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Forord - Baggrund og idé: 

Lod mig lokke af en artikel i Amager Bladets week-end avis fra den 18.-

19. januar 2018, side 10  ”Få tips og tricks til at skrive om dine lokale 

minder”.  

Fordi jeg længe har gået og tumlet med en uforløst plan om at skrive 

nogle erindrings historier.  

Nu, hvor jeg er godt oppe i 70’erne og er ved mine fulde fem, så syntes 

jeg, det er på tide at få gjort noget ved det ! 

Om mit arbejdsliv på tovværksfabrikken Jacob Holm & Sønner A/S fra 

1958-1971 og fra min opvækst i en lille landsby Hønsinge, få kilometer 

fra Vig i Odsherred fra 1944-1958 og om mit liv i Urbanplanen på Ama-

ger, fra 1969-til 2019. 

Det foregik i Vagthuset, Torvegade 75, først på Christianshavn. 

Journalist Roberta Montanari stod for arrangementet. 

Jeg blev inspireret af hendes tilgang til ”opgaven” - noget med at skrive 

”non-stop”, ”sanse indtryk”, om et menneske, dufte og mange andre må-

der at starte historieskrivningen på. 

Det virkede som en overkommelig måde at få ”hul” på de store histori-

ske temaer i mit liv. 

Så efter et par hyggelige timer med praktiske øvelser i et roligt tempo, 

valgte jeg senere på dagen at gå i gang – startende med at renskrive mi-

ne håndskrevne skriplerier. Nedfældet i afmålte minut-intervaller. 

Måske får du selv lyst til at skrive dine historier? 

Som jeg engang hørte ”Harry Motor”, en succesfuld erhvervsmand sige 

på et af hans foredrag, ”Hver gang vi mister en, forsvinder der er stort 

bibliotek”. 

(Tak til korrektur-nørden J.K.Bøgh) 
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Et møde i Vagthuset medio januar 2018. 

Jeg sidder her midt i Vagthuset 75 sammen med 8 andre voksne med for-

skellig tilknytning til Christianshavn. Kun et par enkelte er uden lokale 

relationer. 

Alle har budt ind med deres historier – som en slags alibi for deltagelse i 

Roberta's invitation til ”Få tips og tricks til at skrive om dine lokale min-

der”.  

Man føler sig godt tilpas i gruppen, selv om alle er fremmede for en. 

Lokalet bærer tydeligt præg af at rumme en lokalhistorisk aktivitet med 

fokus på Christianshavnske minder. Selve Vagthuset er vist nok fra 1724 ! 

Efter en præsentation raden rundt om bordet – fik vi den første praktiske 

øvelsesopgave – skriv ”non-stop” - det er hermed gjort ! 

(herefter skulle vi markere den del af historien, som var den ”røde tråd” - 

formentligt i forventning om, at man havde skrevet en masse overflø-

digt, bare for at komme i gang med ”udfordringen”) 
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En god dag på kontoret 

Min opgave som edb-konsulent hos Regnecentralen på Frederiksberg i 

1970'erne var bl.a. at møde op hos firmaets kunder og lytte til deres edb-

løsnings behov og så efterfølgende hjem på kontoret og omsætte det til 

en kørende løsning i vores servicebureau. 

En af disse kunder var Brøste på Christianshavn – Ovengaden over van-

det. 

Man kom ind af en stor port, i en hvid bygning, tæt ved kanalen. Inde i 

gården skulle man ned i en oplyst kontorkælder. På kontoret havde vo-

res firma nyligt leveret computer terminaler til brug for ordreregistre-

rings opgaver hos Brøste. Anledningen var en slags komme i gang leve-

rance – en slags premiere. 

Kundens direktør var i dagens anledning også til stede sammen med af-

delingens chef. 

På et tidspunkt stillede direktøren mig et spørgsmål, om man nu kunne 

regne med udstyret. 

Jeg havde en af de såkaldte gode dage – så jeg svarede prompte ”ellers 

havde jeg ikke været her!” - det tog han for gode varer og var tilfreds ! 

