dem. 

Det var mindst ligeså sjovt som selve forestillingen. 

Det var lidt mærkeligt med det teater, for vores faste bygger Erik Bromand var med til at starte det i 

tresserne. Da kørte de rundt på 

Samsø et par sæsoner med en 

kærre, som indeholdt alt grejet. 

De spillede alle vegne, hvor der var 

en lille plads, og de spillede stort 

set kun for kosten.  

Hvad teatret har lavet i den 

mellemliggende tid, er der vist 

ingen der ved. 
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Tillad mig nu at præsentere Aksel Madsen og Niels Secher som er Scenograf..  

Aksel blev min bedste ven på Randers Egnsteater.  

Og det var ikke spor tilfældigt, at han var der, da han havde en lang karriere som amatørskuespiller 

bag sig. 

Allerede i Aarhus havde han været på de skrå brædder, og det var fortsat i Randers. 

Her var han med i nogle vinterrevyer under Lissy von Scheel Thomsens dirigentstok. 

Han havde også tid til at hjælpe Teater kompagniet med kulisser til Operetten Showboat 

Når det var fyraften ved to tre tiden, kom han gerne et smut omkring værkstedet, hvor jeg som regel 

var. 

Han kiggede sig hurtigt omkring og halede to øl op af lommen. 

Vi var jo på en nul spiritus arbejdsplads, men vi havde jo fyraften, og så er sagen en anden.  

Når man har fyraften, syntes jeg godt, man kan snuppe sig en øl. 

Aksel var af en anden mening, og derfor passede han altid på som en smed. 

Han var glad for, at jeg var kommet, da han ikke mere havde fysik til de store opgaver, der ventede. 

Aksel og Erik Bromand havde bygget den store kulisse til ”Den glemte gave” ovenfor. 

Den er bygget i to etager, og på grund af pladsmangel på byggestedet byggede de 'en etage ad 

gangen. 

Det hele blev så samlet på Egnsteatret, som en slags avanceret puslespil.  

Den del af teaterlivet kom han ikke til at savne. Trods alt var han også først i halvfjerdserne. 

For helvede hvor har jeg dog grinet sammen med den mand. 

Det eneste jeg behøvede at sige var, kan du i grunden huske noget fra krigen Aksel - så kørte det. 

Eller - det der amatørteater i Aarhus - hvad var det for noget? Så var Aksel i gang. 

Jeg savner tit de stunder på værkstedet, men det er der jo ikke noget at gøre ved. 

Et par dage før han døde, møder han pludselig op i kolonihaven sammen med Lone og 

Grønthandleren. 

Han prøvede på at drikke en øl, og den kom ned, selv om der gik lang tid. 

Han sagde ikke noget særligt, udover at det var noget lort. 

Jeg kunne godt se på ham, at det var sidste kapitel, og han vidste det også godt selv. 

Jeg skar senere et skilt i egetræ, som sidder oven på døren ind til værkstedet på Egnsteatret, 

hvor der står – Aksels værksted 

Han betød utrolig meget for Randers Egns Teater, da han var rask og rørig. 

Og det var først til allersidst, da kræfterne slap op, at han måtte opgive sine besøg på Teatret. 
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Min sidste tid på stedet mistede lidt af glansen, da Aksel gik hen og døde. 

Niels Secher har lavet modellen til denne 

flotte kulisse. Det viser bare lidt om, at 

Peter har tæft for de gode. 

Lige efter sommerferien fik vi en lille pap 

model af kulissen udleveret. 

Den var i målestoksforhold 1:2o, altså 

tyve gange mindre end den her. 

Det var her, jeg startede med at lave 

understøtning til dæk et og to. 

Senere kom det hovedløse spøgelse ud af 

kælderdøren under fyrtårnet til stor skræk til børnene. Man kunne høre i musikken, at nu skete der 

noget. Der var uhyggeligt grønt lys, der flakkede i de runde vinduer. 

Den scene, der gjorde størst indtryk på mig, var himmelfarten til allersidst, hvor de stiger til 

himmels med vinger på. 

Den musik, scenografi og instruktion gik op i en højere enhed flere gange i den her produktion.  

Modellen var så nøjagtig, at vi brugte en skydelære når vi regnede på det. 

Erik Bromand - herefter kaldet Erik - brugte også modellen til at regne tømmer ud. 

Det skulle være solidt, da der rent faktisk gik mennesker rundt på det også på platformen rundt om 

fyrtårnet. Det kunne godt se ud, som om det var modellen, som er fotograferet her. Det er det ikke, 

det er fuld størrelse. Der mangler kun købmandens hus - Kirken og kirkegården og nogle 

bjerglandskaber. (se nedenunder) Niels Secher har lavet scenografi til i hundredvis af forestillinger 

til de danske teatre. Og store tv produktioner. 

Hans mest kendte - i hvert fald hos børnene - er Pyrus fra Julekalenderen. 

 

Her er den ved at 

være færdig. 

Man kan desværre 

ikke se fyrtårnet i 

al dens pragt da 

dørene er 

smækket op. 
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Man begynder også at forstå, hvor han ville hen med det hele - ham Niels Secher. 

Jeg var altid glad, når jeg hørte, at det var ham, der var scenograf. 

Året efter var det desværre ikke ham, men en scenograf der hedder Ianke Fiering. 

Der fik jeg for øvrigt lov til at bruge alle mine talenter, da hun kom en del bagud. 

Ianke Fiering havde spurgt Niels Secher ud om, hvad vi kunne ovre i Jylland. 

Alt! havde Niels Secher svaret. Jeg har den fra ham selv. 

Der er aftenbelysning på disse tre billeder, og det er der flere steder i forestillingen. 

Der løber en hovedløs fyrpasser rundt og skræmmer livet ud af alle.  

Også hans kone som stadigvæk bor på øen.  

Han ved godt, han er død, men han vil have sit hoved med sig.  

Den eneste, udover hende, der bor på øen, er den unge købmand med sin galsindede hund. 

Og det er den lige pludselig blevet af en eller anden uforklarlig grund. 

Der ankommer nu en ung sygeplejerske, der skal passe fyrmesterkonen, som har forstuvet sin fod. 

Fyrtårnsnissen syntes, at der er folk nok på øen, men han har travlt, for han leder nemlig efter sin 

hue. 

Han kan nemlig kun trylle, hvis han har sin hue på. 

Jeg må hellere indskyde, at de samme dukker var lavet i tre hold. 

Jeg røber ikke for mange hemmeligheder ved at skrive, at stykket ender godt. 

Fyrpasseren finder sit hoved og farer til himmels sammen med konen i røg og damp.  

Købmanden finder kærligheden i den unge sygeplejerske, og Nissen finder sin hue. 

Det var for øvrigt hunden, der havde gravet huen ned på kirkegården. 

Og grunden til, at den var gal, var såmænd, at den kunne se nissen, når han ikke havde sin hue på.  

For den sags skyld kunne alle se nissen, når han ikke havde sin hue på.  

Enten var det huen, den gravede ned, eller også var det Fyrmesterens hoved eller sit kødben.  

Stykket var lidt syret, men på den gode måde. 

Det er jo ikke i alle juleforestillinger, de vandrer rundt på kirkegården klokken 12 om natten. 

Fyrpasseren for at få fat i sit hoved - nissen for at få fat i sin hue - hunden for at få fat i sit kødben. 

Når der blev spillet på fordækket og i Fyrtårnet, var det rigtige skuespillere. 

Efterhånden som de bevægede sig bagud i kulissen, skiftede de til dukker. En slags 3D effekt. 

Det er for øvrigt den forestilling, jeg har set flest gange efter Kay Abrahamsen Tournéen. 

Jeg så en del af prøverne, og jeg var forestillingsvagt på alle forestillinger på nær den første. 

At være forestillingsvagt vil sige, at man overværer forestillingen sammen med børnene. 
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Man er der for hurtigt, at kunne gribe ind, hvis der sker noget uforudset. 

Det kunne være børn, der blev bange for et hovedløst spøgelse f.eks. 

Dem hjalp man ud i foyeren og trøstede dem med lidt franske kartofler og saltstænger. 

Erik Bromand og jeg startede et lille stykke ind i 

september.  

Som han havde forberedt os på, meldte Aksel fra. 

Han ville gerne køre efter småting, men ellers tak. 

Til at begynde med var jeg da en smule nervøs over, 

hvad jeg nu havde rodet mig ud i. Det var stort det 

her. Jeg havde nu ikke behøvet at gøre mig nogen 

bekymringer, da jeg startede med at lave idiotarbejde. 

Jeg blev sat til at lave understøtning til alle tre dæk, og det holdt mig beskæftiget et godt stykke tid. 

Den med Fyrtårnet byggede Erik og jeg alene. 

Det eneste vi ikke har bygget selv, er toppen af Fyrtårnet. 

Ikke fordi vi ikke selv kunne, men vi kunne ikke nå det, da vi hen sidst i perioden var noget 

pressede. Nu vil jeg ikke udbrede mig om i detaljer, hvordan man bygger sådan en kulisse, men i 

stedet for fortælle lidt om folkene, der byggede.  

Erik var lidt af hvert, da han både havde den ene 

og den anden uddannelse. 

Uden at være helt sikker tror jeg, at han sad i et 

godt job som ingeniør på Kirks Telefonfabrikker. 

Han har også været rodet ind i reklamebranchen 

via de standere og læskure til busser, der står i de 

fleste byer. Han satte dem ikke selv op, men 

projekterede dem. 

Og det var jo derfor, at han var ekspert i alle de små finurligheder, der gør et teater sjovt og 

spændende. 

Døre der glider ud og ind og store brag med meget larm og store gnister - og totalt ufarligt. 

Sådan en mand er der altid brug for, så jeg tænker han stadigvæk kører rundt og laver lidt hokus 

pokus om 20 år.  

Vi hørte ofte om hans tur i et gammelt Folkevognsrugbrød, der kørte rundt i Asien - hans dame og 

ham og et par venner. 
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Og om landsby smeden i Himalaya, der håndsmedede en ny bagaksel eller noget lignende, så de 

kunne køre videre. 

Sidst jeg talte med ham, var han gået på efterløn, men det var da ham, der var førerhund,  

da de stillede Snedronningen op.  

Erik er jo ham med de små hurtige replikker og de små lune bemærkninger. 

Det er stort set ligegyldigt, hvad vi snakker om, så har Erik en lille tvist eller en sjov anekdote. 

Og det er jo sådan noget, der spreder hygge.  

Jeg er bange for, at det er Erik i en nøddeskal. 

Men for at kunne sige lidt om alting, skal man jo også vide lidt om alting, og det gjorde Erik. 

Senere - da jeg fik lokket Keld Vangså - herefter kaldet Keld - med på byggeholdet, steg hyggen. 

Det var ikke så presset, når man var tre. Og Keld kunne mange af de ting, vi så godt kunne lide. 

Han havde f.eks. alle certifikater inden for svejsning, og det blev der brug for i den kommende 

forestilling 

I sin tid blev han udlært som Karetmager hos Rasmus Nellemann i Randers, så han kunne også 

noget med træ. 

Og så havde han en anden vigtig kvalifikation, han var min svoger, og jeg vidste, hvad han kunne. 

Jeg havde mine samvittighedskvaler i begyndelsen - med hensyn til Keld - da jeg nok underdrev 

strabadserne, men de kvaler kunne jeg godt have sparet mig, da han elskede det fra første sekund. 

Keld havde jo dametække, og alle de små søde skuespillere syntes, at han var en flot fyr. 

Jeg personligt har altid syntes, at han lignede lidt hen ad Robert Redford  

Det er også rimelig lang tid man bruger, når man melder sig som frivillig til sådan noget. 

Da vi skulle lave Snedronningen, startede vi op først i 

august under en hedebølge. 

Vi havde lånt et hjørne i en stor hal på Bombardier - og ved 

skæbnens gunst - lige inden for porten. 

Det var det første gode vejr hele sommeren, og den vi fik vi 

en lille brise af 

engang imellem. 

 

Keld alene og Keld 

sammen med Lisbeth 

Knopper og?? 
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Jeg har kort nævnt Jane Rasmussen, - herefter Jane - omdrejningspunktet på Egnsteatret.  

Og det tror jeg såmænd også, Peter vil gi mig ret i. 

Hvis ikke man har en "Jane" rundt omkring på de andre egnsteatre, er man ilde stedt. 

Det var Jane, der sørgede for, at vi havde the og kaffe og sodavand mad og kakaopulver. 

Jane var ægte morpylret for os, pas nu på i ikke går og fryser, var hendes evige omkvæd. 

Har i det godt derude, er der noget i mangler. 

Hun kikkede også ud til os et par gange i forløbet. Som regel sammen med Peter. 

Det var Jane, der lavede et kulinarisk festfyrværkeri ud af min tres års dag. 

 

Jane er udlært skibskok, så alt det faglige er i orden. 

Jeg har aldrig hørt så mange ih og næh, som da der blev sagt værsgo til maden. 

Man skulle tro, at der havde været et hold kokke ude fra østen.  

Det var et utroligt flot bord med udskårne frugter og fantasifulde opsatser. 

Jeg havde sagt til hende, at det ikke var en spareomgang, vi skulle ha' det, vi skulle ha'.  

Især oste bordet tog kegler. Der var noget for selv den mest kræsne. 

Min lillebror Ole sørgede for den musikalske del af dagen. Og det gjorde han utroligt godt. 

Han gav alt, hvad han kunne af sig selv, og det er jo ikke så lidt efterhånden. 

Han gav lidt Elvis - og lidt Italiensk - lidt Ballon Ole - lidt Tango - og lidt Opera.  

Han var fremragende. Kun ikke som Operasanger. (min egen mening, og ikke alles) 

 

Men han lod sandelig også gæsterne komme til fadet. 

Der var ikke så få endda, der afslørede sig som sangtalenter i det skjulte. I hvert fald skjult for mig. 

Det er virkelig noget, der kan forhøje stemningen til ethvert selskab. 

Vi mødtes altid på teatret om morgenen, og fik en kop kaffe, inden vi kørte på Bombardier. 

Det skete tit, at vi fik et stykke nybagt brød eller et stykke kage med os, når vi kørte. 

Det var også altid rart lige at høre det sidste nye. Er de begyndt at prøve - kommer scenografen? 

Vi følte også mere, at vi hørte til teatret, når vi kom daglig og slog en lille sludder af.  

Og så knoklede vi helt frem til midt i november, hvor vi pillede det hele ned og stillede det op på 

teatret. Og mens skuespillerne holdt prøver i kulissen om dagen, arbejdede vi videre sidst på dagen 

og om aftenen. 

På alle de forestillinger, jeg været med til at bygge, har jeg været ved at nå min grænse. 

Den sidste måned var Weekenden som regel inddraget, og man faldt aldrig helt til ro om aftenen. 
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Her er Iankes model og vores halvt færdige kulisse. 

Da vi så den første gang, gik den kun til den røde og grønne dør med alle vinduerne. 

Vi var tre mand på den der, og vi skønnede at det ville tage en måned. Allerhøjest. 

Dagen efter kom hun med de nye tilføjelser.  

Man kan sagtens se, hvad der er blevet tilføjet i nattens mulm og mørke. Der er flere farver på. 

Mens publikum kigger et andet sted hen, kører den røde dør til side og åbner op for et snelandskab, 

der oser langt væk af Morten Korch og ved Julelampens skær.  

Og samtidig drejer elevatorrummet sig en halv omgang og åbenbarer en pejs med gavesok og ild.. 

Takket være Erik sker alt dette fuldstændigt lydløst - der bliver rykket i et par snore - det er alt. 

I løbet af det sekund, hvor publikums opmærksomhed er afledt, bliver scenen skiftet,  

Elevatortårnets mekanik var Kelds svendestykke, og han fik så sandelig også sin sag for. Jeg laver 

som regel de store flader med vinduer og døre i. Jeg lavede også skorstenen og elevatoren. 

Kulissen helt til venstre med vinduet i, er også en tilføjelse. Man var bange for indkig. 
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Jeg har altid kaldt Snedronningen for mit 

svendestykke. 

