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Forord
Overskriften refererer til en besværgelse, som min vendsysselske svigermor undertiden har betjent sig af. Hvorfor besværgelsen er blevet til overskrift i min
livsberetning, må du som læser selv vurdere. Mine betroelser i denne bog har jeg
stort set kun fra min hukommelse, derfor vil jeg ikke afvise, at enkelte erindringsforskydninger kan forekomme, men jeg har været så ærlig, som det er muligt. Jeg
håber ikke, at jeg støder nulevende personer, det har i hvert fald ikke været min
hensigt, hvis det skulle være tilfældet, beder jeg undskylde.
Teksten er skrevet ved hjælp af Zoom-tekst på svagsynscomputer med 32 ganges forstørrelse og understøttende talesyntese. For at undgå fadæser har jeg haft
en god ven til at gennemlæse og redigere materialet. Det bør tilføjes, at der ikke
er direkte henvisninger til litteraturlisten, men denne kompletterer oplysningerne om Munkholm, Asnæs, Hjørring, Skagen, Arden og Terndrup. De fleste af
bøgerne kan fjernlånes fra dit lokale bibliotek.
God læsning

Christian Munkholm
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Prolog
RUNDTUR OG ANSÆTTELSE
I juni 1966 blev Stella og jeg dimitteret fra Hjørring Seminarium under stor festivitas. Allerede vinteren før havde vi søgt stilling på min hjemegn ved Højby
skole, men vi var godt klar over, at vi også måtte søge andre steder, eftersom der
var flere favoritter til de opslåede stillinger. I et forfærdeligt vejr trådte vi ind i
skolekommissionsformandens stue med sne på skoene. Det var ikke så heldigt.
Det blev altså ikke ved Højby skole, vi skulle indlede vores karriere.
Vi søgte stillinger ved Arden kommune, som dengang hed Astrup – Storarden
kommune. Opslaget passede rigtig godt til vores fagområder, Arden skole manglede blandt andet musiklærere, og jeg kunne få en hel del timer heri. Desuden var
der timer i formning, som faget hed den gang, det havde også min store interesse.
Efter et par år kunne jeg desuden få dansk som fag. Stella kunne få jobbet som
enelærer på Lillearden skole, hvor der var 12 elever fordelt på tre årgange.
Dengang skulle ansøgerne besøge skolekommissionsmedlemmerne i deres
private boliger efter tur, når skoleinspektøren havde givet sin accept, men det
afgørende ord havde formanden for skolekommissionen, som i dette tilfælde var
pastor Kristian Jordansen. Han havde set på karaktererne og læst diverse udtalelser, og han mente åbenbart, at vi kunne bruges. Han morede sig meget over min
begrundelse for at søge job på netop denne egn, fordi jeg sagde til ham, at Arden
lå midt mellem Skagen og Asnæs, så afstanden ville ikke være uoverkommelig,
når vi skulle på forældrebesøg. Seminariets religionslærer, provst Hermansen,
var en god bekendt af pastor Jordansen, og han havde givet en forhåndsudtalelse,
hvor han havde noteret, at jeg gik til faget med samme energi, som jeg gik til
kantinebestyrerens frikadeller. Det var nu nok ikke helt rigtigt, men Jordansen
syntes, det var utrolig morsomt. Derfor var stemningen god, da han pludselig
spurgte, om jeg kunne tænke mig at forestå kirkesang? Jeg lovede at tænke over
det, men jeg tror nu nok, at han antog det for et løfte. Faktisk var jeg lettere
chokeret, for en sådan beskæftigelse ville jo medføre mange bindinger, derfor
turde og kunne jeg ikke indfri hans forventninger. Senere skulle det vise sig, at
Jordansen på flere felter var mig en god hjælper.