Det hele forløb, som det skulle – endnu en god dag på kontoret ! 
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En flaske whisky 

Regnskabschefen hos Brøste - ”nede i 1970'erne” var en høj slank flot 

herre – formentligt i begyndelsen af fyrrerne. Sort hår og han lignede en 

handelsskole uddannet person – en af den slags jeg havde mødt på for-

skellige handelsskoler under min egen uddannelse. 

Han var dynamisk og udstrålede et venligt sind. 

Engang bad han mig om at få leveret nogle edb statistikker fra mit arbej-

de på Frederiksberg til hans hjemmeadresse i Nordsjælland, som jeg 

overbragte ham. 

Han takkede for materialet, og som den ekstra service, han følte han fik, 

fik jeg en flaske Ballantine’s whisky. Hvorefter jeg kørte tilbage til konto-

ret med den ventende taxa. 
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En rigtig JacobHolmer 

Jeg besøgte Just Jacob Holm, som var tip, tip oldebarn til stifteren af tov-

værksfabrikken Jacob Holm & Sønner A/S. 

Han boede ved Christianshavns kanal, vist nok på anden sal. 

En meget præsentabel ældre herre, pensioneret luftkaptajn. Han fortalte 

mig, at han et par gange om ugen sejlede rundt i kanalerne med nogle 

gode venner. 

Udgangspunktet for mit besøg, var, at jeg havde fået Bog & Idé i Amager-

centret til at udgive en DVD, som jeg havde lavet i forbindelse med mit 

fabrikshistoriske projekt ”Tiden før AmagerCentret”, og til denne begi-

venhed havde jeg lavet en pressemeddelelse til lokalaviserne. Denne ar-

tikel havde hans hustru læst, hvorfor hun kontaktede mig telefonisk for 

at høre, hvordan hun kunne få fat i det historiske materiale, som var på 

DVD'en. Jeg spurgte ind til hendes interesse for den. Jo, hendes mand 

var i familie med stifteren af fabrikken. Jeg var derfor ikke sen til at spør-

ge, om der kunne arrangeres et møde med hendes mand, så jeg kunne få 

mere med i min fabrikshistorie. 

Han havde en hel anden slags historisk materiale i f.t. de 30 jacobholme-

re, jeg tidligere havde besøgt i 2006.  

På hans skrivebord, med udsigt til kanalen, lå der stabler af anebøger, 

flot indbundet i noget fløjlslignende rødbrunt materiale. 

Jeg bladrede flittig i den ene anebog efter den anden – nogle var omhyg-

geligt inddelt i en slags decimalklassifikations system, som i den grad var 

fremmed for mig. Men han fortalte gladeligt, hvordan det skulle forstås 

og de sammenhænge, man kunne udlede. 

Der var også en lille sort notesbog med håndskrevne anefortegnelser; 

noget mere tilgængeligt for mit læse, og forståelsesniveau.  
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Den fik jeg lov til at låne med hjem, så jeg kunne scanne indholdet ind på 

min computer. Dog skulle jeg først underskrive en til lejligheden hånd-

skreven låneseddel. 

Som supplement fik jeg hans egen historie optaget på mit videokamera. 

Spændende historier bl.a. fra krigens tid (2. verdenskrig) - også selv om 

han aldrig selv havde arbejdet på eller på anden måde haft kontakt til 

fabrikken. 

Jeg havde planer om at lave en fabrikshistorisk udstilling om tiden med 

Jacob Holm & Sønner A/S ”Tiden før AmagerCentret” på glastorvet ved 

Apoteket, den første hele uge i juli måned 2007 – efter aftale med Ama-

gerCentret. I den anledning spurgte jeg ham, om han havde noget imod 

at være med på den historiske stand – idet jeg følte, at det kunne være 

lidt af en særlig begivenhed, at udstillingen også rummede en nutidigt 

levende person fra slægten.  

Det ville han gerne, dog kun en dag, men det var også fuldt tilstrækkeligt 

for mig. 

Og sådan blev det. 

Selve udstillingens syv dage blev ligeledes optaget på video. 
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En duft af margarine 

Som arbejdsdreng 14 år gammel, havde jeg hele afdeling H (sisal produk-

tionen), som min daglige arbejdsplads i tovværksfabrikken Jacob Holm & 

Sønner A/S i 1958. 