Og det var den, fordi den var stor og herlig 

kompliceret Et ”tungen lige i munden” 

projekt. 

Jeg har desværre ingen oversigtsbilleder, da 

jeg ikke så den helt færdig før premieren. 

Det sidste jeg lavede, da vi kom på teatret, var 

trapper i alle afskygninger.  

Jeg var kørt fuldstændig ned og orkede ikke 

mere. 

Vi havde tilbragt den foregående uge i Holbæk hos deres Egnsteater.  

De havde købt vores juleforestilling "Den glemte gave". Og den skulle vi tre over for at stille op.  

Det var ikke fordi vi var færdige med vores egen, men den var klar til teatret. 

6 Dage i Holbæk hvor det regner hver dag og for variationens skyld også kommer lidt slud 

indimellem.  

Erik sov på Egnsteatret, og Keld og jeg sov på det andet teater i byen. 

Det var da meget sjovt at tage til Holbæk i en uge, men så sjovt var det heller ikke. 

Vi spiste sammen et par gange, men ellers tog vi et eller andet hver for sig. 

De havde en udmærket frokostordning på Teatret, så det var kun aftensmaden, vi skulle finde. 

Vi boede jo gratis, og jeg havde da de fleste af diæterne med hjem. 

Det er første gang, at der har været penge imellem 

Egnsteatret og mig. (udover et gavekort til jul) 

Nu sker der jo mange ting på sådan et teater udover 

deres juleforestilling. 

Jane og jeg havde vores helt faste rutiner, som vi kørte 

hver dag. 

Jeg mener ikke, at vi nogensinde aftalte en 

arbejdsfordeling imellem os, det var ikke nødvendig. 

Det siger sig selv, at der efter en forestilling skal vaskes 

gulv i foyeren og på toiletterne. 

Spejlene skal pudses og toiletterne skal gås efter. 
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Ligeledes skal der fejes og vaskes gulv i salen.  

Der var også begyndt at komme en del arrangementer med spisning - bl.a. i festugen. 

Der overtog jeg hurtigt opvaskemaskinen, som jeg fodrede, indtil der ikke var mere. 

For dem der ikke ved det, kan et par hundrede gæster lave en del snavset service.  

Ellers har jeg lavet alt det, man kan risikere at blive sat til på sådan et lille teater. 

Tjener - bartender - billettør - forestillingevagt - bygger - maler - rengøringsassistent osv. 

Jeg havde endda den store glæde at få lov til at køre 2 forestillinger helt alene. Den samme dag i 

øvrigt. 

Det var Randers Kammerorkester, der på to forestillinger spillede nem klassisk musik for børn og 

voksne. 

Et violinistpar fra Kammerorkestret havde en datter, der studerede i Wien, og hun var solist i en 

violinkoncert. 

Tenoren Ole Hedegård var konferencier og solist i Fynsk forår, af 

Karl Nielsen.  

(Den milde dag er lys og lang) 

Jeg sørgede først og fremmest for, at musikerne havde det godt i 

vores små garderober. 

Der var hele tiden frisk kaffe og te på kanden, og glassene var fyldt 

op med peanuts og saltstænger. 

Jeg vil vædde min gamle hat på, at hvis musikerne har det godt inden 

koncerten, laver de også en god koncert. 

I den to timers pause imellem forestillingerne kunne jeg høre fire af 

musikerne sidde i værkstedet, og spille et par Mozart kvartetter. Det 

er da tegn på, at man føler sig hjemme. Efter den dag hilser jeg 

stadigvæk på dirigenten David Riddell engang imellem. Jeg havde 

også fornøjelsen på scenen at overrække den unge solist en stor 

buket blomster efter hendes solo. 

Jeg havde sagt til hende, at hun først fik den rigtigt efter den sidste 

forestilling. 

Jeg startede med at lave de sædvanlige understøtninger til dækkene. 

Så tog jeg fat i stiksaven, og den forlod ikke min hånd før to måneder efter.  

En side af pavillonen tog f.eks. en hel dag at save ud. Så trængte min hånd også til en pause. 
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Slut 

Jeg fik jo også på et tidspunkt den sidste forestilling. 

Jeg kunne imidlertid ikke rigtig slippe det igen og fortsatte et par år med juleforestillinger og andet. 

Det er kun få år siden, de ringede til mig og spurgte, om jeg ville lave et træ til "Bryllupsfesten". 

Altså save et træ ud af krydsfiner og derefter male det i naturlige farver. (et stort træ ca. 2.5 x 6 m) 

Når det er sådan noget, må de gerne ringe. 

 

Og her kommer nogle travle dage i en Maniodepressivs liv, når han er mest Manieret. 

Skal læses med dobbelt hastighed. 

Jeg sad og gloede i en gammelt Familiejournal, som jeg havde fået forærende,  

Og får pludselig øje på nogle tegninger, som kunne foldes ud. 

Det var et dukketeater i størrelse c., som det vistnok hedder indenfor fagsproget. 

Det havde været min drøm i mange år - af få mig sådan et lille dukketeater. 

Interessen var ikke blevet mindre af mit teaterarbejde på DAC og Randers Egnsteater. 

Jeg havde dårligt nok sovet hele natten i forvejen, og jeg skulle i gang med noget. 

Den periode, som stod på trapperne, plejede jeg altid, at kalde for den gode periode. 

Det gør jeg velvidende, at jeg ikke kan falde i søvn om natten. 

Der er eksempler på folk, der har arbejdet sig ihjel, sagde min læge Peter Vognsgård til mig en dag. 

Selv om jeg får 4 piller hver dag hele året rundt, kan jeg alligevel mærke, at det stikker sit grimme 

hoved frem engang imellem. 

Det er det, der gør mig i stand til at skrive nu. Ingen Mani - ingen erindringer. 

Pillerne virker selvfølgelig ikke 100 %, der er nogle små yderpunkter, og det er dem, jeg kan 

mærke. 

Når folk spørger mig, hvordan jeg har det, siger jeg altid leverposteg.  

Jeg har det ligesom leverposteg. 

Den almindelige kedelige danske leverpostej fra Stryhn, som de fleste danskere spiser hver dag. 

Sådan føles mit liv indimellem - som kedelig dansk leverposteg.  

Der er ikke engang sky og bacon på. 

Når man fjerner sky og bacon fra et stykke smørrebrød, får man det helt basale. 

Nemlig en skive rugbrød med leverposteg på. 

Og det er jo fint nok, hvis man lige trænger til sådan en. Men - da ikke hver dag. 
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Engang imellem kunne jeg godt tænke mig lidt mere pynt på leverpostejen, 

men jeg kan vælge at droppe pynten eller leve i pynt til op over halsen og Konny ud af huset. 

Men i den sidste ende tror jeg, at jeg har valgt rigtigt. 

Jeg fik utrolig mange ting fra hånden i de perioder, og det hele gik som en leg. 

Opgaverne skulle dog helst være små, da jeg stort set aldrig blev færdig med de store. 

Konny var ikke mere end lige kommet indenfor døren, før jeg plagede hende med en tur til Silvan,  

efter stumper til mit nye dukketeater. Et ord Konny kom til at hade i den kommende tid.  

Inden hun kom hjem, havde jeg beregnet helt ned til de små detaljer, hvor mange materialer jeg 

skulle bruge. 

Allerede første aften gik jeg i gang med at korte lister op, og strege målene op på de plader, som jeg 

havde købt. 

Mens jeg gik og puslede, var jeg så småt begyndt at spekulere over, hvad jeg ville bruge det til. 

Selvfølgelig skulle børnebørnene og deres venner + de voksne se dukketeater. 

Skoler! Slog det ned i mig. Skoler - fritidshjem og børnehaver, de må da sukke efter sådan noget. 

Vi kommer først og spiller en gratis forestilling, og så tilbyder vi dem at købe deres eget teater. 

Jeg laver et robust teater, der er nem at samle og skille ad.  

Figurerne skal være skåret ud men ikke bemalet. 

Bemalingen skal børnene selv sørge for med de små kapsler maling, der følger med.  

Der må findes en pensioneret snedker et eller andet sted, som kunne stå for det! Tænkte jeg. 

Så kan de også købe hele forestillingen på en cd. Og spille efter den. Eller købe rollehæfter. 

Så kan de spille stykket som almindelig teater og selv sy deres egne kostumer og male deres egne 

kulisser. 

Da vi selvfølgelig laver et nyt stykke hver år, er der mulighed for at abonnere på det. 

Hvis de vælger at spille almindelig teater, følger der noder med til klaver og pædagogguitar. 

Det bliver sat til en pris, der er til overkomme. Jo jo, det kørte bare derudad. 

Jeg sætter mig ned og finder det gamle rollehæfte fra Fyrtøjet frem fra skuffen. 

Ny dialog og nye melodier var det første jeg tænkte. Nej det dur ikke, det skal være helt frisk 

Jeg lægger rolle hæftet tilbage i skuffen, går hen til reolen, fisker H C Andersen ud og bruger 

udelukkende den. 

Da jeg ved 3 - 4 tiden om natten sætter det sidste punktum, er jeg færdig med drejebogen. 

Mens jeg var ved det, lavede jeg også de fem sange, der forekom i stykket.  

Jeg var frisk som en havørn men besluttede alligevel at stoppe, da jeg havde fået ondt i ryggen. 
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Jeg gik i seng, selv om jeg vidste, at jeg ikke kom til at sove foreløbig. 

Jeg har lige kigget den igennem, og jeg ville ikke så meget som forandre et punktum. 

 

Det samme gælder de 7 lejligheds sange og de 2 taler på vers, jeg skulle have færdig inden den 

første april. 

Der ville jeg heller ikke forandre noget som helst. Jeg er stadigvæk ikke bedre end det, jeg lavede 

dengang. De lå og samlede støv på mit skrivebord sådan cirka fra jul af, og jeg skulede olmt til dem 

hver dag. Indimellem dukketeater og manuskripter og formulering af salgsmaterialer til 

pædagogerne, gik jeg i gang med at lave sangene.  

Jeg ville vente med de to taler til sidst. 

Jeg kiggede hurtigt sangene igennem for at se, om jeg kunne bruge den samme melodi. 

Det kunne jeg desværre ikke, det var nødvendigt med to eller tre. 

Alt det med sangene var nattearbejde, jeg arbejdede skam stadigvæk fuld tid på dukketeateret om 

dagen  

De 7 sange tog 'en aften og det samme tog de to taler. 

Jeg har skrevet et par taler før, men de her to var på vers. 

Den ene var en konfirmationstale, og den skulle holdes af alle gæsterne på skift. 

Jeg skrev simpelthen et eller to vers til dem hver og sørgede for, at den var tilpas rørstrømsk. 

Moderen og Konny tudede flere gange, da jeg læste talen op for dem. (af glæde) 

Den anden var til lederen af Pensionat Høvejen Hanne Vittrup. 

Hun ville prøve noget andet end den sædvanlige tale til forårsfesten. 

Jeg ringede også til Knud Erik indimellem - ikke for at overtale ham - 

det var han for længst blevet, men for at holde gryden i kog. 

Så fes jeg rundt i hele midtbyen efter små projektører og trisser til teatret. 

Og på egnsteatret for at finde små stykker farvede lysfiltre, og små stykker stof til inddækning. 

Og på deres værksted for at finde en eller anden lille småting, der kunne bruges. 

Jeg lånte også mit barnebarns lille discokugle til scenen med heksen.  

Denne gang skulle hun være Discodronning. Jo jo, hvorfor ikke. Garanteret ikke set før. 

Jeg ringede igen til Knud Erik for at holde gryden i kog. 

Om aftenen havde jeg da også besøg af Knud Erik og hans nye dame plus Knud Eriks søn.  

De var til middag. 

Det var meningen, at sønnen skulle tage med mig ud at spille, da Knud Erik ikke fik tid. 
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Jeg snakkede den stakkels unge mand totalt ned under gulvbrædderne. Den arme unge mand. 

Jeg erindrer ikke en eneste gang, hvor han fik et ord indført. 

Knud Erik har fortalt, at ordet - Maniodepressiv - blev nævnt, da de kørte hjemad. 

Jeg ringede senere på aftenen til ham for at holde gryden i kog. 

Når jeg ikke sang og trallede, snakkede jeg som et vandfald om alt muligt. 

Mest om mit dukketeater selvfølgelig, men ellers var jeg ikke kræsen med emner.  

Jeg jagtede Konny rundt i hele lejligheden, mens jeg fortalte hende om fordelene ved vekseldrift. 

Selv på toilettet kunne jeg ikke lade hende i fred - der stod jeg i døren, og fortalte om mig selv.  

Der er ikke noget at sige til, at hun undgik mig så meget hun kunne i perioder. 

Selvfølgelig uden at det virkede påfaldende. 

Hendes kilo raslede af, og på et tidspunkt havde hun tabt ti - som hun ikke har taget på igen. 

Og så kommer nedturen. Så står man der med håret i postkassen. 

Hva så Lars - fik du lavet dukketeatret færdig? - Næææh, ikke helt, jeg mangler at skære figurerne 

ud. 

Hva så Lars - hvad sagde Knud Erik til det? - Han blev lidt knotten men er vistnok god igen. 

Og så skiller man hele lortet ad og skubber det ind under sengen. Hvor det ligger og samler støv. 

Indtil sidste år, hvor jeg kørte det hele ud til mit yngste barnebarn Katrines børnehave. 

Jeg har lovet dem, at jeg kommer ud og laver det færdigt og giver dem et par lektioner. 

I min tid som Maniker har jeg utallige projekter, der ikke er blevet til noget. 

Men jeg kan i det mindste sørge for, at det her bliver færdigt. 

Den her periode var den værste i hele mit liv, og jeg var alvorligt bange for mig selv. 

Jeg var jo vant til disse perioder, men det virkede som om, de blev værre og værre. 

Jeg var også begyndt at få tvangstanker, når jeg var højest oppe. Nogle rigtige modbydelige nogen. 

Så! en skønne dag, sad jeg og råbte den sagesløse læge, Peter Vognsgård - ind i hovedet.  

Han fortalte mig langt senere, at han havde haft volontørtjeneste på psykiatrisk hospital i Riisskov. 

Så jeg havde været i gode hænder.  

Kapitel 9 

Det følgende er nedskrevet 14 dage efter hændelsen. 

Da det er ret langt, har jeg tænkt mig at sætte de billeder af mine oliemalerier ind, 

Som der ikke har været plads til i det foregående. 
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Jeg var næsten kommet helt op til bageren, da jeg mærkede de første symptomer. 

En trykken over brystet, mens jeg kunne mærke, at jeg blev slap – især i benene. 

Jeg satte det imidlertid ikke i forbindelse med mit hjerte, men derimod med min dårlige form. 

Da jeg trådte ind ad døren til bageren, var jeg stort set tilbage i mit gamle modbydelige jeg. 

Om eftermiddagen kørte vi en tur til Fjellerup, hvor vi ville gå en lang tur langs stranden, for 

motionens skyld. 

Jeg vil tro, vi havde gået omkring 200 m, da de samme symptomer fra om morgenen kom igen. 

Bare meget kraftigere. 

Jeg skal sidde ned, sagde jeg til Konny og styrede mod en båd, der lå med bunden i vejret. 

Medens jeg satte mig på båden, kiggede Konny på mig med bekymrede miner. 

Hvad er der galt? Spurgte hun. Du er helt hvid i hovedet. 

Jeg ved det ikke! Svarede jeg, men jeg har en mistanke om, at det er mit hjerte eller mine lunger. 

Efter 10 minutter følte jeg mig kvik nok til, at vi kunne fortsætte turen, samtidig med at jeg i 

tankerne gjorde den kortere. 

Og ganske rigtig, efter et lille stykke tid, måtte jeg hvile mig igen denne gang på en bænk. 

Jeg var ærlig talt ved at blive en smule betænkelig og lovede Konny at kontakte min læge om 

mandagen. 

Der skete ikke mere resten af dagen og heller ikke den næste (søndag) før klokken næsten 24. 

Jeg var ikke gået i seng endnu og sad ved min computer, da jeg pludselig fik kraftige smerter i 

hjerteregionen.  

Det var første gang, jeg kunne lokalisere smerterne til et bestemt sted. 