Efter besøget hos Jordansen i Astrup skulle vi så på rundtur til de øvrige medlemmer. Et par stykker var ikke hjemme, men vi nåede tre besøg, inden vi et godt
stykke over midnat kunne levere den lånte bil tilbage til Stellas far i Skagen. Vi
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var dengang ikke så velbevandrede i den himmerlandske dialekt, og vi forstod
faktisk ikke et ord, da vi besøgte ægteparret på Tistedgården, men vi nikkede og
sagde ja på forhåbentlig passende steder. Det var ikke så rart!
Ude midt i skoven besøgte vi en skovarbejder, hvor vi satte os i hver sin stol
og snakkede frem og tilbage om dette og hint. Pludselig sagde skovarbejderen,
at han godt ville stemme for os, fordi vi var i stand til at sidde stille! En tidligere
ansøger, fortalte han, havde vandret hvileløst frem og tilbage foran vinduet, og
sådan noget var ikke godt for børnene, mente han. Tidligere på dagen havde vi
forsøgt at træffe Gunnar Bundgaard i Astrup, der imidlertid ikke var hjemme.
Fru Bundgaard bad os så mindeligt om at vende tilbage senere på aftenen, men
da var han heller ikke dukket op, og fru Bundgaard var ganske hændervridende,
for han måtte da snart komme. Det gjorde han så, men lettere overrislet og i
favnen havde han en stor bamse og diverse poser, som han havde erhvervet på
et marked i Aalborg. Denne hændelse vendte vi senere flere gange med Gunnar
Bundgaard, og vi morede os i fællesskab herover. Flere år senere skulle det vise
sig, at han ligesom Jordansen var mig en god støtte på det musikalske felt.
Nu fulgte for mit vedkommende 30 begivenhedsrige og spændende år, inden
jeg måtte gå på førtidspension. For Stellas vedkommende blev der faktisk tale
om godt 40 år, inden hun lod sig pensionere. Denne lange periode skildres i et
senere afsnit.

7

Orø kirke 21. juni 1942. Fra venstre ses min farmor, Elsebeth, Thorvald, mor med mig på armen og far til højre

Her sidder jeg hos min mor i liggestolen uden for køkkendøren på Næsby skole – Orø
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Mit ophav
ORØ
Man havde bestemt, at jeg skulle fødes i året 1942, der havde en rigtig isvinter,
undertiden med minusgrader op mod de 30.
Jeg blev født den 7. april i Næsby Skole på Orø midt i Isefjorden, og jeg fik
navn efter min farfars bror, idet jeg kom til at hedde Christian Munkholm Larsen. Et par dage efter min fødsel kom min farmor cyklende hen over isen fra
Holbæk for at se den nyfødte. Færgen var indstillet, og al trafik foregik gående
eller kørende hen over isen. Mor har senere fortalt, at 14 dage efter var al is
væk, og krokus, påskeliljer og tulipaner blomstrede samtidig. Far var enelærer
på Næsby skole, og mor var øens hjemmesygeplejerske.
Min første erindring er duften af strandmalurt. Stranden var næsten bag haven, men man måtte passere et lille stykke strandeng fyldt med herligt duftende
malurtplanter. Stranden var god, og der var en del store sten i vandet, hvor man
kunne ligge og sole sig. Mit næste sanseindtryk var de gule krokus, og gult er
stadig min foretrukne farve. Rigtig krokusgul er bare sagen. Eftersom familien
flyttede fra Orø til Asnæs, inden jeg fyldte 5 år, er det begrænset, hvad jeg husker
fra Orø. Jeg husker kartoffellægningen, fordi jeg fik lov til at putte kartoflerne
ned, når far havde lavet hul med spaden. Ligeledes husker jeg, at jeg blev sendt
til købmanden efter havregryn. Måske har jeg været tre år. Jeg bilder mig også
ind at kunne huske, at skolebørnene lukkede mig inde i et kaninbur. Ofte overværede jeg, når fru Jensen tændte op i skolestuens kakkelovn, og jeg så, hvordan
hun startede med at lægge halm i bunden.