I den ene ende af den store fabrikshal blev maskinerne ”fodret” med si-

sal naturfiber. Det var nogle brede gullige parallelle fiberbånd på vel om-

kring 20 cm bredde og ca. 3 cm tykke. De var godt blødt op med nogle 

olier, der skulle gøre det første gennemløb lettere og uhindret – for der-

efter at komme ud af den anden ende af maskinen som smallere fiber-

bånd – hvorefter de blev ført videre til næste maskine, der gjorde bånde-

ne endnu smallere – for til sidst at blive til tynde snoede gul/hvide høst-

bindegarnnøgler klar til at blive pakket og senere leveret til landbrugets 

høstmaskiner. 

Den olie, man ”smurte” fibrene ind i, duftede ret tydeligt som margarine, 

og mindede om det, man dengang brugte til madlavning og stegning i 

hjemmekøkkenet. 

Længe efter, at jeg var holdt op på fabrikken – altså efter 1971, når der 

blev brugt margarine under madlavningen, og det duftede dejligt i hele 

boligen, dukkede minderne frem fra den tid i fabrikken med sisal produk-

tionen og vel at mærke for mig, gode minder. 
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Tomgang 

Det er en af disse dage, hvor energien i kroppen ikke er til stede. 

Denne tomhed, stilhed, manglende kontakt med den viden, jeg har tileg-

net mig igennem tiden - efteruddannelsen og den videregående af kom-

merciel karakter,  operationsanalyse og andre specifikke tekniske disci-

pliner. 

Ja, selv mine erindringer syntes at være lukket inde, utilgængelige i nuet. 

Jeg spørger mig selv, hvordan kan det dog være, denne slappe energifor-

ladte tilstand - jeg får ikke noget svar. Er for træt til at reflektere. Kan ik-

ke rigtigt se en mening med tingene. Bemærker dårligt nok, at solen skin-

ner uden for de lokaler vi sidder i, her onsdag den 24. april 2019 om for-

middagen. Tænker mest på at få det overstået og komme hjem og få en 

powernap eller en morfar i tiltro til, at energien vender tilbage. 

Stilheden i lokalet forstærker, på en underlig måde, min håbløse situati-

on. Forsøger at anstrenge mig for at få skriveopgaven i gang. Venter sta-

dig, syntes intet sker. Det bliver en lang dag. 

Det er og bliver et ufrugtbart forløb - kun tilfældige ord sammensat med 

et spædt forsøg på at skabe en flydende sammenhæng. Det giver ingen 

mening. Kun en slags tidsfordriv. Der endnu engang bekræfter mig i, at 

der er noget galt. Det er som om, jeg kører i tomgang. Mine fingre forsø-

ger pligtskyldigt at danse rundt på computerens tastatur, som rutinerede 

dresserede heste, der adlyder det mindste vink. Og forsøger at tolke de 

signaler, der på lavt blus tilstrømmer dem, så den let pulserende lavener-

gi kan omsættes til tryk på tasterne. 

 

Jeg er spændt på at få læst det skrevne. Om det er ren volapyk, eller på 

mirakuløs vis alligevel skulle afsløre en form for meningsfyldt fortælling. 

Jeg kan begynde at mærke min nysgerrighed. Ikke, at den i sig selv ska-

ber nogen form for ekstra energi. Det hele kører bare stadigt i tomgang. 
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"strikkeklubben" - et fællesskab. 

En gruppe beboere og naboer i Remisevænget Nord satte sig sammen 

ved gavlen til opgang 95, her var der nogle bænke og borde, der var vel-

egnet til at slappe af på en lun sommerdag. Det, de lokale mødre ofte 

gjorde nede i 1970’erne. 

De sad og hyggesnakkede, alt imens deres børn rendte rundt i nærheden 

og legede. Inde i gården var der små legehuse og store sandkasser, som 

tiltrak børnene. 

Kvinderne nød en kop te, enkelte havde håndarbejde med. Og så snakke-

de de løst og fast om dagligdags problemer og børnepasning - og hvad 

skal vi lave til middag i dag... 

Sådan kunne sommeren hurtigt gå i et hyggeligt fællesskab. 