Da jeg havde siddet lidt og smerterne blev værre og værre, gik jeg ind og vækkede Konny  

og bad hende stå op og komme ind på mit værelse. 

(vi snorker begge to og har hver vores eget værelse) 

Det er mit hjerte, der fejler noget, sagde jeg til hende, hvis jeg pludselig falder om, 

må du ringe 112 med det samme. 

Efter et kvarters tid fik jeg det væsentlig bedre og sagde til Konny, at hun godt kunne gå i seng igen 

og få sig lidt søvn.  

Det var selvfølgelig let nok sagt, og jeg kunne høre, at det varede flere timer, inden hun faldt i søvn 

igen. 

Om morgenen følte jeg mig rimelig kvik, selv om jeg praktisk talt ikke havde fået sovet. 

Da jeg havde fået min morgenmad, gjorde jeg mig klar til lægen. 
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Jeg havde fået tid med det samme, da jeg ringede. Jeg havde sagt til hende, at det var hjertet, det var 

galt med. 

Da jeg kom til Egnsteatret ud for Sct. Peders Kirken, kunne jeg mærke at det var galt igen. 

Helt galt endda. 

Og for første gang for den tanke igennem mit hoved, Lars! Det her kan man dø af. 

Jeg fik mig på en eller anden måde samlet sammen og begyndte at gå ned ad bakken med meget 

små skridt.  

Det var nødvendig for mig at holde mange pauser. 

Jeg var sikker på, at hvis jeg faldt om, så døde jeg. 

Jeg bruger det ny lægehus, der er blevet bygget nederst på Vestervold.  

Der er ca. 10 min. gang til lægehuset hjemmefra, men den dag brugte jeg mindst det dobbelte. 

Det lykkedes mig på en eller anden måde at komme op på første sal, hvor receptionen holder til. 

Jeg smed sygesikringsbeviset på bordet og bad sekretæren selv køre det igennem. 

Hun kastede et blik på mit ansigt – og sagde – du må hellere komme ind og ligge ned, da vi skal 

have taget et hjertekardiogram. 

Det tog ikke lang tid, inden der tikkede et kardiogram ud. 

Mens jeg lå på briksen, kunne jeg mærke at jeg fik det væsentlig bedre.  

De fleste af mine gamle kræfter vendte tilbage, kunne jeg mærke. 

Det passede meget godt med, at de fleste af de anfald, jeg havde haft, havde varet 10 til 15 min. 

Jeg rejste mig fra briksen – ordnede mit tøj – og satte mig på stolen ved siden af bordet. 

Et øjeblik efter kunne jeg høre Peter Vognsgård – Lægen – også kaldet Peter, sige farvel til en 

patient inde ved siden af. 

Med det samme kom han ind ad døren til undersøgelsesrummet, hvor jeg sad, gav mig hånden og 

gik med det samme i gang med at undersøge kurverne på udskriften, som hun havde lavet. 

Jeg syntes ikke rigtig, der er de helt store udsving – sagde han. Og dog – er der ikke et eller andet 

der.  

Han sad og pegede, og jeg gjorde det bedste for at følge med. 

Jeg kunne se med det blotte øje, at kurverne ikke var lige høje alle steder. 

Han tog nu en lineal op af skuffen og begyndte at tegne streger på diagrammet. 

Efter et øjeblik lagde han linealen, kiggede på mig og sagde, Jeg er nødt til at indlægge dig Lars! 

Jeg tror du har haft en blodprop, og du skal på hospitalet for at blive tjekket. 

Det kunne jeg kun give ham ret i, for jeg var selv klar over, at den ikke gik længere. 
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Jeg takkede Peter og gik ud i venteværelset for at vente på ambulancen. 

Jeg havde også overskud til at tænke på den praktiske side af sagen. 

Hvad med Konny. Havde jeg nu penge nok. Hvad med tandbørste og tandpasta. Hvad med avisen. 

(måske en latterlig ting for nogle, men ikke for mig) 

I det mindste var det en god ting, at jeg havde været i et grundigt bad om morgenen. 

Jeg sad på en stol ved vinduet og kiggede ned på trafikken, der hastede forbi.  

Et øjeblik efter fik jeg øje på Falck, der standser op nedenfor og straks begynder at tage båren frem 

fra bagenden af bilen. 

Det huede mig ikke rigtig. Jeg var ikke vild med at blive lagt på en båre i hele venteværelsets påsyn. 

Jeg rejste mig hurtigt og gik ned for at møde Falck mændene nedenunder. 

Specielt den ene af Falck mændene ville forfærdelig gerne lægge mig op på båren. 

Så gerne - at jeg fik en mistanke om at Falck tjener en lille skilling mere - ved at ankomme med 

patienterne pakket godt ind i tæpper. 

Det er der i og for sig heller ikke noget at sige til. 

Han blev siddende bagi og talte med mig hele vejen op til Amts Sygehuset. 

Han fortalte at ambulancen kom fra Grenå, og at de havde været på vej hjem, da opkaldet kom. 

Jeg spurgte ham, om det ikke var belastende hele tiden at kunne blive kaldt ud til ulykker og andre 

grimme ting. 

Nej! Det er ikke så galt, sagde han, jeg har vænnet mig til det. Undtagen hvis det er børn. 

Vi kørte nu op på plan 7, hvor det senere viste sig, at jeg blev indlagt. 

Jeg kom med det samme under kommando af nogle kompetente sygeplejersker, der førte mig til en 

briks, hvor de straks gav sig til at påmontere små runde følere, dels til en lille sender dels til 

kardiografen. 

Fra følerne der sad omkring mit hjerte var der små ledninger, der gik over til senderen. 

Sådan en havde alle patienterne omkring halsen. 

Den sender har sparet mange liv. Den registrerer øjeblikkelig, hvis der er noget galt på ’en af 

stuerne. 

Man kommer heller ikke uden om, at den også sparer arbejdskraft. 

Der kan sidde ’en sygeplejerske og holde øje med en hel afdeling på nogle skærme, hvor hver 

patients graf hele tiden kører hen over skærmen. 

I løbet af ingen tid var jeg blevet stukket i maven – stukket i hånden – stukket i armen – havde fået 

taget mit blodtryk og til sidst et hjertekardiogram. 
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Indimellem målte de også iltens optagelse i blodet og mit kolesteroltal. 

Og jeg! Ja! Jeg tog det forbavsende roligt. Jeg var kommet til et sted,  hvor de havde forstand på 

den slags ting, som jeg fejlede. 

Jeg viste, at det ikke kunne gå helt galt. 

Der kom en læge og spurgte mig ud om alt mellem himmel jord, hvorefter han omhyggeligt 

noterede alle svarene ned I min journal. 

Jeg tror, det var svært for ham, da han ikke talte sproget særlig godt. Jeg vil tippe ham til at være 

Pakistaner eller Inder. Jeg så ham senere kun en enkelt gang, han hastede forbi opholdsstuen, hvor 

jeg sad - og sendte mig et af den slags smil, der sagde - hej Lars! Det var mig, der tog imod dig, jeg 

håber, du har det det godt. 

Jeg var hele tiden omgivet af personale. Ikke på noget tidspunkt får man lov til at ligge alene. 

Efter et lille stykke tid kom lægen tilbage med et stykke papir, som han læste op for mig. 

Mit enzym tal i blodprøven viste, at jeg havde haft en blodprop i hjertet, og de ville indstille mig til 

operation i Ålborg eller Skejby. 

Foreløbig skulle jeg blive på Randers nogle dage endnu for at være under observation. 

Jeg vænnede mig forbavsende hurtigt til at være der. Jeg har tit gået og spekuleret på, hvordan det 

egentlig måtte være at ligge på hospital. Hvis jeg på nogen måde kunne undgå bare at besøge 

nogen på et hospital, så gjorde jeg det. (jeg betaler mig hellere end gerne fra det) 

Jeg har selvfølgelig gennem årene ikke kunnet undgå at besøge nogen, der har været indlagt, og det 

har hver gang fremkaldt det samme indtryk – alvorlige mennesker der sidder og hvisker – 

bekymrede miner - mærkelige lugte – og mærkelige lyde - og personale der haster forbi på gangen. 

Jeg tog et tjek på sengen, da jeg kom ind på stuen. Ikke særligt opmuntrende kunne jeg mærke. 

Sengen er jo næsten det eneste personlige, der findes på sådan en stue, og det er uhyre vigtigt at den 

side af sagen fungerer. Hvis man får sin gode nattesøvn hver nat, er jeg sikker på, at man sparer 

sengeplads i den sidste ende. 

Ud over det søm, som jeg slugte som 7 årig, har jeg aldrig for alvor været indlagt. 

Det tætteste er det ”lille” indgreb jeg fik lavet i tyktarmen, hvor man brændte 4 polypper bort. 

Inden han kom til polypperne, havde kirurgen været en tur igennem hele mit tarmsystem. 

Helt op under ribbenene. En besynderlig fornemmelse. 

Faktisk en skrækkelig fornemmelse. For samtidig med at han stak den længere op i - ja i ved selv 

hvor – blev der også pustet luft ud af spidsen på Laseren. (eller hvad den nu hedder) 
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Det var selvfølgelig for at udvide tarmene, så der bliver bedre plads. 

Denne luft skal jo på et eller tidspunkt ud - det havde de advaret mig om på forhånd.  

Så halvvejs henne i operationen - anmodede jeg det operative personale - om tilladelse til at slippe 

en lille ’en. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Værsgo! Sagde kirurgen. 

Jeg kunne tydelig mærke, hvordan de alle sammen trak sig en anelse tilbage. (og hvem ville ikke 

gøre det) 

Og så kom den største skid, jeg nogensinde har slået. På sin vis også den bedste, da det helt sikkert 

er den, jeg har trængt mest til at komme af med. 

Jeg havde været fastende i flere dage, og udover vand og forskellige slags piller der skulle tømme 

mig helt og aldeles, havde jeg ikke fået noget som helst andet. 

Så den halve kilometer luft, der kom ud af mig – den lugtede slet ikke. Gudskelov. 

 

Alt imens kunne jeg ligge og følge med på en skærm, hvor langt oppe i systemet Kirurgen var 

kommet. Man tør jo næsten ikke forestille sig, hvordan de lavede det indgreb i gamle dage.  
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Og gamle dage er ikke så forfærdelig langt tilbage, da jeg mener at teknologien er fra firserne eller 

måske først i halvfemserne. 

Jeg havde selvfølgelig været bange for, at det var noget andet end fire polypper i tyktarmen. 

Jeg slap da også den gang med skrækken. 

Efter de forskellige undersøgelser blev jeg nu installeret på den stue, der skulle blive mit hjem i fem 

dage. Stue 5 – en to mands stue. 

Jeg nåede ikke at komme i seng. Jeg følte mig frisk nok til at være oppegående. 

Jeg var rimelig kry, da jeg følte, at den værste fare var drevet over. Radiosenderen, jeg havde om 

halsen, gjorde mig meget mere tryg. 

Der lå en ældre herre lige inden for døren. Han så ud, som om han sov.  

De kørte min seng hen til vinduespladsen og forbandt den med nogle af slangerne på væggen 

bagved. Da de var gået, kiggede jeg igen til manden ved siden af. Han sov stadig. 

Jeg bestemte mig til at gå hen i fællesstuen for at ringe til Konny.  

Hun tog det rimeligt pænt og lovede at besøge mig om aftenen. 

Der sad en dame med det samme udstyr om halsen som jeg selv – og hendes besøgende. 

(gode nødder, tænkte jeg – så helt på gravens rand - følte jeg mig trods alt ikke) 

Og hvem træder ind og smider sig med mange suk og støn i sofaen. Misse. 

Misse – jeg kender fra dengang jeg var ansat på Dronningborg Aktivitets center som pædagog 

medhjælper. Misse – som var tilknyttet køkkengruppen og en gruppe, jeg ikke kan huske, hvad 

hed, men som vist nok mest gik ud på hygge. Jeg håbede halvvejs, at hun ikke kunne huske mig, 

men mit håb blev Gudskelov gjort til skamme. 

Jeg snakkede en del med hende under resten af opholdet, og fandt til min forbløffelse ud af, at 

Misse havde humoristisk sans og selvironi. Det er ellers ukendte begreber inden for det område. 

Hun gjorde grin med sin krop en dag, hendes pædagoger var på besøg.  

Hun grinede og vi grinede sammen med hende. 

Hun tabte mange kilo i den tid, jeg var der. Overkroppen var helt normal – nærmest til det slanke. 

Det var understellet, det var galt med. Der var rigtig meget af Misse under bæltestedet. 

Jeg har på fornemmelsen, at de tappede Misse for vand hver dag, det er det eneste, der kan forklare 

det store vægttab på så kort tid. 

Det eneste, der kunne slå hende helt ud, var synet af en nål. Det var underholdning på et højt plan, 

når Mie skulle have sine aftensprøjter. 

Men det endte selvfølgelig altid med, at hun fik sine sprøjter. Ligesom os andre. 
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Ud over sprøjterne fik vi dagligt taget hjertekardiogram og målt blodtrykket. 

Jeg fik hilst på min stue kammerat - som var vågnet op - da jeg kom tilbage. 

En mand på omkring halvfems Han var desværre døv, så det var ikke så meget, vi kunne tale                                                  

sammen. Han fik råbt til mig, at han ikke så fjernsyn - og jeg råbte tilbage - at det ikke gjorde spor, 

da jeg ville se tv i fællesstuen. 

 

Og så kom min første gæst den dag. Det var Linette. 

Hun så noget bekymret ud, da hun kom ind gennem døren. Og det har faktisk været kendetegnende 

for alle de gæster, jeg har haft i ugens løb, de har set bekymrede ud. Jeg vil da heller ikke påstå, at 

stemningen på kardiologisk afd. animerer til det helt store grin. Det kunne jo selvfølgelig også være 

min skæbne, de var bekymret for. 

Jeg sad og snakkede med Linette en halv times tid, mens jeg prøvede på at virke så normal som 

muligt. Hvis - jeg havde bekymringer, var der ingen grund til at sende dem videre. 

Der er mange forskellige slags rutiner på sådan en afdeling, og der er hele tiden ting, der skal gøres. 

Jeg ved ikke, hvor meget sygeplejersker får i løn, men hvis det stod til mig, skulle de have mindst 

det dobbelte. 

Hvis jeg på et eller andet tidspunkt i mit liv er kommet til at sige noget ufordelagtigt om 

sygeplejersker, tager jeg det hermed i mig igen. 

Der er aldrig nogen, der ved, hvad dagen vil bringe, da det er en modtage afdeling. 

Folk kommer - ligesom jeg - direkte ind fra gaden og skal have reddet deres liv. 

Det lykkes da også i langt de fleste tilfælde. 

De tog min største bekymring, da de forbandt min hærgede krop med en radiomodtager. 

Det havde jeg det rigtig godt med. 

Og de havde fortalt i detaljer, hvad der skulle ske i Ålborg. Det lignede det, som jeg havde fået lavet 

i tyktarmen. Dog var slangen de førte ind ikke noget, der lignede en slange fra en højtryksspuler, 

men en lille tynd stålwire. (en fantastisk teknik) De ville lave et lille hul i lysken og ad den vej 

operere. Det kunne heller ikke skræmme mig. 

De fortalte mig, at i mands minde var der ikke nogen, der var døde af indgrebet. 

0g ud over det – forventede de - at man holdt op med at ryge - gik på en slankekur – dyrkede 

motion – og i det hele taget opførte sig ordentlig. Yderst rimelige krav. 

Jeg har da også startet i stor stil med grønsager og frugt og magre sovse.  

Det kan helt sikkert anbefales – det bliver bare ikke af mig.  
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Mange af retterne er gode, og de smager også godt, men man sidder altid og tænker –  

den sku lige ha en skefuld smør - eller lidt fløde ville have gjort underværker. 

Det er jo klart, hvis man fjerner nogle vitale ingredienser fra maden, fjerner man jo også noget af 

den originale smag. 

Og smag er netop hvad de vil have mig til at skifte. Og det er jo ikke så let, som man tror at skifte 

noget, man har brugt mere end tres år på at opelske. 