Der var ikke elektricitet på øen, i hvert fald ikke i begyndelsen, men man
kunne se Kyndbyværket med de rygende skorstene på den anden side af vandet.
Belysningen i vort hjem kom fra store petroleumslysekroner, en af disse hænger
nu her i Terndrup med stearinlys.
En gang om året overværede skolekommissionen undervisningen, og seancen
sluttede med middag hos min mor for de høje herrer. Et år klagede kommissionen
over, at der ikke var vin på bordet, men hjemmelavet æblemost. Min mor sagde, at
vin var der ikke råd til med en lærerløn. Så blev der ikke talt mere om det.
Mange år senere besøgte jeg Orø med far og mor, og der blev udvekslet minder
med gamle elever og patienter. Skolen var i mellemtiden brændt, og der var opført
et nyt hus på grunden, men jeg kunne kende udhusene. For et par år siden besøgte
Stella og jeg Orø, fordi vi i bladet ”HAVEN” havde læst om præstens rosenhave
Mit ophav
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samt en speciel urtehave. Det passede godt at besøge øen, når vi alligevel var på
ferie i vort sommerhus i Høve. Vi tog turen med MS Margrethe fra Holbæk, en tur
på en god halv time, trækfærgen på øens modsatte side tager dog kun 5 minutter.
MIN MOR
Min mor hed Anna Tværmose, hun blev født på en gård i Fastrup ved Hammerum 1909. Da mor var syv år, døde hendes mor af brystkræft, derfor fik hun en
hård opvækst med en stedmor, sin bror Thorvald og tre stedsøskende.
Mor blev uddannet som sygeplejerske på Maribo Sygehus. Hun har fortalt, at de
andre sygeplejeelever fik tilsendt pakker hjemmefra til jul. Da mor vidste, at hun
ikke ville få nogen pakke hjemmefra, og da hun ikke ville være anderledes end
andre, cyklede hun til det nærmeste posthus med en tom skoæske i julepapir
adresseret til sig selv, så ville der også være en pakke til hende, når forstanderinden juleaften delte gaverne ud. På den måde blev der lidt retfærdighed til!
På et tidspunkt i sin ungdom lånte hun sin bror, Thorvald hele sin mødrene
arv, da han ville uddannes til lærer. Jeg tror, det drejede sig om 5.000 kr. Det blev
Mor i sit sygeplejerske-antræk
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Min mormor Bothilde

dog et problem med tilbagebetalingen, Thorvald snakkede aldrig om, hvornår
eller hvordan han skulle afdrage, endnu mindre tilbød han renter for lån af det
for den tid ret store beløb. Hvornår præcis Thorvald betalte tilbage, ved jeg ikke,
men mor fik beløbet tilbage, da der var gået næsten 50 år, men altså uden renter.
Adskillige somre besøgte vi gården med ”mormor” Bothilde og morbror Poul,
som drev gården. Han var gift med Else, en yderst hjertelig og gæstfri dame. Morbror Thorvald, der nu var blevet skoleinspektør i Spjald, cyklede rundt med os og
viste os egnen. Jeg husker et besøg hos en original, der byggede violiner i træsko.
Hans have var meget speciel og fyldt med grønne glaskugler og sjove dingenoter.
Det var jeg temmelig betaget af. De første gange, som jeg kan huske, var vi med
færge og tog til Hammerum, hvor vi blev hentet på stationen i en flot hestevogn.
Senere foregik rejsen med bil.