Efterhånden lærte man hinanden godt at kende - passede af og til hinan-

dens børn, hvis man skulle et eller andet uden for hjemmet. 

På et tidspunkt begyndte mændene at blande sig i hyggekrogsaktiviteter-

ne, når disse fik tidligt fri fra arbejdet. 

Og med tiden blev te drikkeriet suppleret eller afløst af tidens liebfrau-

milk, en sødlig og friskperlende hvidvin. Den blev mere og mere populær, 

hos damerne. 

Enkelte af damerne havde farvet lilla ble på som tørklæde.  Det var der 

ingen, der tog notits af. 

Mændenes mere og mere blanden sig i damernes gøremål førte til en 

slags rekonstruktion af disse oprindelige hyggeaktiviteter. 

Der kom system i tingene uden, at det dermed gik udover det hyggelige. 

Man aftalte at mødes hos hinanden på skift, sådan cirka hver eller hver 

anden måned.  
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Så stod den på aftensmad, gerne flere retter og med rødvin til hoved-

retten og hvidvin til forretten, hvis det var en del af menuen.  

Der begyndte at tegne sig et hyggemønster. 

Man fik sludret, debatteret og informeret - alt kunne bringes på banen. 

Nogen gange kunne det gå "højt" for sig - det var hovedsagligt mænde-

ne, der skulle markere sine synspunkter.  Damerne forsøgte så at dysse 

gemytlighederne ned. Det sluttede altid med en slags forsoning uden at 

bære nag. 

Gruppen fortsatte med at kalde fællesskabet for "strikkeklubben", hvor 

den rettere burde kaldes for "drikkeklubben", hvis man måler på det an-

tal tomme vinflasker, en sådan aften kunne efterlade sig. 

I begyndelsen kunne disse 4 ægtepar godt klare sig med en halv flaske  

vin hver, på en hel aften, plus selvfølgelig en lille en til kaffen, sluttende 

af med drinks eller kolde øl.  

Så var klokken også i nærheden af midnat, enkelte gange mere. 

Gruppen holder stadigt sammen her, snart 50 år efter. Dog har naturen 

blandet sig, så vi er ikke længere fuldtalligt.  Vi har mister en af mænde-

ne og en af kvinderne. 

I tidens løb har vi puttet penge i en rejsekasse.  Således, har vi hver andet 

år kunnet tage en betalt week-end tur forskellige steder i Danmark og 

Tyskland.  

Besøg i vennernes sommerhuse i Sverige, Nordsjælland og Odsherred er 

det også blevet til. 

Nu rejser vi sjældent - enkelte er blevet mindre mobile.  
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”svævede” til skolen. 

Jeg tror, jeg var 6 år, da jeg startede i første klasse. Det var i lilleskolen på 

landet i Hønsinge. Skolen havde kun 1. og 2. klasse. 

Vi legede i frikvartererne. Husker en detalje, hvor jeg stod ved hjørnet  af 

den røde murstensbygning og kiggede efter nogle skolekammerater - de 

måtte ikke se mig, men jeg følte, at jeg kunne se om hjørnet. 

En dag i klasseværelset opstod der en episode, hvor lærerinden fandt 

anledning til at slå ud efter mig - det havde jeg lynhurtigt registreret, så 

jeg bukkede mig, og min sidekammerat blev ramt i stedet for. Hun rette-

de ikke op på sit forehavende, så jeg slap fri. Sådanne situationer opstod 

aldrig sidenhen. 

Var glad for at gå i denne lilleskole. Dog husker jeg, at kort tid inden min 

skolestart, det var i 1950, var man holdt op med at gå i skole hver anden 

dag. Det erindrer jeg, at jeg  blev skuffet over, dog uden at vide, om jeg 

ville have gået glip af noget.  Bare en mulighed, jeg ikke fik lov til at ople-

ve. 

Da jeg var færdig med at gå i anden klasse, skiftede jeg skole til den gam-

le rødstens skole i byen Vig - ca. 2 km hjemmefra.  Hertil gik jeg ofte på 

gåben. 