Det er lige fra barndommens stikkelsbærgrød med fløde til den mere modne mands hang til Irsk 

stuvning og Hvidkålssuppe med fedt flæsk.  

Til disse to retter hører der tilfældigvis brændevin og øl til. 

I skrivende stund har jeg vejet mig et par gange og kan foreløbig konstatere, at jeg har taget et kilo 

på over en 14 dages periode. Det bliver en kamp op ad bakke. 

Konny kom om aftenen – og så mindst ligeså bekymret ud som Linette.  

Vi sad først lidt på stuen, hvor jeg fortalte hende lidt om, hvad der var sket i løbet af dagen. 

Jeg passede på med ikke at overdramatisere, da hun så sløjere ud end mig. 

Jeg fortalte hende, at jeg højst sandsynlig kom hjem sidst på ugen, hvorefter jeg skulle vente nogle 

dage, inden jeg blev indkaldt til Ålborg sygehus, hvor jeg skulle opereres. 

Indtil da – var jeg indlagt til stabilisering af min tilstand og min daglige medicinering, der også 

skulle forberede operationen i Ålborg. 

Bl.a. skulle jeg lære at sprøjte mig selv med blodfortyndende medicin om morgenen. 

Det regnede jeg overhovedet ikke for noget. Sygeplejersken så med det samme, at det kunne jeg 

godt klare, så det fik jeg lov til resten af tiden jeg var indlagt.  

Vi gik ned og tog kaffen i opholdsstuen, hvor vi sad og talte lidt med de andre.  

Misse kom også til og fik med højlydte suk og støn skruet sig ned i en stol. 

Når hun skulle op af stolen igen, stemte hun sig op i armene til et lille stykke over sædet og 

begyndte at gynge frem og tilbage. Til sidst fik hun sig gynget op at stå. 

Det kostede hende langt flere anstrengelser end bare at rejse sig. 

Opholdsstuen var ikke ret stor, men fungerede udmærket. Der var farvefjernsyn og køleskab, 

hvor der var fem - seks forskellige slags saftevand. Og der var altid frisk kaffe og te på kanden. 

Ud over det var der en stor stak ugeblade. 

Som regel sad vi bare og snakkede eller gloede lidt på fjernsynet. 

Sådan gik en typisk besøgsaften. Og det var hyggeligt. Det var altid godt at høre nyt hjemmefra. 

Der er ’en ting der er mærkelig. Begge de gange jeg har været indlagt, har jeg ikke på noget 
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tidspunkt tænkt på cigaretter eller pibe. Ikke en eneste gang. 

De få, der skulle ned for at ryge, var henvist til at tage elevatoren og gå uden for på 

parkeringspladsen, som folk med den slags laster er henvist til. 

Det var lige før, jeg havde medlidenhed med dem. 

Jeg tror ikke, det hænger sammen med det nikotin plaster, de satte på mig. Jeg tror nærmere der 

sker en holdningsændring. Eller noget psykologisk. Jeg kan sagtens forstå, at jeg kunne holde med 

det samme, men jeg kan til gengæld ikke forstå, hvorfor jeg end ikke tænkte på tobakkens 

lyksaligheder. Ikke på noget tidspunkt skænkede jeg det en tanke. Mærkeligt. 

Jeg er ikke holdt helt op endnu, men har da sat forbruget ned til en fjerdedel og arbejder seriøst 

med at droppe den sidste fjerdedel også. Det svarer til en pibe tobak om morgenen – en til middag 

og en pibe tobak om aftenen. En pibe vinder kun i smag ved at blive tændt flere gange, så man skal 

ikke lade sig snyde af, at der kun er tre stoppere. 3 stoppere svarer til, at man tænder piben 12 – 14 

gange om dagen. 

Og det er jo stadigvæk alt for meget. 

Om tirsdagen flyttede de den gamle døve herre, og jeg var alene på stuen et par timer. 

Omkring middagstid ankom den nye stuekammerat en ældre herre, der var blevet dårlig under 

indkøb nede i byen. Han havde været under samme behandling som jeg selv med sender og drop i 

armen, kunne jeg se. 

Hans kone – for hun var med – så at han var i gode hænder, så hun fortsatte indkøbsturen. 

Nu kom der en lind strøm af sygepassere sygeplejersker og læger forbi sengen og tog deres prøver. 

Jeg talte med ham flere gange i løbet af eftermiddagen. Han fortalte mig, at han havde fået det 

væsentlig bedre op ad dagen og faktisk følte sig rimelig kvik. Jeg mener, han sagde, at det var sket 

et par gange før. 

Først på aftenen fik han da også lov til at tage hjem sammen med konen, der lige var kommet for at 

besøge ham. 

Om eftermiddagen fik jeg besøg af Karin og Peter og Tove og Keld. Igen bekymrede miner. 

Tove skældte mig ud og sagde, at jeg ikke måtte gøre dem så forskrækkede. 

Det lovede jeg at lade være med 

Karin og Peter havde en bog med fra dem selv og mor. En stor tyk bog om kendte mænd og 

kvinders barndom. Og den glider lige ind i samlingen. 

Ellers var det hyggeligt, at de var her. Min stuekammerat livede helt op og fulgte med fra sengen. 

Med Tove og Karin er ”Kurt og Helge” aldrig langt væk. 
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Der var landskamp den aften, og jeg havde lovet et par stykker, at de kunne komme ned på min stue 

og se kampen. For en sikkerheds skyld talte jeg med sygeplejersken, som sagde god for det, med 

mindre der opstod akut behov for en seng. 

Kl. 9 kom der en mand ind ad døren støttende sig til en stok. Han havde en sygeplejerske efter sig. 

Han hilste venligt og gav sig til at gøre klar til natten. Da var vi imidlertid allerede på vej til 

opholdsstuen for at se kampen færdig. Jeg nåede dog lige at se, at han ingen radiosender havde på. 

Mens vi sad og så fodbold, var der telefon til mig. Det var Ole – min lillebror. 

Efter at have forvisset sig om mit helbred, fik jeg en grundig indførsel i hans gøren og laden. 

Det er altid godt, når folk kan klare sig. Nå! Men det var nu pænt af ham at ringe. 

Tilfældigvis var han i byen den dag, der var stor familiefest - arrangeret af Per.  

Festen er til ære for hans nye søskende. Og os selvfølgelig. 

Han skulle deltage i en stor Elvis konkurrence i Randers Storcenter. Han havde Kasper med. 

Jeg turde ikke tale om festen i telefonen, da jeg ikke vidste om han var inviteret, det måtte Per selv 

klare. Det gjorde han da også, idet han inviterede Ole og Kasper ud til festen i Pindstrup. 

De meldte desværre afbud, da Ole havde lovet Kasper at tage med til After Party efter 

konkurrencen. Ikke et ondt ord om det. 

En mikrofon er noget, de næsten slår ihjel for. 

Der er enkelte gode, Men hoved parten er en flok ulidelige krukker. 

Jeg kan se for mig, når ti Elvisser kappes om den ene mikrofon, der er.  

 

Da jeg kom tilbage på stuen, var sygeplejersken ved at gøre manden klar – til et eller andet. 

Jeg gik hen og præsenterede mig ordentligt. Lars sagde jeg - Poul sagde han. 

Da jeg var hoppet i seng, sagde sygeplejersken, nu må du gerne følge med Lars, du skal igennem 

den samme tur, når du skal til Ålborg. 

Oven på den melding kan det nok være, at jeg spidsede ører. 

Jeg tager først en blodprøve, sagde hun. Det gør jeg også i morgen tidlig og resultatet af disse 

blodprøver får i med til Ålborg sammen med resten af de papirer, som vi har. Først måler vi 

blodtrykket. Så skal du have målt temperaturen, og så gør vi hånden klar, hvis du skal have drop. 

Derefter et hjertekardiogram og til slut bliver du barberet i lysken - og så er du klar. 

Jeg spidsede igen ører, da jeg hørte sygeplejersken spørge, hvad var det sidste du lavede, dengang 

du stadigvæk arbejdede? Poul. 

Jeg var i Afghanistan som Chef for en Bataljon svarede Poul. 
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Aha militæret! Tænkte jeg. Der er altid en masse godt at snakke om, når man skal have tiden til at 

gå, som vi jo skulle. Det varede jo heller ikke længe, inden vi var i fuld gang med at udveksle 

løgnehistorier. Poul blev indkaldt til Karup i 63 – altså året før jeg selv kom ind. Han havde også 

været M.P. soldat og prøvet mange af de samme ting som jeg selv. 

Men her skilles vore veje også, for Poul blev i flyvevåbnet og gik i gang med at uddanne sig som 

flyveleder, mens jeg rejste hjem og gik i gang med at uddanne mig til professionel skørtejæger og 

slapsvans. 

Det arbejdede han med i 15 år på Flyvestation Karup, som dengang var nord Europas største 

militære flyveplads. Derefter var han nogle år på grønland også som flyveleder. Vi nåede desværre 

ikke rigtig at komme ind på Grønland, det kunne ellers have været spændende. 

Jeg spurgte ham, om han aldrig havde tænkt på at skrive sine erindringer. Det havde han. 

Jeg har tonsvis af billeder fra de steder jeg har været, men problemet er, at der ikke er nogen, der 

gider se dem. Ikke engang min kone, sagde han. 

Hvis du sætter billederne sammen med noget tekst, kan du lave det rigtig flot på din computer! 

Sagde jeg. 

Han fortalte mig, at han kunne alt med en computer.  

Selvfølgelig kunne han det med den uddannelse. 

Og du kan indbinde helt din egen bog! Sagde jeg, og fortalte om min egen lille bog - 

som jo er udsolgt fra forlaget. (alle 16) 

Måske får han sig taget sammen, han virkede rimelig interesseret. 

Han var 62 - et års tid ældre en mig selv. Hans ansigt bar præg af de mange års spejden hen over 

ismasserne efter isbjørn eller sæl eller de mange års spejden efter alt det, der så mistænkeligt ud i 

Afghanistan. 

Nu ved jeg godt, at man som flyveleder i Grønland ikke ser så meget isbjørn eller sæl, men han 

havde vel også fri engang imellem. Derimod er der ingen grund til at lave grin med situationen i 

Afghanistan. Det må være noget nær det værste sted at gøre tjeneste. En gold bjergrig stat, hvor det 

hele er gået i en uløselig hårdknude, og hvor man ikke aner, hvem der er ven eller fjende. 

Faktisk kan man roligt gå ud fra, at de er fjender alle sammen. I skrivende stund er den hel gal 

dernede igen.  

Jeg havde bemærket, at Poul ikke gik så godt. Er det en følge af din blodprop? Spurgte jeg. (det var 

jo godt at vide.) 

Nej – jeg har desværre også fået sclerose, sagde han, det er noget lort, men jeg prøver at leve med 



375 

 

det. 

Jeg havde netop fulgt Karin – en gammel arbejdskammerat – og hendes lange og seje kamp mod 

døden, som startede for omkring 20 år siden. ( hun tabte for nylig) 

Jeg har fulgt hende gennem alle årerne, da vi handler det samme sted. Jeg har set hende blive 

ringere og ringere for hver gang, jeg mødte hende. Fra to stokke – til en kørestol, der siger spar to. 

Man kunne styre det hele fra to små joystick der sad i armlænet. Det tror jeg ikke en gang, at hun 

kunne til sidst. 

Karins hoved var gledet lidt længere ned mod den ene skulder for hver gang, jeg så hende. 

Karins mand var trofast ved hendes side og var altid med for at handle ind sammen med den 

personlige hjælper, de havde døgnet rundt. Jeg mindes ikke at have set manden smile i de sidste 

mange år. En skrækkelig sygdom. Det går kun en vej – tilbage. 

Poul og jeg gik i seng allerede ved 11 tiden. Jeg var ikke træt, men kunne mærke at Poul var det. 

Jeg trak forhænget for imellem os og ville læse lidt, indtil jeg faldt i søvn. 

Jeg lå en halv times tid, hvor jeg ikke rigtig kunne koncentrere mig om bogen. Jeg kunne også høre 

at Poul var vågen. Til slut slukkede jeg lyset og gav mig i kast med Sygehusets usædvanligt tynde 

og slaskede dyne og hovedpude. (jeg plejer at bruge to hovedpuder) Så vidt jeg kunne mærke, var 

der ikke meget fyld tilbage. Jeg vil endda vove den påstand, at der slet ingen fyld var. 

Jeg prøvede også at lukke døren ud til gangen for på den måde at slippe for den værste larm, men 

på en eller anden mystisk måde var den altid åben igen to minutter efter. 

Jeg tror, at personalet her, har det bedst med at kunne komme frem så hurtigt som muligt. 

I den tid jeg var indlagt, fik jeg allerhøjest et par timers søvn hver nat. 

Til gengæld havde jeg knap så mange problemer med at sove om eftermiddagen.  

Så jeg fik min søvn. 

Poul blev kaldt op kl. 5. 30 næste morgen og efter at have været nede for at ryge, tog han sig et bad 

og var klar til Ålborg. 

Resten af dagen slappede jeg af og nød at være alene på stuen. 

Knud Erik (med bekymrede miner) besøgte mig engang over middag med hilsen fra sin far og mor. 

 

Jeg var nu uden stuekammerat i op til flere timer, og det blev da heller ikke ved med at gå. 

Midt på eftermiddagen rullede de den sidste af mine stuekammerater ind ad døren. 

Adolf hed han. Det kunne jeg se på den lille seddel, der var på enden af sengen.  
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Jeg kunne også se, at han var 95 år. Og behøver jeg at sige, at han var stokdøv. 

Hans kone havde været med, da Adolf blev indlagt. En lille væver type - mange kilometer foran 

Adolf.  

Hun var kun 85, havde glimt i øjet og var i øvrigt på vej til banko. 

Hun orienterede mig hurtigt om alle Adolfs særheder, hvorefter hun kyssede ham og forsvandt ud 

gennem døren. 

Adolf havde affundet sig med sin skæbne. Når man er 95 og har været indlagt på stort set alle 

afdelinger og så ender på sådan en afdeling som vores, kan man godt regne ud, at delene er ved at 

være slidte. 

Han var ydmyg, og han var venlig. De kom og tog prøver tidlig og silde. Aldrig et kny. 

Konen kunne godt trykke på de rigtige kontakter ved Adolf – kunne jeg høre – men over for 

personalet - aldrig et kny. 

Jeg spurgte ham, om han så t.v. Det gjorde han. Ham og konen så Glamour hver dag. 

Jah! Sagde han, det er nu mest min kone, og så kan jeg jo lige så godt se med. 

Hans kone havde givet mig en hel anden forklaring - nemlig - at det var Adolf, der var helt vild med 

Glamour. Konen generede sig overhovedet ikke, da hun orienterede mig om Adolf.  

I sikker forvisning om at han ikke kunne høre, hvad hun sagde, knevrede hun bare løs. 

Sådan set kom jeg bare til at holde endnu mere af den rare gamle mand.  

Det var bare en skam, at vi ikke fik snakket noget mere sammen, men han kunne stort set ikke høre 

min stemme, da den lå i et leje, hans ører ikke kunne opfatte. 

Men jeg fik da ud af ham. at han var fra Stensballe uden for Horsens men havde boet i 

Dronningborg i mange år. Med hensyn til Glamour var jeg desværre nødt til at skuffe ham, da vores 

t.v. ikke tog den kanal. 

Der kom en ny sygeplejerske ved vagtskifte. Hun havde åbenbart hørt, at der var kommet en meget 

tunghør på afdelingen. 

Sygeplejersken: (råbende ind i øret på Adolf) Jeg skal ha’ taget en blodprøve Adolf. 

Sygeplejersken: (stadig råbende) Det gik jo fint, så måler vi dit blodtryk. 

Sygeplejersken: Går råbende rundt og kommenterer verdenssituationen plus vejret. 

(Adolf får pludselig nok, sætter sig halvvejs op i sengen og råber) Hvorfor fanden råber du så højt,  

der er da ikke nogen, der er døve herinde. 