Mor tilhørte Tværmose-slægten, og Stella og jeg har på en tur med lærerpensionisterne til Kongenshus Mindepark set navnet på en sten, som indikerer, at
forfaderen var en af hedens opdyrkere. Og navnet var stavet med æ, mens der var
andre i slægten, der stavede det med e. Man diskuterede vistnok heftigt, hvad der
var den rette stavemåde. En anden af mors brødre var morbror Carlo, som var
både humørfyldt og filosofisk tænksom. Han var gift med Dagmar, og sammen
drev de en lille gård. Moster Marie var både gæstfri og fyldt med humør, hun
var gift med Svend, der drev en vognmandsforretning. Svend var charmerende
og meget dameglad. Det gik galt på et tidspunkt, så de måtte skilles. Senere kom
Jens ind i billedet for en tid. Mors familie var koncentreret omkring Herning –
Hammerum – Fastrup – Tjørring og Spjald. Som barn og ung var jeg selvsagt på
mange familiebesøg i området.
MIN FAR
Min farmor var dameskrædder, og min farfar var typograf på Venstrebladet i
Holbæk. De boede i et stort hus på Bakken 9, hvor min farmor havde systue. Før
det var de hver for sig udvandret til Californien, hvor de bosatte sig i San Francisco. Her blev min far født i 1909 og fik navnet Kay Francis Munkholm Larsen.
Hans personnummer starter med cifrene 090909. Det var meget praktisk, for så
var det let at huske fødselsdagen. Min farmor har tit fortalt om Amerika-tiden.
Små jordskælv registreredes næppe, men ved større skælv hang billederne skævt
på væggen, og flødekanden, som stod i vasken, væltede. Udvandrerlivet var imidlertid ikke helt tilfredsstillende, for min farfar savnede trykkeriet. Hans job ”over
there” var som sporvognskonduktør på den stejle bane i San Francisco. De enedes om at vende tilbage i 1916 midt under Første Verdenskrig. I begyndelsen
Mit ophav
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Min farmor og farfar samt min far i haven i Holbæk

efter hjemkomsten opholdt familien sig hos farmors søster, Johanne og hendes
mand, Klaus på en gård i Kvanløse. Her begyndte min far at lære dansk, og de
unge mennesker på gården lærte ham en masse uartige ord.
Min farfar døde tidligt, derfor husker jeg ham ikke, men jeg har fået fortalt,
at han i forbindelse med et besøg i en forretning havde glemt at bremse barnevognen, som jeg lå i. Den trillede et meget langt stykke ned ad fortovet i Holbæk,
men jeg overlevede altså.
Da farmor nedlage systuen, flyttede hun ovenpå, og underetagen blev udlejet til hr og fru Løgstrup. Han var lods og hun var lærer. En af mine fornøjelser var, når Løgstrup fortalte om farlige arbejdssituationer på fjorden. Farmors stue var en typisk klunkestue, og der var skærmbræt foran kakkelovnen.
Min og min søster Ingrids store fornøjelse var at kikke i gamle fotoalbums,
samt gennemse stakkevis af fotos, som flere kurve var fyldt med, og jeg husker farmors have som en drømmehave. To valnøddetræer med en hængekøje
imellem! Den kunne der godt være kamp om. Længst nede i haven var en
sandkasse med alskens gode sager. Ude i forhaven mod syd var der op mod
huset et væld af hyacinter. Jeg tror, at det var her, jeg lærte, at hyacinter skal
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solsteges om sommeren for at blive rigtig flotte og frodige. I Holbæk blev
gadebelysningens gaslamper erstattet med elektrisk lys, og de gamle flotte
gaslamper blev solgt til USA. Min farmor og naboerne rystede på hovedet,
for hvad ville amerikanerne dog med det gamle bras?
Der er forskellige lyde, som jeg husker hos farmor i Holbæk. Det var gadesælgernes råb og tårnuret på Østre Skole. Østre Anlæg lige i nærheden fik i øvrigt
jævnligt besøg af os børn, og især husker jeg turene med farmor ud til Munkholm. Munkholmbroen var ikke bygget dengang, så man slog på en ophængt
jernbaneskinne, og lidt efter kom færgemanden og fragtede os over til søndagskaffen på færgekroen.