Jeg erindrer tydeligt, at jeg kunne opleve en gå-rytme, som fik mig til ikke 

længere at føle mine ben - det var ligesom om, jeg sad på en stol, alt 

imens min krop langsomt svævede henover den asfalterede vej.  Der var 

jo ingen fortov, ej heller cykelstier - dengang. 

Jeg gik nogle år i den gamle skole i Vig indtil, der blev bygget en helt ny 

etplanskole få hundrede meter fra den gamle. Det var en lys og moderne 

skole rent bygningsmæssigt.  

Efter et længere hospitalsophold, valgte skoleinspektøren, at jeg skulle 
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gå femte klasse om. Således nåede jeg aldrig at gå i syvende klasse. Der  

dengang var sidste klassetrin, hvis man ikke gik den boglige linje - hvilket 

ikke blev mig tildelt. 

Huske ting: 

Notater, der skal tages højde for, hvis denne historie skal skrives færdigt. 

Antallet af elever i klassen var aldrig noget, jeg oplevede som et pro-

blem. 

Læsning af næsten hele sider på landet , men i Kbh. kun et afsnit - følte 

det som et problem, blev stoppet, før jeg kom i gang med at læse. Skole-

gård, faldt jeg engang og slog min kæbe. 

Spillede med 5 terre terninger i skolens port efter skolen i Kbh. 

På landet - "faldt om på sofaen af træthed" efter skoletid. Kladdehæftes 

skiftende sidekvalitet - blank var behageligt at skrive på, næste side var 

ru, ikke behageligt - blyantens stift føltes trukket tykkere. 

I 6. klasse gik turen til Skagen og den tilsandede kirke og Råbjergmile 

sand-bjergene - skrev efterfølgende 16 siders stil om turen, som blev 

omtalt for hele klassen som en præstation, så andre burde være mere 

flittige.  

Slåskamp i Vig ny skoles toilet, vinderen blev aldrig afgjort - det ringede 

ind til klassen. 

En vorte blev siddet af i gl. skoles klasseværelse. 

Synål i knæet, blev båret fra skolen til nærmeste læge tæt på skolen. 

Pen og blæk - udskiftelige pennehoveder. 
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Min opdragelse... 

Jeg voksede op på landet i Odsherred.  Omgivelsernes åbenhed og tryg-

hed gav ikke min mor anledning til formaninger. Hvorfor jeg føler, at jeg 

havde en fri og til dels ubekymret opvækst. 

Legede meget med områdets drenge.  

Havde megen kontakt til min moster og min mormor. Mormor var meget 

religiøs, bad fader vor inden hun faldt i søvn - det lærte hun mig. 

Har aldrig gået i børneinstitution. 

Skolegangen erindrer jeg heller ikke som nogen form for opdragelse. 

Summarisk set føler jeg ikke, at jeg har fået nogen opdragelse af min 

mor. Min far var ikke en del af min opvækst. Og mine stedfædre præge-

de mig ikke på nogen måde. Dog husker jeg, at min stedfar på landet be-

mærkede, når jeg sad ved spisebordet under måltiden med hovedet 

holdt oppe med armen, sikkert fordi jeg var træt - så sagde han til mig, 

”er du bange for at tabe hovedet.” 

Hvor min voksne selvtillid stammer fra er mig uforklarlig. 
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Ros / skæld ud - årsag og hvem. 

Som ung var jeg meget teknik interesseret - legede med krystalapparater 

og kasserede radioer, som jeg skilte ad og eksperimenterede med. 

Til et eller andet formål, jeg ikke husker, havde jeg lavet en tegning med 

en masse ledningsføringer krydsende hinanden - den tegning var jeg lidt 

stolt af - viste den til min mor i køkkenet på landet. Hun responderede 

positivt, noget i retning af, at den var flot - det blev jeg glad for at høre. 

Senere har jeg tænkt på denne situation og analyseret mig frem til, at 

hun givet vis ikke forstod en pind af, hvad det lignede - det til trods, var 

hun positiv. 