Sygeplejersken: Med en klædelig rødme på kinderne gør hun sig færdig, mens resten af samtalen 

foregår i et mere moderat tonefald. 
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Adolf med det gamle og lasede gebis, som han havde tabt i håndvasken utallige gange, når han 

skulle børste tænder, og det havde efterhånden slået alle tænderne i stykker. 

Sygeplejersken: (nu med rolig stemmeleje) Skal jeg ikke lige børste dit gebis Adolf. 

Adolf: Nej det er lige meget. 

Sygeplejersken: Hvorfor er det lige meget. 

Adolf: De er jo ikke så pæne mere, jeg har jo tabt dem i vasken og sådan. 

Sygeplejersken: Det betyder ikke noget, hvordan tænderne ser ud, jeg synes vi skal børste dem 

alligevel. 

Adolf: Synes du. 

Syge plejersken: Ja det synes jeg, og så kan du også smile ordentlig til din kone, når hun kommer på 

besøg i morgen. 

Oven på den melding, måtte jeg vende ryggen til og kigge ud over fjorden. 

Jeg kan ikke huske, om det var den samme sygeplejerske ved disse to episoder, men det kunne det 

sagtens være. Man kunne jo godt forestille sig, at en eller anden kunne finde på at springe over, 

hvor gærdet er lavest - og sige til sig selv – de tænder der, dem børster de nok på morgenholdet. 

Men nej - der hjælper ingen kære mor, i en venlig men bestemt tone, bliver der vasket både hist og 

pist, og der bliver børstet gebisser, der kunne have tilhørt Gorm den gamle og Grauballe manden. 

Jeg vil tro, at langt de fleste sygeplejersker har det, man kalder et pleje gen. 

Den slags arbejde er jo ikke noget man vælger, bare for at få et arbejde.  

Nej det er noget man virkelig brænder for. For de fleste er det et kald. 

Jeg vil vædde på, at den typiske sygeplejerske var hende den lille søde rolige eftertænksomme pige, 

da hun var barn. Det var hende der sad lige så stille på gulvet og legede med sin dukke.  

Og gav den sut - og gav den ren ble på - og skiftede tøj - når den havde gjort sig våd. 

Hun var en af den slags piger, som de voksne så godt kunne li’. Stille og rolig. 

På et tidspunkt får pigen så ”Den lille Sygeplejerske” i julegave, og så er hun solgt. 

En stor lækker æske med plads til mindst tyve forskellige slags uheld som man kan påføre en 

dukke. 

Det jeg gerne vil sige er - det er da godt - der er den slags små søde piger. Hvad skulle vi gamle 

tåbelige mænd ellers gøre? Hvis jeg kigger mig rundt på afdelingen, kan jeg se, at næsten alle 

mændene har min egen alder, og der er betydelig flere mænd end kvinder under behandling. 

Det er der ikke noget nyt i – kvinderne er bedre til at passe på sig selv 

Jeg selv har det ikke så godt med salaten, og det er synd for mig, da den højst sandsynlig ville 
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forlænge mit liv med mindst ti år. Kvinderne bliver nemlig indlagt – typisk - når de er omkring 

halvfjers. Og mændene når de er omkring tres. (Det har jeg fra sygeplejersken) 

 

Keder du dig ikke Lars!  

Det var en af unge sygeplejersker, der var standset op for enden af min seng.  Jo ærlig talt, sagde 

jeg, jeg kommer vistnok ikke hjem før lørdag, så for at adsprede mig selv, har jeg taget en gammel 

hobby op. 

Hvad er det for en hobby? Spurgte hun. 

Jeg er begyndt at kigge efter unge smukke sygeplejersker! Sagde jeg. 

Hun kiggede på mig, mens hun grinede. Ved du hvad! Sagde hun, jeg tror du er en værre ’en, når 

det kommer til stykket. (det kan du rolig regne med! Tænkte jeg) 

Hvorefter hun kneb mig i den ene storetå. 

Om aftenen, da Konny og jeg sad i opholdsstuen, dukkede Per og Janni pludselig op medbringende 

en stor æske chokolade og et par bekymrede miner. 

Nu havde de været her alle sammen, alle dem jeg på forhånd havde regnet med ville besøge mig. 

Det var jo herligt. 

Chokoladen fik hurtigt ben at gå på, da jeg inviterede resten af opholdsstuen på gilde. 

En af dem jeg havde set fodbold sammen med – en lille tyk mand – tog godt for sig af retterne. 

Jeg havde kigget på ham flere gange, men jeg kunne ikke rigtig placere ham. Jeg var sikker på, at 

jeg havde set ham før. Han kom ind på min stue en aften for at tigge en smøg. Jeg fortalte 

ham, at jeg ikke røg. Fandens også! Sagde han. 

Jeg har engang set en sengekants film hvori Karl Stegger medvirkede.  

I filmen var Karl iført en ualmindelig uklædelig paryk. En slags Prins Valiant frisure.  

Sådan et hår havde han. Den her var bare lyshåret. 

Han var ikke ret høj, til gengæld var han tyk. (han lignede også Karl Stegger) 

Jeg kunne kigge ind i hans stue, når jeg gik på toilet om natten. Så lå han på ryggen og snorkede i 

vilden sky. Hospitalsskjorten var kun knappet i den øverste knap, og den åbenbarede en mave - hvis 

tykkelse - slet ikke stod i forhold til hans højde. 

Det var først, da jeg var kommet hjem, at tiøren faldt. Vi skulle til kontrol på hospitalet og kommer 

kørende i krydset mellem Østervangsvej og Rådmandsboulevarden. 

Og der sad han i det lille anlæg på hjørne, med en guldbajer i hånden. Tilbage på bænken. Tilbage 

til gutterne. 
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Næste morgen (fredag) blev jeg kaldt ind til en kvindelig læge og en sygeplejerske. 

Lægen fortalte mig, at alle prøverne så fine ud, og hun ville sende mig hjem, indtil jeg skulle til 

Ålborg.  

Vi snakkede lidt om, hvad der skulle ske, når jeg kom derop, og hun gjorde alt for at afdramatisere 

situationen. 

Og du har lært at stikke dig selv! Roste hun. 

Når det gælder om at redde sin egen røv, vil man stikke sig hvor som helst! Sagde jeg. 

Vi snakkede også om nye kostvaner, og vi snakkede lidt om de nye tabletter, jeg skulle tage. 

I forvejen nedsvælger jeg efterhånden et anseligt antal tabletter, men det blev desværre til et par 

stykker mere.  

En af de nye tabletter skulle jeg dog kun tage et år efter operationen.  

Den havde til gengæld også en pebret pris, da den kostede 555. 85 om måneden. Frækt. 

Sygehuset ansøgte på mine vegne Sundhedsministeriet om tilskud, så jeg slap med en fjerdedel. 

Mens jeg havde lægen foran mig, syntes jeg, at det var passende at komme ind på mit sexliv.  

Eller rettere - mit manglende sexliv. 

Sagen er den, at siden jeg begyndte på ’en bestemt tablet, har jeg mere eller mindre været impotent. 

Mine tanker er desværre også gjort impotente, idet jeg har fundet mig selv hylende ligeglad. 

Og enhver der kender mig bare en lille smule, vil straks udbryde – det er sandelig nye tider. 

Men det der virkelig bekymrer mig er - at jeg er ligeglad - for jeg ved - at langt de fleste mænd, der 

er impotente, vil give deres ene arm for at få deres sexliv tilbage.  

Det gælder selvfølgelig ikke dem, der har bildt deres koner ind, at de er impotente for at slippe for 

hendes evindelige rend. 

Så jeg fremlagde problemet for lægen. Zelo - Zok! - sagde lægen og sygeplejersken i munden på 

hinanden.  

Zelo - Zok hedder det præparat, som jeg pudsigt nok indtager for blodtrykket. 

Og jeg vidste selv godt, at det var det, da jeg havde læst indlægssedlen i glasset. 

Lægen sagde til mig, at jeg skulle sige det til lægen i Ålborg, da det var ham, der skulle vurdere 

hvad og hvor meget medicin, jeg skulle bruge, når jeg kom hjem. 

Lige inden jeg tog hjem, kom sygeplejersken ind på stuen med alle de ting, jeg skulle have med. 

Tabletter af en hver slags og kanylerne, som jeg selv skulle til at bruge hver dag. 

Der var også en stak bøger om sunde kostvaner. Og der manglede heller ikke på gode råd fra 

sygeplejersken.  



380 

 

Jeg havde været klar til at tage hjem kort tid efter den samtale jeg havde haft med lægen og 

sygeplejersken.  

Jeg havde hurtigt pakket mine småting i en plasticpose, og rent mentalt var jeg for længst ude i den 

fri luft.  

Jeg må have opfattet et eller andet galt, da hun først kom ved halv to tiden.  

Jeg havde ringet til Konny, for at fortælle hende, at jeg kom hjem en dag før beregnet. 

Hun blev glad, kunne jeg høre og lovede at komme tidligere hjem fra arbejde. 

Jeg gik ud af den gamle hovedudgang ud mod Østervangsvej og tog en taxi. 

Og fem et halvt minut senere var jeg hjemme igen. Og det var dejligt. Igen at smide sig i sin egen 

stol, eller gå ud i køkkenet og smøre sig et stykke med rullepølse. Eller hente Ekstra bladet og 

morgenbrødet om morgenen eller få sig en dejlig, uforstyrret søvn i sin egen seng med sin egen 

dyne og med 2 hovedpuder.  

Man lærer sandelig, at sætte pris på den slags små ting efter sådan en tur i vridemaskinen. 

Vi fik en del gæster de første dage, men det ebbede efterhånden ud. 

Jeg skulle have 12 dage til at gå, inden jeg skulle til Ålborg, og jeg kunne tydeligt mærke, at dagene 

blev længere og længere.  

Jeg havde fået besked på at møde dagen før og lade mig indlægge på Randers, og de ville så gøre 

mig klar til operationen i Ålborg. 

På sin vis var det godt at skulle tilbage i de gamle rammer igen. 

Jeg havde gået uden sender i 11 dage nu, og det kunne ærlig talt være nok, da jeg følte mig 

betydelig mere tryg med sådan en om halsen. 

Her i den seneste tid har jeg da også udviklet særlige evner til at lytte efter signaler i min krop,  

Med det resultat at jeg hele tiden tror, jeg bevæger mig på gravens rand. 

Jeg ankom til tiden og blev vist ned til en dejlig lille enmandsstue, der tilfældigvis stod ledig. 

Jeg mærkede på dynen og hovedpuden, og det var stort set samme standard, som dem i min gamle 

seng. Men pyt med det, det var jo kun for en nat. 

Der kom en sygeplejerske ind for at give mig den samme tur som Poul havde fået, inden han skulle 

til Ålborg. En sød og naturlig pige. 

Det viste sig, at hun var niece af Vibeke Hundborg, som var min musik lærer på Daghøjskolen,  

Og som nu er forstander på en højskole omkring Bjerringbro. 

Der ville komme transport til mig kl. 7 næste morgen, og jeg skulle allerede vækkes kl. 5.30 for at 

få taget de sidste prøver. Jeg havde været fastende siden aftensmaden og skulle blive ved med det, 
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til efter operationen. Til morgenmaden fik jeg dog lov til at tage en tynd franskbrød med ost. 

Jeg fik så stukket en konvolut i hånden med besked om, at aflevere den til Sekretæren i Ålborg. 

På slaget 7 sad jeg klar på min stue og ventede på transporten. Kl. 7.30 var den stadigvæk ikke 

kommet. Jeg sad og blev en smule nervøs, da jeg vidste, at jeg skulle være i Ålborg kl. 9.oo. 

Kl. 8.oo kom Jette (fra mit gamle kor) ind på stuen, kiggede forundret på mig og spurgte, hvad 

søren Lars, er du ikke kommet af sted endnu? 

Jeg tog nu mine ting og fulgte med hende ned til receptionen, hvor hun ringede for at høre nærmere 

i patientbefordringen. 

De havde vistnok glemt turen, sagde hun, men de kommer med det samme. 

Og ganske rigtig, kl. 8.15 kom der en taxichauffør efter mig.  

Jeg fortalte Chaufføren mens vi kørte ud af Randers, at vi skulle være i Ålborg kl. 9. Ingen 

problemer, sagde Chaufføren, og det var der heller ikke, for på slaget 9 henvendte jeg mig på hos 

sekretæren på Kardiologisk afd. i Ålborg. 

 

10 Kapitel 

 

Et døgn på sygehuset i Ålborg. 

 

Jeg blev budt velkommen af en sygeplejerske, der fulgte mig ind på den stue, hvor jeg skulle 

indlægges. Det er din seng lige inden for døren, sagde hun. Vi kiggede begge to – der var ingen 

seng.  

Der kommer nok en seng lidt senere, sagde hun, du kan jo sidde ned på stolen, mens du venter. 

Og så tror jeg faktisk hun glemte mig, der gik i hvert fald 2 timer, inden der kom en seng. 

Ventetiden benyttede jeg til at kigge nærmere på stuen og mine nye stuekammerater, der også mere 

eller mindre lige var blevet indlagt. Til højre for mig lå en mand lidt ældre end jeg selv. 

Hans kone var med for at pusle lidt om ham og yde lidt moralsk støtte under indlæggelsen. 

Pladsen overfor var tom, men jeg kunne se, at sengen manglede, så jeg gik ud fra, at han var ved at 

blive opereret. 

Ved siden af den, lå der en mand i 50 års alderen. Han havde lige været på operationsbordet, kunne 

jeg forstå. 

Han lå det meste af tiden og talte i sin mobiltelefon, som jeg for resten troede, var forbudt på 

hospitalet. Men det var åbenbart kun i Randers, den slags var forbudt. 
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Noget senere kom der en læge for at snakke med ham. Så vidt jeg kunne høre, havde de undladt at 

operere ham, da det ville medføre for mange komplikationer. 

Han skulle til Skejby og have en By pas senere. 

Jeg sad jo ikke sådan direkte og lyttede, men man har vel lov til at følge lidt med, og desuden sad 

alle mine sanser sammen med mine nerver uden på tøjet og hyggede sig. 

Lægen genså jeg senere i operationsstuen – det var ham, der opererede mig. 

Kort tid efter at lægen var gået, skiftede manden hurtigt til sit eget tøj, pakkede sin taske ligeså 

hurtigt og forsvandt ud af døren med et ’held og lykke’ til vi andre. 

Han så ikke særlig munter ud, lagde jeg mærke til. Han skulle jo også videre i systemet. 

Først kom de tilbage med ham overfor. Han havde fået indgrebet i den ene arm, og måtte tage hjem 

efter en times afslapning. Hvad han også gjorde. Der kom en ung pige sammen med ham, hun 

havde åbenbart været med ham på operationsgangen. Jeg går da ud fra, at hun ikke har været med 

helt inde på operationsstuen. 

Jeg havde fået at vide, at den ene kirurg opererede gennem den ene arm, og den anden brugte 

lysken. Der er ingen kvalitetsforskel på de 2 operationer - det er udelukkende - hvad den enkelte 

kirurg foretrækker. På indlæggelsestiden er der derimod forskel. 

Hvis man har fået indgrebet via den ene arm, må man tage hjem den samme dag, men hvis man er 

opereret gennem lysken, er man typisk indlagt til næste dag.  

Så står det næste hold også udenfor og tripper for at overtage vores senge. 

Ud på eftermiddagen kom den sidste af mine stuekammerater, som jeg havde i Ålborg.  

En mand på alder med min sidekammerat og jeg.  

Det varede da heller ikke længe, inden de to var i gang med hinanden.  

Den nye kom fra Strandby nord for Sæby - og den anden - som var skolelærer - kom fra 

Brovst. Jeg kunne høre på samtalen, at de tilfældigvis kom fra nogle af de skønneste steder i 

Danmark. Når man som jeg kommer fra Rønde, kan man synes, at det er noget af en påstand. 

Jeg rejste mig fra sengen og gik hen og kiggede ud af vinduet, mens jeg forberedte mit angreb. 

Jeg kommer jo fra Rønde! Sagde jeg. (ikke Rønne) 

Der er enkelte - der stadigvæk siger – man kan slet ikke høre, at du er fra Bornholm. 

Rønde! sagde Jørgen. Der har jeg gået på Højskole. Og jeg har taget kurser af Bjerg Thomsen på 

Jagtskolen. 

Jørgen havde masser af gode minder fra Rønde. Turene ud til Kalø Slotsruin. Turene rundt i 

omegnen og turene til Mols. Han har såmænd også siddet på skrænten ud for Molsvej, sammen 
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med det halve Rønde for at kigge på den trafik, der kom fra sommerhusområderne fra Mols og 

Ebeltoft. Da jeg sad der 5 – 6 år før Jørgen, var der mange af os drenge, der skrev bilnumre op i en 

lille bog. Bagefter sad vi og sammenlignede vores bilnumre.  

Især var det fint at have udenlandske numre – især engelske.  

Det var jo ikke mere end 7 – 8 år siden anden verdenskrig, så det var klart at, 

man holdt med englænderne. Det gjaldt selvfølgelig også deres bilnumre. 

Jørgen fortalte mig, at Århus Stiftstidende engang har haft en artikel i avisen, der stillede det store 

spørgsmål - hvad laver de Rønde boere på skrænten - ud for Molsvej hver søndag eftermiddag? 

Især hvis vejret er godt, sidder de i lange rækker og venter på, at der sker et eller andet. 

Det gjorde det også en gang imellem, man skal huske på, at mange af bilerne var fra før krigen. 

Det var jo også dengang der virkelig var forskel på bilerne, det er der som bekendt ikke mere, 

bilerne er jo mere eller mindre delt ind i klasser, og de ligner alle sammen hinanden inden for 

klassen. 

Morskaben gik måske ud på at kigge på de desperate og opkogte ansigter, der sad i bilerne.  

De havde kørt 2 meter ad gangen fra Egens Havhuse og havde måske brugt 1 time for at nå 

Grenåvej i Rønde. Vi snakker om 2 – 3 km. 

Jeg kunne høre, at Jørgen havde smurt sit mundlæder godt og grundigt, inden han tog hjemmefra, 

og man kunne tydeligt høre, at det ikke var ham fremmed at gebærde sig i store forsamlinger. 

Det var anden gang Jørgen var indlagt på Kardiologisk afd. i Ålborg. Første gang lavede de den ene 

halvdel af indgrebet, og han var nu indlagt for at få lavet den sidste halvdel. 

Han var lige blevet folkepensionist men havde ikke rigtig opdaget det endnu, da han havde ligeså 

travlt, som han altid havde haft. Han havde altid haft foto som hobby, men det var en hobby der 

med årene havde udviklet sig i en mere professionel retning. Han var fast leverandør til et par 

nordenfjordske aviser. (og det er Limfjorden jeg taler om)  

Ud over det, illustrerede han tidsskrifter og årbøger, bl.a. Rebild selskabets årlige publikation. 

Jørgen havde overtaget den fædrene gård, men så vidt jeg husker, drev han ikke landbrug men 

brugte den snarere som en lystejendom. Han var en ivrig jæger og havde været censor til 

jagtprøven i Brovst og omegn i mange år. 

I alle årene efter Højskolen har Jørgen da også slæbt sin sagesløse familie til Rønde og omegn, 

hvis omvejen ikke var mere end nogle få 100 km. 

Da Rønde var helt oppe i 5 gear, kom Sygeplejersken ind, og adviserede Jørgen om, at det snart var 

hans tur. Alle mine sanser kom igen på overarbejde. For ikke at tale om mine nerver. 
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Klokken var omkring 15. De havde sagt til mig, at jeg var den sidste den dag. 

Det kunne tredje manden på stuen ikke lide at høre – det kunne jeg se på ham. Man tænker jo for sig 

selv, godt det ikke er mig, der skal ligge søvnløs i nat, og hvornår var det nu i grunden, du sidst fik 

noget at spise. 

kl. 15.30 kom sygeplejersken ind og gav Jørgen en beroligende pille. Jeg er helt sikker på, at Jørgen 

aldrig steg med på vognen, da vi andre sad og røg lidt hash rundt omkring, for ellers ville han aldrig 

ha’ flippet ud på den måde, han gjorde. Han lå og klukkede af grin bag forhænget og havde det 

rigtig godt, kunne jeg høre. Jeg kunne høre, at hans kone også deltog i morskaben. 

Jeg lå allerede og glædede mig til mirakelpillen. 

Og så kørte de med Jørgen. 

Den 3 mand på stuen har desværre ikke fæstnet sig så godt i min hukommelse. 

Mens Jørgen var på operationsbordet, fortalte han mig, at han var blevet pensionist allerede i 75, da 

han fik en alvorlig sygdom. 

Derefter var det gået slag i slag igennem alle årene siden 75, med den ene sygdom efter den anden, 

sluttende af med den samme sygdom som jeg selv havde. Han var en stille og en rolig mand, og jeg 

tror, han havde lidt svært ved at trænge igennem et par snakkehoveder som Jørgen og jeg. 

Jeg syntes, han bar sin skæbne på forbilledlig vis, for hvis det var mig, der havde haft alverdens 

sygdomme – deraf nogle alvorlige – er jeg ikke sikker på, at jeg kunne klare skæbnen på samme 

rolige og stilfærdige måde, som han gjorde. 

Omvendt så tror jeg også, at han hyggede sig ved al vores snakken.  

Jeg havde taget fast ophold ved vinduet, hvor de lå på begge sider af mig.  

Der stod jeg - undtagen når Jørgen havde besøg. 

Jeg blev rastløs da de var kørt med Jørgen. Uret over døren blev studeret hvert andet minut 

En halv time før operationen havde jeg endnu ikke fået den lille pille, som havde gjort 

Jørgen så munter. Jeg fik fat i sygeplejersken, som lovede at komme med ´en.  

Det varede da heller ikke længe, inden hun stod med et glas vand og en pille.  

Der går ca. et kvarter, før den virker, sagde hun. 

I skrivende stund har den ikke virket endnu. 

Jeg er sikker på, at hvis jeg ikke havde snakket så meget om den pille, havde hun givet mig den 

rigtige, og ikke en placebo. Jeg havde jo gasset sygeplejerskerne om den pille, hver gang de 

havde et ærinde på stuen. De har sikkert haft det muntert i personalestuen den dag. 

Jeg kan ikke huske, om Jørgen var kommet tilbage, da portøren kom efter mig. 
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Pille eller niks pille - jeg var alligevel tryg ved situationen, da jeg følte mig velorienteret om de ting, 

de ville lave ved mig. 

Så vidt jeg kunne skønne, kørte portøren mig helt ned i kælderen.  

Der var i hvert fald ikke vinduer på gangene, hvor vi kørte. 

Og pludselig befandt jeg mig ved siden af et operationsbord.  

I det samme trådte der en sygeplejerske ind i mit synsfelt og præsenterede sig ved sit fornavn. 

Jeg kiggede på hende og mærkede min kæbe ramme mit bryst. Hvorfor var der ikke nogen, der 

havde fortalt mig, at min søster Marianne var startet som operationssygeplejerske? 

Eller sagt på en anden måde, sådan så min søster ud for omkring 15 – 20 år siden. 

I hurtig rækkefølge kom der 2 sygeplejersker mere for at præsentere sig. 

Jeg sagde mit navn, mens jeg prøvede på at smile. 

Sygeplejerskerne gik nu i gang med at gøre mig klar. Tøjet var jeg hurtigt af, da jeg kun var iført 

underbukser. De bandt et eller andet om mine kønsdele, kunne jeg mærke.  

Sikkert på grund af røntgenstrålerne! Tænkte jeg. Derefter blev højre side af skridtet smurt ind med 

en eller anden kold væske, som jeg først fandt ud af - var brun - dagen efter. 

Fra et lille rum ved siden af operationsstuen kom kirurgen nu ind, gik smilende hen til mig og 

præsenterede sig. 

Her vil jeg lige indskyde, at jeg overhovedet ikke husker navne fra hverken Randers eller Ålborg. 

Grunden til, at jeg kan huske Jørgens er, at jeg har nogle Rønde ting, som jeg har lovet at sende 

ham, og derfor har hans visitkort liggende. (Og jeg har sendt dem) 

 

Ved du, hvad vi skal have lavet i dag? Spurgte lægen. I store træk! Sagde jeg. 

Jeg laver et lille hul i lysken på din højre side! Sagde han. Så åbner jeg en af de store vener, og via 

den går vi op i dit hjerte. 

Det kommer slet ikke til at gøre ondt, da der ikke er nerver i venerne. 

Jeg fører først den her op! Sagde han. Han viste mig noget, der kunne se ud til at være et 

bremsekabel til en cykel. I spidsen sad der noget, der lignede en lille ballon 

Hvordan han ville bære sig ad med at puste den op, kunne jeg ikke lige regne ud i farten, og jeg fik 

aldrig spurgt ham. 

Når vi har lavet ballonudvidelsen, skal der sættes en lille fjeder ind, som vi kalder for en stent. 

Sygeplejersken (min søster) viste mig 2 størrelser af en stent. 

De lignede små spiralfjedre, blot var de meget mere åbne, og så bulede de ud på midten. 
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De virkede bittesmå og skrøbelige, men lægen fortalte, at de var lavet af en eller anden slags super 

stål legering. Jeg husker ikke hvad. 

Denne såkaldte stent skulle sættes ind der, hvor de havde foretaget ballonudvidelsen – og den 

skulle sidde der permanent. 

 

Lægen satte sig nu på en slags stol ved min side, og prøvede instrumentbordet af.  

Nogle af pedalerne betjente han med fødderne. Så vidt jeg kunne mærke, var det røntgen apparatet 

han betjente på den måde. 

Røntgenapparatet dækkede mig fuldstændig undtagen ryggen. Han kunne køre den helt op til 

hagen eller helt ned til mine kønsdele. Selvfølgelig kunne den også køre fra side til side. 

Hvis jeg kiggede lidt til venstre, kunne jeg se 2 skærme. På den ene var der en graf med min 

hjerterytme. På den anden var der en pulserende klump, jeg identificerede som mit hjerte. 

Og det var sidste gang, jeg kiggede på den skærm under resten af operationen. (på nær én) 

Sygeplejersken spurgte mig om, hvordan jeg helst ville have mine arme - ned langs siden - eller op 

over hovedet. Jeg foldede mine hænder over hovedet - mens jeg tænkte – det her kan du godt holde 

ud. Det kunne jeg over hovedet ikke. Der gik ikke mere end et kvarter, før jeg fik store smerter i 

armene. Det kunne sygeplejersken åbenbart fornemme, hun tog med det samme et lille stativ, hun 

havde stående klar og skruede det fast lige over mit hoved. 

Der var 2 små håndtag der var beregnet til at gribe fat i, og det var en lettelse uden lige, indtil jeg 

også begyndte at få ondt i den stilling. Til gengæld er det også det eneste ubehag, der er ved den 

operation. 

For lægen var for længst gået i gang med at operere mig. Han havde adviseret mig om, at han gik i 

gang. Og jeg kunne ikke mærke det fjerneste. En enkelt gang kunne jeg mærke en underlig 

kildrende fornemmelse, der startede i lysken, gled op langs den ene side, gik tværs over brystet, og 

ned i hjertet. Ellers mærkede jeg ingenting.  

Da lægen havde opereret en times tid, sagde han til mig. Du har en forgrening vi skal have lavet! 

Og det gør det hele lidt mere kompliceret, for du skal blive en halv times tid længere på 

operationsbordet. Kan du klare det? Spurgte han. 

Ja! Sagde jeg. Jeg benyttede den lille pause til at få liv i mine arme. 
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Jeg havde lagt mærke til at lægen engang imellem bad om et stykke sukker. 

Så rejste den sygeplejerske, der sad ved mit hoved sig, pakkede et stykke hugget sukker ud og gav 

ham det i munden. Hun sad for øvrigt og gabte noget så hjerteligt.  

Hun gjorde det bedste for at skjule det, da hun vendte hovedet bort og halvvejs kvalte dem..  

Jeg hørte dem godt. 

Men - er der noget at sige til, at hun var træt. Hun havde været i gang siden kl. 7 Måske før. 

Jeg havde selv set resultatet af deres arbejde hele dagen på min stue, og nu var klokken snart 6. 

Pludselig gik mit hjerte i stå. Jeg fornemmede, at vi alle sammen kiggede på skærmen. 

Kurverne var blevet til en streg, og den sagde ikke mere bib bib bib. 

Jeg nåede lige at registrere den underlige og tomme fornemmelse, der er i brystkassen, når hjertet 

ikke slår. Så gik det i gang igen. Hukommelsen snyder ’en voldsomt i den slags situationer, men jeg 

vil tro det drejer sig om 2 – 3 hjerteslag. Men jeg kan forsikre om, at det føles som en evighed. 

Jeg er heller ikke noget sandhedsvidne med hensyn til rækkefølgen af disse episoder, da man er i en 

mild tilstand af stress. Og det er man, trods alle gode fortsætter om at slappe af. 

Jeg fornemmede en svag mumlen fra personalet, da hjertet gik i gang igen. Jeg trak også vejret 

kraftigt ind et par gange. 

Lidt efter sagde lægen! Nu gør jeg klar til at lukke venen igen, så du ikke får blødninger. 

Til det bruger jeg en lille fyr som denne. Han gik helt op til hovedgærdet og viste en lille dims 

frem, der lignede en lille trykknap. Bare noget mindre. 

Det bliver ikke noget at regne! Tænkte jeg. 

Jeg kunne jo ikke se, hvad han lavede bag røntgen apparatet, til gengæld kunne jeg pludselig mærke 

det. 

Han havde fat med begge sine hænder om en tang af en eller anden slags. 

Med den klemte han så hårdt han kunne. Han var faktisk helt oppe på tæerne, og jeg indrømmer 

gerne, at det gjorde ondt. Dette gjorde han 2 gange, og så var jeg færdig. Selvfølgelig gjorde det 

ondt, men jeg tænker stadigvæk på, hvordan de lavede den her operation i gamle dage. 

Så Lars - nu er vi færdige! Sagde lægen, og forsvandt ind på det lille rum, der lå ved siden af 

operationsstuen. 

Sygeplejerskerne begyndte nu med at gøre mig færdig til at komme tilbage på stuen. 

De satte et plaster på det minimale hul, lægen havde lavet i lysken, hvorefter de hængte en tung 

såkaldt sandsæk ned over såret. Det blev tapet fast med en kraftig hvid tape. 

Lægen kom ind igen og viste mig røntgenbilleder fra før og nu.  
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Jeg var chokeret. På før billederne - kunne man overhovedet ikke se nogen passage, hvor blodet 

skulle passere. 

Jeg blev nu bakset over i min egen seng, og fik besked på ikke at røre mig de næste 2 timer. 

Mens jeg lå på sengen, funderede jeg lidt over min fysiske tilstand. Jeg havde ikke ondt nogle 

steder, bortset fra at det murrede lidt i min lyske, men det var også det hele. 

De strålesmerter, jeg havde haft siden sidst i halvfemserne, var væk.  

De havde gået fra min ene skulder, og ind over brystet i venstre side, hvor hjertet sidder.  

Jeg har fået taget adskillige hjertekardiogrammer, både på Hospitalet og hos min egen læge.  

De har ikke på noget tidspunkt vist noget galt. 

Jeg fik i dag, (i skrivende stund) af lægen navnet på den type blodprop, som jeg havde haft, men jeg 

har selvfølgelig glemt, hvad den hedder. Det var et eller andet på latin.  

Det var en kvindelig portør, der kørte mig tilbage til afdelingen. Imod min natur snakkede jeg ikke 

med hende under transporten – selvom hun så nydelig ud. 

Jeg kiggede højst overrasket på uret, da jeg kom ind på stuen, der var gået næsten 2 timer,  siden de 

kørte af sted med mig. 

Mens de kørte min seng på plads, kom der en sygeplejerske med en af de der transportable 

telefoner. Der er ´en, der hedder Konny, der vil tale med dig! Sagde hun.  