Min stedfar skældte mig engang ud for et eller andet, da vi begge var ne-

de i husets åbne kælderrum. Jeg husker tydeligt, at jeg følte mig uretfær-

digt behandlet og dristede mig til at reagere ved at sige til ham, at hvis 

det var min lillebror, som han var far til, så ville han ikke få samme skide-

balle - så blev der ikke talt mere om den sag. Ellers har jeg altid været 

meget glad for ham. I tidens løb fik jeg da også lommepenge af ham. Og 

da han som gammel og hospitals indlagt var på Nykøbing Sjællands syge-

hus, besøgte jeg ham sammen med min hustru og vores to små børn. 

Når jeg sagde farvel og gav hånd, havde han forinden foldet en 100 kr. 

seddel sammen, som jeg skulle have, uden at andre skulle se det. 

Var også med til hans begravelse i Vig kirke - og var med, sammen med 

min lillebror til at bære kisten ud på kirkegården, særligt kistens tunge 

vægt erindrer jeg tydeligt, selv om vi var mange, der bar. Jeg mindes ham 

ofte med glæde.  
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En person i familien, der var en outsider. 

Min morbror Oluf blev omtalt som familiens sorte får. I dag ville man nok 

kalde ham for hjemløs. 

Jeg har aldrig besøgt ham. Han dukkede en sjælden gang op hos os på 

landet, da jeg var barn. Han var gavmild, hvilket bl.a. kom til udtryk ved, 

at jeg fik en masse 1 og 2 ører. For mig var det mange penge. Jeg kunne 

bl.a. købe poser med pinocchiokugler af lakrids med sukkerglassur. 

Der gik en historie om ham, at han engang tiggede penge af en præst 

inde i dennes kirke. Præsten ville ikke give han nogen - han gentog tigge-

riet nogle gange med samme uforløste resultat. Til sidst lagde han sig på 

kirkegulvet og sagde, at her ville han blive liggende, indtil han fik nogle 

penge. Da han ikke ligger der mere, antager jeg, at det lykkedes ham at 

få, hvad han kom for. Han var en ud af en søskendeflok på 10 - en blandt 

de ældste. 

Jeg har kun svage, men positive minder om ham. 

(alle kunne godt lide ham - talte aldrig ondt om ham) 
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Mine forældre 

Min far har jeg aldrig kendt, eftersom min mor rejste fra ham,  da jeg var 

et halvt år gammel. Han boede i min fødeby Horsens og var ansat på et 

slagteri som forvalter - har jeg fået fortalt. 

Som 16-17 årig fik min moster Henny skabt en kontakt til ham. Jeg be-

søgte ham i et lille træskur på godt og vel 1 m2, som stod ved Østerport 

station og blev brugt som et læskur, når vejret var dårligt. Ved siden af 

skuret stod der en masse cykler, og han tjente til dagen og vejen ved at 

reparere cykler. 

Vi sad inde i skuret - der var ikke megen plads til overs. Ikke på grund af 

vejret, men nok mere for at holde støjen ude. Jeg erindrer ikke hans ud-

seende eller påklædning, men måske skyldes det, at jeg var noget 

spændt på, hvordan dette møde ville spænde af. Hvor lang tid vi sad der 

og snakkede og om hvad, fortaber sig også. Dog kan jeg huske, at vi aftal-

te, at jeg skulle komme hjem og besøge ham. Jeg havde fået at vide af 

min moster Henny, at det var et stærkt ønske fra hans side at se sin søn 

(mig). Han skulle efter sigende tage nogle stærke hjertepiller, som han 

var meget afhængig af. Nogen tid efter døde han, vist nok, fordi han hav-

de fået sit ønske opfyldt og var holdt op med at tage disse hjertepiller, 

men det har jeg af gode grunde ikke kunnet få bekræftet. 

Jeg nåede at besøge ham, hvor han boede - senere er jeg blevet gjort 

opmærksom på, at det var på Frederiksberg. Under besøget var der også 

en voksen pige, som jeg ikke kendte. Først 50-60 år senere havde denne 

pige søgt efter mig på Facebook. Det var min halvsøster Ditte. Hun hu-

skede tydeligt, at min far og jeg ikke talte ret meget sammen under be-

søget på Frederiksberg - hun vidste ikke, at vi forinden havde fået talt ud 

om mangt og meget.  