Konny havde det betydeligt ringere end jeg selv, kunne jeg høre. Hun havde ringet til Randers, da 

hun ikke kendte nummeret til Ålborg. De havde først nægtet at kende noget til mig, og det er jo 

også teknisk korrekt, da jeg jo ikke var indlagt i Randers. Til sidst tror jeg, at hun havde talt med 

den afdeling, jeg var indlagt på i Randers. 

Jeg sagde til hende, at jeg kom hjem i morgen, og hun kunne godt finde bøfferne og rødvinen frem. 

Det var dejligt at komme tilbage på stuen.  

Jeg blev hilst velkommen som en gammel ven, de ikke havde set i årevis. 

Jørgen havde gæster. De holdt sammen i den familie. 

Jørgen havde 3 børn, der alle havde fået sig en god uddannelse og 3 børnebørn.  

Han påstod, at alle børnene havde arvet hans gode hjerne, og det havde så forgrenet sig til 

børnebørnene! Han lød akkurat ligesom mig, når jeg taler om mit barn og mine børnebørn. 

Sygeplejersken kom ind og spurgte til mit velbefindende og mindede mig samtidig om, at jeg ikke 

måtte røre mig. Jeg har gemt lidt aftensmad til dig! Sagde hun smilende. 

Hvad har du gemt? Spurgte jeg. Jeg har hønsekødssuppe med kød og melboller! Sagde hun.  

Og hvis du er mere sulten, har jeg nogle sandwich med ost og skinke. Det lyder godt! Sagde jeg. 
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Jeg kunne have spist hvad som helst, da jeg efterhånden ikke havde fået mad i 24 timer. 

Nu fulgte der to ualmindeligt kedelige og lange timer. Jeg lå for det meste og kiggede ud i luften 

uden at røre mig. Jeg var selvfølgelig nødt til at skifte stilling en gang imellem men passede på 

med mine bevægelser. Jeg lå og fulgte med i, hvad der skete ovre hos Jørgen og fik engang 

imellem sparket en lille fodnote ind. Flinke folk. 

Kl. 20 præcis! Kom sygeplejersken ind med en tallerken dampende hed hønsekødssuppe med kød 

og melboller. Ved siden af var der en tallerken med to sandwich. 

Jeg spiste som sædvanligt alt for hurtigt, og var færdig i løbet af nul komma to. Men hold dog op 

hvor det smagte godt. Normalt plejer jeg ikke at være vild med ost og skinke, men i Ålborg var det 

en himmerigsmundfuld. 

 

Efter at Jørgens gæster var gået, lå vi og sludrede lidt om dagens begivenheder.  

Jørgen og jeg havde været heldige ved at være blandt dem, kirurgen nåede.  

Vi gjorde vores bedste for at opmuntre vores makker, som ikke nåede at komme til. 

Til gengæld havde personalet lovet, at han skulle blive den første, de ville operere næste morgen 

med mulighed for at komme hjem sidst på dagen. 

Vi begyndte så småt at gøre os klar til natten. Jeg regnede ikke med at få meget søvn, og det kom 

da også til at passe, da jeg stort set ikke fik lukket et øje. Jeg kunne også høre de to andre vende og 

dreje sig. 

Vi stod alle sammen tidlig op og luntede stilfærdigt rundt og gjorde vores morgentoilette. 

Jeg husker ikke, om de benyttede lejligheden til at tage de sidste prøver, men jeg tror det ikke.  

Men de fjernede sandsækken, der hang og dinglede mellem mine ben.  

Den var jo sat fast med kraftig hvid tape. 

Skal jeg tage tapen lidt efter lidt, eller skal jeg tage den på ´en gang! Spurgte sygeplejersken. 

Tag bare det hele på ´en gang! Sagde jeg. Hvorpå hun pludselig rykkede til og efterlod mig stærkt 

chokeret på sengen. Jeg følte, at hun snuppede det halve af mine kønsdele og nogle solide lunser, 

af min lysken og mave. Det gik hurtigt over, og jeg er glad for, at hun snuppede tapen i ´et tag. 

Hun kontrollerede det plaster, som sad på såret i lysken. Hvorefter hun sagde - at det så fint ud. 

Jeg kunne forstå på folkesnakken i stuen, at der ikke var nogen af os, der havde sovet videre godt 

om natten. Jeg var ligeglad. Vi skulle snart hjem 

Der var også så småt ved at være opbrudsstemning på stuen. 
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De var kørt med vores makker et stykke tid forinden.  

De havde jo også lovet at operere ham som den første. 

Jørgen og jeg begyndte at pakke vores fattige ejendele ned i hver vores lille taske.  

Mine ejendele bestod af en tandbørste – tandpasta – og en deodorant.  

Stemningen var på toppen, og vi gik og spøgte med hinanden.  

Vi havde været vant til at have smerter hele tiden. Det hele havde været så besværligt.  

Mine strålesmerter var ikke store, til gengæld var de vedholdende 

De var fuldstændig væk nu. Jeg følte mig som en nyfødt. 

Jeg syntes endda, jeg trak vejret lettere. 

Og det har jeg højst sandsynligt også gjort, da jeg stort set ikke havde røget under hele forløbet. 

Der kom en sygeplejerske ind på stuen og bad os tage vores ting og gå ned i opholdsstuen, og 

vente på stuegang. I opholdstuen sad der nogle mænd, hvoraf nogle havde deres koner med.  

Vi sad og spøgte lidt med de nyankomne. Vi fortalte dem, at vi havde holdt deres senge varme. 

Så snart sygeplejersken var færdig med opredningen, rejste mændene sig og flyttede ind på stuen, vi 

lige havde forladt. 

Jørgen og jeg sad nu alene, indtil hans kone kom. 

Inden han fik lov til at tage hjem, var han til stuegang på et lille kontor ved siden af. 

Han var en hyggelig fyr, og han havde gjort meget for at forsøde vi andres ophold. 

Han var ikke pædagog for ingen ting og gjorde især meget for at opmuntre og støtte tredjemanden 

på vores stue. 

Han havde fået lavet den første del af indgrebet og havde i kraft af det en masse erfaring.  

Det trækker heller ikke ned, at han var vild med Rønde. 

Efter at Jørgen og hans kone var taget af sted, blev der en smule tomt, må jeg indrømme, men på 

den anden side kunne det ikke vare længe, inden jeg selv skulle hjem. 

Inden jeg kom til stuegang, havde der været en sygeplejerske for at fortælle mig, at der var transport 

til Randers kl. 10.30. 

Omkring kl. 10 blev jeg kaldt ind til lægen. 

Der sad også den sygeplejerske, som mere eller mindre havde mandsopdækket mig under hele 

opholdet på Ålborg. 

Lægen fortalte mig, at alle prøver så fine ud. Han fortalte også, at han havde lavet en oversigt over 

den medicin, jeg skulle tage for eftertiden. 
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Det var anledning nok for mig til at komme ind på mit sexliv igen. 

Det er beta blokkerne! Sagde han. (zelo – zok) Det kan jeg ikke rigtig gøre noget ved! 

Jeg prøver at halvere dosis, så må vi se, om det hjælper, men husk at følge det op med din egen 

læge. Derefter fik vi en lang snak om kostvaner. Og vi fik en lang snak om rygevaner. 

Det eneste, vi mærkeligt nok ikke var inde på, var spiritus. 

Jeg kan godt lide, at personalet både i Randers og Ålborg gør så meget ud af det forebyggende 

arbejde. Vi kan godt li’ dig Lars! Siger de. Men hvis vi skal ses igen, skal det hellere være i Rock 

teltet under festugen end på C 7 stue 5. De fleste af klientellet er på min alder eller lidt ældre, og 

for en sygeplejerske må det være noget nær den værste aldersgruppe, at belære om nye kostvaner. 

Jeg har altid holdt af  ”vor mors mad”, og efter jeg er flyttet hjemmefra, laver jeg selv ”vor mors 

mad” Men det skal ikke forhindre mig i at gøre et stykke seriøst arbejde for at lave mine kostvaner 

om. Endnu værre bliver det at smide tobakken. Jeg har røget pibe siden 1962. Altså i 44 år. 

Der er visse folk, der tror, at jeg er født med piben i munden. 

Det bliver svært, men jeg gør det. 

Efter nogle venlige bemærkninger gav vi hinanden hånden, og jeg var færdig med sygehusvæsenet 

for denne gang. Næsten – Jeg var jo ikke hjemme endnu. 

Jeg satte mig ud på gangen for at vente på chaufføren. Der gik da heller ikke længe før jeg så en 

mand gå søgende omkring. Hedder du Lars Hald! Spurgte han. Jeg nikkede! 

Han snuppede min lille minitaske og bar den mellem 2 fingre helt ud til bilen.  

Det var en af Falcks sygetransporter, der skulle køre mig hjem, og der sad allerede ´en i bilen.  

Han havde selvfølgelig snuppet det bedste sæde, nemlig det ved siden af føreren. 

Vi præsenterede os for hinanden og var straks i gang med en samtale, der varede halvanden time  

og ikke stoppede, før jeg blev smidt af i Randers. 

Han havde været til strålebehandling – den første. Han boede i Risskov.  

Hvis han tog Hasle ringvej, kunne han være på Skejby i løbet af 10 min.  

I stedet sad han nu i en bil på vej hjem fra Ålborg. 

Vi fandt ud af, at vi næsten kendte hinanden. Mens jeg var ansat på Hotel Randers, leverede han 

hele dyr og specialudskæringer til vores køkken. 

Et stykke uden for Ålborg kørte vi pludselig af motorvejen. Hvor kører du os hen! Spurgte jeg 

chaufføren. 

Vi skal til Havndal og hente en ældre dame, som er faldet og har slået sit ene ben! Sagde han. 

Det betød ingenting. Selv om jeg kun havde været væk i et par døgn, føltes det lidt ligesom at blive 
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lukket ud af fængslet. På en eller anden måde trak man vejret lettere. 

Vi hentede den ældre dame i Havndal og satte kursen mod Randers. 

Efter en halv times tid dukkede Randers i profil op i horisonten. Det vil være for meget sagt, at jeg 

sank en klump, men jeg vedgår gerne, at jeg rømmede mig. 

Vi kørte først til midtbyen med damen, og derefter satte vi kursen mod Borgmestervangen. 

Chaufføren var stået ud af bilen, han gik om til min side og snuppede min lille minitaske, som jeg 

stod med i hånden. Efter dig! Sagde han. Jeg vinkede til slagteren og gik ind i opgangen med 

chaufføren i hælene. Han bar min lille dukkekuffert imellem 2 fingre, og han fulgte mig helt ind i 

entreen. Det er rart med mennesker, der har lidt højt til loftet. 

10 minutter efter sad jeg med en Belgisk kloster øl, pulsede på min pibe og læste Ekstra Bladet. 

 

Kapitel 11 

Denne tur i vridemaskinen - vil jeg ikke lægge skjul på - har forandret mit liv ikke så lidt endda. 

Jeg er blevet bedre til at passe på mig selv og har lagt en del uvaner på hylden. 

Det eneste jeg har haft svært ved, er at droppe piben helt, selv om jeg har prøvet flere gange. 

I den forbindelse har jeg svært ved at forstå, at nikotinplastre og tyggegummi skal koste mig mere 

end det, jeg plejer at bruge til tobak. Jeg ved godt, at det ikke er for at spare penge, man skal holde 

med tobakken, men for at spare sin røv. 

Hvorfor, de skal tjene formuer på et lille stykke tyggegummi tilsat en minimal dråbe nikotin, er mig 

en gåde. Og deres nikotinplaster er jo heller ingen teknologisk landvinding. 

I denne her sag - som i så mange andre - mangler jeg helt klart en indgriben fra højere sted. 

Det må da for fanden også være i samfundets interesse, at befolkningen er så sund som mulig. 

Hvis de virkelig mener, hvad de siger, er det en smal sag at lovgive sig ud af det og gøre disse 

midler billigere.  

Jeg gider slet ikke komme ind på dobbeltmoralen i det, da staten tager sig godt betalt med fede 

afgifter på tobaksvarer. 

Jeg ryger stadigvæk en pakke Everton om ugen, og hvis helbredet kan holde til det, bliver jeg nok 

ved med det. 

Jeg må dog tilstå, at jeg ikke inhalerer så kraftigt mere, da det meste af røgen kun lige vender i 

munden. 
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For øvrigt fotograferede de mine lunger, da jeg var indlagt, og de fejlede ikke noget. (som stort set 

det eneste) 

Linette sagde til mig en dag! Hvorfor ansøger du ikke om et Kronikertillæg, så får du betalt alt din 

medicin. Bare ved en forsigtig hovedregning er der nok at tage af. 

Hæmokromatosen skal jeg døje med resten af mit usle liv. Det samme med det Maniodepressive. 

Jeg er stadigvæk hjertepatient, og jeg slipper nok heller ikke af med gigten 

Jeg håber sandelig, at der er nok plads i rubrikkerne på skemaet, når vi skal til at udfylde det.  

Nu skulle det her nødigt udvikle sig til en tur op ad grædemuren, men det har fyldt en del i mit liv. 

Jeg har knoklet med både det ene og det andet og har altid følt, at jeg havde kræfter nok. 

Det har jeg ikke mere. Alting tager længere tid og alting bliver mere besværligt 

Jeg må også sidde på hver eneste bænk på hjemvejen, hvis jeg har været ude for at handle. 

Jeg er også for længst holdt op med at komme på Egnsteatret. 

Det siger mig ikke rigtigt noget mere. Jeg har bestemt ikke lyst til at lave flere kulisser.  

Undtaget, hvis de har en lille sær opgave, som træet jeg lavede. 

Der er kommet nye folk på alle pladser undtagen Janes og Peters. 

Det er blevet over dobbelt så stort, siden jeg var der, og det samme er personalet. 

Det har altid været forbundet med hårdt arbejde, da jeg arbejdede på teatret, og det siger jeg helt 

uden beklagelse. 

Har man rejst på Tourné 3 - 4 år og stillet en stor forestilling op hver dag (i alt 4 - 500 hundrede) 

under de mest forskellige forhold, så vil jeg holde på, at man ved en lille smule om Teater.  

Der var kun en ting, der kom lidt bag på mig. 

Randers Egnsteater har et rimeligt højt ambitionsniveau, og derfor var de forestillinger, jeg var med 

til at lave, store. 

Man kan sige mange ting om Peter Westphal (det gør man nu også), men der er højt til loftet.  

Her på det sidste har jeg også mistet lysten til vores kolonihavehus, som jeg delvis selv har bygget. 

Jeg orker ikke alt det arbejde, der også er ved sådan et hus, og det har været en plage de sidste par 

år. 

Nu har vi sat det til salg, og vi håber at vi får det solgt her i foråret. 

I 2011 gik jeg det meste af sommeren og malede et stort vægmaleri, som jeg havde fået i opgave af 

bestyrelsen i kolonien.  

Jeg havde udset mig nogle haver, som jeg fotograferede og gennemgik for at finde et motiv at male 

efter. 
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Som den beskedne person jeg er, endte jeg med at male mit eget hus, som jeg selv syntes, var det 

flotteste. 

Under arbejdet havde jeg et stort trofast publikum på ti - tyve mand.  

Det var kun i Weekenden, der kunne være omkring 20, til daglig var det nærmere 10. 

Jeg blev dagligt tilbudt adskillige genstande af både den ene og anden slags. 

Det smuttede en enkelt dag, da jeg lige var startet, og det lærte jeg en del af.  

Dagen efter startede jeg nemlig med at male det over, som jeg havde malet i min brandert og starte 

forfra. Resten af tiden stod den på sodavand. 

Pudsigt nok var alle tilskuerne udlærte kunstmaler, og som sådan store kunstkendere. 

Det skortede ikke på gode råd og tvivlsomme anvisninger.  

Hvis en af tilskuerne en dag pludselig sagde - ikke fordi jeg vil blande mig i dit maleri. men!! 

Så var det netop, fordi han ville blande sig i mit maleri. 

Det generede mig overhovedet ikke, da jeg godt kan lide at have selskab, når jeg maler. 

Samtidig får jeg også lejlighed til at blære mig lidt, 

og det er jo ikke så galt. 

Til en vis grad satte det mig også på landkortet 

blandt koloniens andre beboere. 

Der var nogen, som jeg ellers ikke kendte, der kom 

dagligt for at følge mine fremskridt på vægen. 

Det er jo stort set de samme halvtreds, der møder op 

til alle arrangementer, og så er det lige meget, hvad 

det er. 

Generalforsamling - sommerfest - 

grillfest - Stc. Hansfest osv. det er 

altid de samme. 

Og det fatter jeg som sædvanlig 

ikke en skid af.  

Er det ikke meningen, at man skal 

socialisere sig lidt, når man køber 

sådan en kolonihave. 



395 

 

Der er jo ikke nogen, der forlanger, at man skal hænge over hækken ind til naboen dagen lang. 

Men hvad sker der ved at tage med til en lille fest engang imellem. Ingenting. 

 

 

Til højre er det Lars og Maja Panduro, der har trukket i snorene og afsløret det store vægmaleri. 

Forholdsvis tidligt i forløbet hørte jeg en lille fugl synge om, at de ville få Maja til at afsløre det. 

 

Jeg kom under et vist pres, da det helst skulle være under valgkampen, og jeg manglede en del 

endnu. På den anden side, hvis ikke jeg havde fået en frist, havde jeg sikkert ikke været færdig 

endnu, Men stået og frosset under halvtaget. 

Maja sidder i Folketinget nu og har flere ordfører poster og bliver eksponeret rimeligt ofte.  

Må det gå hende godt.  

 

Her er et lille udsnit af gæsterne til receptionen. Linette og Simone Det halve af Katrine og Konny 

og Vicky Judy og Flemming. Den ældre herre er Knud Eriks far Anders.  

Drengen i forgrunden er ukendt. 

Herren, der står og læner sig op ad billedrammen til højre, er min gode gamle ven Knud Erik. 

Man kunne sagtens tro, at Obelix var gået til den forkerte reception - og taget Tin Tin med. 

(Flemming i forgrunden) Spøg til side - de ved udmærket, at jeg elsker dem.  

 

Lidt strøtanker på falderebet. 
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Når vi sidder i selskabeligt lag, postulerer jeg indimellem, at Konny fortsætter den opdragelse af 

mig, som min mor begyndte på for mange år siden. 

Det er muligt at det lyder som min spøg, men jeg mener hvert et ord. 

Jeg ved ikke, hvem der er mest skrap - Konny eller min mor, men det er også sagen 

uvedkommende. 

Kvindens opgave, som den så ud fra begyndelsen, gik ud på at holde sammen på flokken 

og gi' ungerne de mest basale færdigheder, så de kunne klare sig selv.  

Imens var det meningen, at mændene skulle skaffe noget mad på bordet. 

Evt. tage de store sønner med på jagt når de var gamle nok og derved lære dem noget om 

jagtteknikker. 

Det har givet kvinden en kolossal magt over hjemmet, da manden i lange perioder har været 

fraværende. 

Sådan er jeg ikke sikker på, at det ser ud mere. 

I takt med at kvinden er kommet ud på arbejdsmarkedet er de nu to om, at forsømme børnene lige 

meget. 

Det er muligt, at jeg er et forstokket gammelt røvhul, men jeg synes i høj grad, 

at der er mange af de unge, der burde tage sig lidt sammen og ikke tænke så meget på sig selv. 

Jeg synes godt, man kan mærke, at forældrene kun får et eller to snotforkælede børn. 

Det har efterhånden udviklet sig til japanske tilstande i de Danske hjem. 

Altså med 'et barn - en lille hertug der vokser op med 2 beundrende forældre, der lystrer barnets 

mindste vink. 

Jeg fik lavet mit horoskop 2 gange for snart 25 år siden. 

Det ene var et computerhoroskop - det andet var lavet individuelt af en eksamineret Astrolog. 

Disse to horoskoper var for øvrigt forbløffende ens. Og de passede. 

De var begge to også enige om, at jeg ville blive et forstokket gammelt røvhul, når jeg kom op i 

årene. 

Hvis jeg ikke passede på altså. (jeg arbejder på det) 

 

Kunne jeg da bare holde min kæft en gang imellem. Men det kan jeg ikke. 

Ordene vælter ud af min mund i en ukontrollabel strøm. Jeg er heller ikke kræsen med emner. 

Jo mere jeg snakker, jo mere nervøs bliver jeg, og min hjerne begynder at køre på højtryk. 
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Og det er så dette højtryk, der udmunder sig i en slags tungetale.  

Tungetale er måske for stærkt et ord, da op til flere af mine udsagn er fuldt forståelige.  

Det er mine emneskift, der virkelig får folk ud af flippen.  

Det kan godt være svært at følge med, når man hele tiden skal følge med i ti forskellige ting. 

Samtidig foregår der en monolog inden i mit hoved med en stemme, der lyder som min egen. 

Slap nu af Lars! Siger stemmen, tag det roligt for fanden. 

Og det er vist på sin plads at understrege, at det kun er over for autoriteter, jeg flipper ud på den 

måde, da jeg har et glimrende og elskværdigt forhold til alle andre. 

Med undtagelse af de eksempler jeg lige har nævnt, går jeg fuldstændig normal rundt i samfundet. 

Jeg vækker ikke den store opsigt, når jeg viser mig i bybilledet. 

Der er heller ikke nogen der tilkaster mig hede øjenkast eller bare kigger lidt langt. 

Jo bevares, der er da enkelte på omkring 80, der godt kunne tænke sig at få en ung steg på 67 med 

hjem, men i mit tilfælde ville de nu blive slemt skuffede, da det eneste stive ved mig er mit sind. 

Jeg er engang imellem lid hård ved de lidt ældre damer, men jeg møder da ofte kvinder langt op i 

årerne, der selvfølgelig har den alder, de har, men alligevel sender de der signaler ud og har glimt i 

øjet. 

Jeg sad et stykke tid før mor døde og talte netop om de gamles "usynlighed" med hende. 

Konny havde spurgt om et eller andet ang. naboer og dem, man kom mest i kontakt med. 

De er flinke og de hilser venligt, og det er så det, sagde mor.. 

På det tidspunkt begyndte jeg at komme i tvivl, om hun i det hele taget kunne kende naboerne. 

Om vinteren spiste vi tit frokost hos hende efterfulgt af et spil kort. 

Frokosten var 'en, vi havde med, da vi ikke turde løbe an på mors. (hun er ellers gammel kogekone) 

Jeg fandt gryder og potter de mest besynderlige steder. De fleste af dem med indhold. 

Jeg ved ikke, om hun blev flov, når hun så, hvad jeg fandt frem, men det var der ingen grund til 

Hun var også klog nok til selv at vide, hvor det bar hen.  

For det meste fejlede pæren ingenting udover enkelte udfald. 

Hjernen kunne pludselig stå stille, men det kender vi jo udmærket fra os selv. 

Der er måske derfor, at jeg overså de første symptomer på begyndende demens. 

Jeg fik min første mistanke, da jeg fandt madrester i en gryde i kosteskabet. 

Det var en af grundende til, at vi selv tog frokost med. Der var flere eksempler af samme slags. 

Hun kunne heller ikke rigtig stå ved køkkenbordet mere, så det var også en lettelse for hende. 

Hjernen fungerede til gengæld udmærket i kortspil. Sådan da. 
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Der er ikke nogen der ser os! Siger mor. Folk kigger lige igennem 'en. 

De ser os og ser os alligevel ikke. 

Det er det samme, der sker, når der kommer 'en i kørestol.  

I vores iver for at være politisk korrekte kigger vi den anden vej. 

Det har så desværre den konsekvens, at kørestolsbrugeren kan befinde sig nede i byen uden på 

noget tidspunkt at få øjenkontakt med de hundredvis af mennesker, som vedkommende har mødt 

den dag.  

Der er ikke meget basis for et lille smil imellem kørestolsbrugeren (som kunne have været dig) og 

en forbi spadserende. 

I ovenstående er vi nødt til at holde børnene udenfor, da de Gudskelov ikke har de hæmninger, som 

vi voksne har. 

De kigger selvfølgelig, fordi de er nysgerrige, og den eneste måde at få tilfredsstillet sin 

nysgerrighed på er at kigge. 

Det må de selvfølgelig ikke for de voksne, der - igen i misforstået tagen hensyn - tager et fast greb i 

barnets arm og afleder dets opmærksomhed. 

Vi handlede ind for mor (ikke altid, men for det meste) en gang om ugen i forretninger, vi ellers 

ikke kendte. 

Jeg kan berolige folk, der bor i Nordbyen med, at dem der bor syd for åen, kunne være deres fætre 

og kusiner. (hvad de højst sandsynlig også er)  

Der har foregået en omfattende byttehandel med kvinder over åen i århundreder, og det er nok for 

sent at stoppe nu. 

Hvis jeg tog et hurtigt kig på alle tre køer i det supermarked, blev jeg ofte mødt af et nedslående 

syn. 

Ældre nedslidte koner - ældre nedslidte mænd - unge husmødre der allerede så gamle ud - frække 

skrigende unger - unge studerende med en cola og en Dr. Oetgers pizza - unge fnisende skolepiger 

der alt for tidligt viser alt for meget af sig selv.  

Enhver kø gemmer også altid et par herrer i små nusset tøj, der køber guldbajere til hurtig 

konsumering på bænken ved siden af varehuset. 

De fleste i køen er lidt for tykke - også børnene. Nogle er meget for tykke. Jeg synes især det gælder 

piger i 40 erne. 

Nu skulle man tro af ovenstående, at jeg altid handlede ind iført høj hat og Jaket.  

Dette er ingenlunde tilfældet. 
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Den pågældende dag havde jeg stukket mine bare fødder i et par udslidte træsko fra før krigen.  

Den 3 Puniske. 

Dertil et par gamle udslidte joggingbukser, som havde haft et helt andet liv, før jeg kom ind i 

billedet. 

Det går jeg da ud fra, at de har, da Konny fandt dem i Kirkens Korshær. 

Min t shirt den dag var 'en, jeg havde med mig fra Egnsteatret - for ca. 10 kilo siden. 

Jeg ved ikke, hvorfor jeg går med den mere, da den altid efterlader en smule maveskind ved 

bukselinningen. 

Min jakke den dag var en slags jægerjakke og så alligevel ikke, det er svært at forklare. 

Den er ved at blive lidt nusset ved ærmerne, men ikke noget af betydning endnu. (der er mindst to 

gode år tilbage i den jakke! Råber jeg til Konny, når hun prøver at vriste den ud af mine hænder) 

Jeg ved virkelig ikke, hvorfor hun pludselig ikke kan li' jakken mere. 

Da hun gav mig den for ca. 10 år siden, var hun da så glad for den. Mere glad end mig faktisk. 

Når hun får denne overtalende klang i stemmen, ved jeg godt hvad klokken er slået. 

Så har hun købt noget, som hun udmærket godt ved ikke er min stil, men hendes egen. 

Den grønne militærfarve er desværre heller ikke så kæk mere - den er nærmest falmet skov.  

Dertil et hvidt skæg der hverken var fugl eller fisk, da jeg var iført lange stubbe den dag. 

Jeg købte dog ikke guldøl. 

Så er ringen næsten sluttet. Det sidste jeg så, da jeg forlod sygehuset, 

var Karin, der var i fuld gang med at made vores mor med øllebrød.  

Hun tog næsten skeen ud af hånden på sygeplejersken. 

Kort tid efter fortrak jeg til gangen, hvor jeg fandt en stol. 

Jeg har selv madet mange i min tid inden for handicap området, 

men at se sin egen mor blive madet var mere, end jeg kunne klare.  

Så jeg luskede ud på gangen. 

Jeg havde siddet med bassen og avisen, da Tove ringede. 

Mor er indlagt! Sagde hun. Hun har fået en hjerneblødning,  

og er på det nærmeste lam i den ene side og det kniber også med talen. 

Da jeg havde fået stue nummeret, ringede vi af.  

Derefter ved jeg ikke i detaljer, hvad jeg lavede i nogle minutter.  

Jeg fandt mig selv i skarpt trav imellem stuevinduet og gangen.  
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Frem og tilbage uden at registrere noget som helst. 

Duften af den kaffe, jeg lige havde lavet, bragte mig tilbage til virkeligheden. 

Jeg har ikke haft overskud til at få noget skrevet siden den nittende.  

Det har været ’et langt mareridt, som tusindvis af danskere gennemlever hvert år.  

De første mange dage kunne hun stadigvæk kende mig, når jeg besøgte hende. 

Midt i alt det virvar der er på sådan en afdeling, kunne hun pludselig spørge?  

Har du købt træ Lars – eller - er der kommet noget op af jorden? 

I Søndags, da vi besøgte hende om eftermiddagen, kunne jeg ikke registrere nogen som helst form 

for genkendelse. 

Vi var fire på besøg – Mine to fantastiske søstre Karin og Tove, som på trods af 

at de har to kræftsyge mænd derhjemme, har taget sig tid til at tilbringe mange timer sammen med 

mor hver dag.  

Udover dem var der Konny og mig.  

Det viste sig, at personalet havde sat Mor i en kørestol inde på stuen og derefter forladt hende.  

Selvfølgelig faldt hun ud af stolen og pådrog sig en kæmpestor bule i ansigtet på størrelse med et 

hønseæg.  

Hele den ene side af hovedet strålede i alle regnbuens farver. Det kan umuligt have gjort hendes 

sygdom bedre. 

Vi havde købt en stor buket blomster, som jeg viste hende. Hun ikke så meget som kiggede på dem. 

Hun sad og fortalte Karin en hel masse, og uanset hvor meget jeg anstrengte mig,  

kunne jeg ikke høre noget af hvad hun sagde.  

Jeg spurgte Karin, da hun senere ringede, hvad mor havde sagt. 

Ingenting sagde Karin. Det var bare en hel masse ord uden mening. 

Vi gav Karin og Tove fuldmagt til at tale med de forskellige væsener (Sygehus og socialvæsen)  

og accepterer selvfølgelig de tiltag, der blev gjort for vores mor. 

I dag til morgen var der møde med Overlægen og oversygeplejersken, og Karin og Tove bad dem 

om at holde mor helt fri for smerter.  

Hun bliver nu medicineret, så hun stort set sover hele døgnet rundt og på et eller andet tidspunkt 

sover ind. 

Det lyder hårdt, og er det også, men vi har alle sammen lovet hende, at hun aldrig skulle ende som 

grønsag på et plejehjem.  



401 

 

Hun ligger og råber på sin mor og sin søster Karen og er næsten ovre i den anden verden.  

Men jeg kommer til at savne de små hyggestunder med frokost og kortspil i haven. 

Og turene til Vesterhavet. 

Og turene til Mols og Skæring strand. 

Finale. 

Det var så nogenlunde, hvad jeg har puslet med de sidste 42 år, mens jeg har boet i Randers. 

Noget har været godt, og andet har været skidt. 

Om jeg fortryder noget af det? Jahhh - et og andet har der nok været. 

Men, som man siger! Man skal ikke skyde skindet, før man har fejet for egen dør. (østjysk 

ordsprog) 

Det kan heller ikke nytte, at man sidder her i sin relative alderdom og får skrupler. 

Desværre husker jeg hver eneste situation, hvor jeg har båret mig ad som en stupid idiot. 

Og set i baggrundsnakkens ulideligt klare lys er der rigeligt at fortryde, men jeg trøster mig altid 

med, at der ikke er 'en, der ville genkende mig hvis de mødte mig på gaden. 

For den sags skyld tror jeg heller ikke, at jeg ville kunne genkende dem. 

Ellers synes jeg ikke rigtig, der er noget at komme efter. (i store træk) 

Trods det, at jeg hele mit liv har været en doven slog, har jeg også fået en masse fra hånden - 

indimellem.  

Min favoritstilling har altid været på sofaen med en god bog. 

Men det er det ikke mere.  

Jeg er selvfølgelig hoppet med på bølgen med egen computer, og de senere år har det været den, der 

tager al min tid. 

Hvis der sker flere markante ting i mit liv, vil jeg selvfølgelig skrive om det. 

Det er der nu ikke meget der tyder på, men håbet er jo lysegrønt. 

Dette er et løfte og ingen trussel. 
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