Besøgte hende og hendes mand Jørgen for omkring 8 år siden. De bor 
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midt på Sjælland i en lille landsby. Vi, min hustru og jeg, blev opvartet 

efter alle kunstens regler, og der blev bragt en masse historisk materiale 

frem på bordet, og snakken gik i flere timer. Jørgen sagde på et tidspunkt 

til min halvsøster, at de skulle huske at lægge dette materiale i en kuvert 

med mit navn på, så jeg senere kunne få det, når de nu ikke var her mere 

- Jørgen er godt oppe i firserne og søster er omkring 4 år ældre end mig. 

Det var en dejlig oplevelse med masser af minder, som jeg ikke selv har 

oplevet. 

Som ”sædvanligt” lå det i kortene, at vi skulle ses igen - men tiden går, 

og det er endnu ikke sket. 

Jeg sender engang imellem via Interflora en buket blomster og lidt 

mundgodt for at tilkendegive, at jeg tænker på dem. Måske er det også 

p.g.a min dårlige samvittighed - et eller andet sted føler jeg, det er for 

dårligt ikke at tage højde for et gensyn i min stadige travle kalender. I 

bund og grund er det jo et spørgsmål om prioritering. 

Dårlig undskyldning - livet går videre... 

Min mor har jeg kun alt for svage erindringer om trods det, at jeg har bo-

et sammen med hende, til jeg var næsten 14 år gammel og flyttede 

hjemmefra til København. Følte ikke at hun opdrog mig. Aldrig noget 

med, at det og det må du ikke. Frit opdraget, hvis man kan kalde det en 

opdragelse. Men en lys barndom, trods alt. Ofte var det min moster Hen-

ny, der var inde over. 

Senere, når jeg som voksen med familie besøgte mor på landet, mens vi 

boede i København, og jeg smuttede over hos bageren på Møllebakken i 

Hønsinge, var standard spørgsmålet fra min mor, ”hvad sagde bageren. ” 

Senere optog jeg det på en lille båndoptager og afspillede det for hende.  
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Biografture 

Jeg gik sjældent i biografen. Dagen før min søn blev født, var min hustru 

og jeg i biografen inde omkring Nørregade. Vi så en Lemmy film - en slags 

action og kriminalfilm. Det var lidt våget, eftersom min hustru var højgra-

vid. Hun nedkom dagen efter med vores førstefødte, det var den 28. no-

vember 1964. Vi har tit talt om, hvor risikabelt dette forehavende havde 

været, uden vi dengang tænkte over det. 

Sidenhen har det været småt med biografture - ikke fordi vi ikke havde 

lyst, men mere tilfældighederne, der gjorde det. Derimod min lillebror 

Kurt gik meget i biografen, imens han boede i Finlandsgade, hvor han 

havde et lille værelse og adgang til et fælleskøkken. Hans hobby var også 

at samle på biografbilletter, sådan nogle små papirslapper med tryk på, 

der oplyste om filmen, og hvor man skulle sidde - på hvilken af de num-

mererede pladser, og selvfølgelig datoen. De kunne være i mange for-

skellige farver - og han havde efterhånden samlet sig en hel masse. Jeg 

ved ikke, om han fortsat har disse biografbilletter. En af årsagerne til vo-

res udeblevne biografture hænger nok sammen med, at nu havde vi 

"slæb" på - altså sønnen Max.  Det var i øvrigt en dejlig tid. Der skete en 

masse. Vi havde travlt med at etablere os som en familie, der først rigtigt 

boede sammen i en lejlighed i kartoffel rækkerne lige i nærheden af sø-

erne. Det var midt i 1960’erne. Opvarmningen skete med en gammel-

dags kakkelovn - som vi om vinteren havde aftalt, på skift, hvem der skul-

le tænde op i den - nogen gange gav det anledning til udveksling, om det 

nu var den ene eller den andens tur. Koldt var det jo, efter en nat uden 

varme.   

Også dette sted, bød på mange oplevelser. Husker, at vi gik på indkøb 

med barnevogn og udlejers lille hvide puddelhund. Da vi var kommet 

hjem fra indkøbsturen, opdagede vi til vores store forskrækkelse, at vi 

havde glemt hunden uden for slagteren.  

Den blev hurtigt hentet, og episoden blev vores lille hemmelighed.  