Hver måned drog farmor til Munkholm, hvor farfars bror Christian boede i et
lille hus. Undertiden var Ingrid og jeg med, og vi blev placeret på en bænk, mens
farmor forsvandt op ad bakken med en lille sum penge og lidt mad. Christian var
nemlig alkoholiker og under administration. Han havde været skytte på Eriksholm,
tilmed en af de bedste i landet, men altså med en sørgelig deroute. Faktisk endte
det med, at han tog sit gevær og gjorde en ende på sit liv. Det har Ingrid senere fået
fortalt af en af hans venner. Efter besøget kom farmor ned til bænken, helt rød i
hovedet og meget ophidset. Bølgerne havde åbenbart gået højt.

Min oldefar, Hans Peter Larsen, som i al hemmelighed blev født på Den kongelige Fødselsstiftelse i København 23. november 1831
Mit ophav
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I bogen om Eriksholm betegnes farfars bror som Christian på Munkholm. Han
skulle desuden have været altmuligmand og fisker. Forfatteren fortæller endvidere, at Christian boede sammen med en anden mand. Det kan naturligvis have bidraget til farmors ophidselse, hvis han oven i sit alkoholproblem også var bøsse.
Tjenestepigerne på Eriksholm elskede at komme til ålegilde på Munkholm, og i
givet fald har deres dyd derfor ikke været i fare.
Jeg hørte ofte de voksne diskutere mystikken omkring min oldefars fødsel.
Farfars far, Hans Peter Larsen, blev nemlig født på Den kongelige Fødselsstiftelse
i København. Det var yderst usædvanligt, eftersom moderen var en pige fra det
fattige fiskersamfund omkring Isefjorden. Jeg har en kopi af fødselsattesten, hvor
der står ”fader ubekendt”. Alle spor er tilsyneladende slettet, og gåden er aldrig
blevet helt opklaret. De voksne i farmors familie var dog ikke i tvivl. De mente, at
den unge greve på Eriksholm gods var faderen, og at denne havde betalt en ung
fisker, min officielle tipoldefar, for at gifte sig med tipoldemor. På den måde blev
der ingen skandale udadtil. Æren var i behold. Om farmor kendte navnet på greven, ved jeg ikke, men det fremgår af bogen om Eriksholm, at den 28-årige greve,
kammerherre Christian Frederik von Holstein var en forførertype. I 1831 blev
Ingeborg Pedersdatter, der var tjenestepige på Eriksholm som sagt sendt til København for at føde i det skjulte. Tingene passer sammen, men det med pengene
opfatter jeg således, at min officielle tipoldefar og tipoldemor fik tildelt gården på
Munkholm, hvor Larsen-slægten boede, til engang i 1950-erne, hvor min farfars
bror, Christian på Munkholm forlod denne verden.
Men ovenstående lille fortælling beviser på en måde, at jeg har adeligt blod i
mine årer! Desuden er jeg den sidste efterkommer i direkte mandlige linje af min
tipoldemor og grev Christian til Eriksholm.
Farmor havde flere søstre og en bror, nogle af dem med udlængsel i blodet. De
rejste verden rundt, men modsat nutidens unge, fandt de arbejde, hvor de kom
frem og ernærede sig på den måde. For eksempel udvandrede Johanne til New
Zealand, hvor hun startede en fabrik, der lavede leverpostej. Imidlertid brugte
hun for meget konserveringsmiddel og fik bøde og advarsel af myndighederne.
Hun blev dog ved, og det endte med, at hun blev udvist af landet. Hendes børnebørn, Bodil og Ingelise, som jeg kalder grandkusiner, har også arvet udlængsel.
De har begge to i efterhånden mange år boet i Canada. På et tidspunkt for ca. 30
år siden samlede de os til et stort familietræf på Hotel Strandparken i Holbæk.
Da farmor kom godt op i årene, valgte hun at afhænde ejendommen til den
katolske kirke med den klausul, at hun fortsat kunne bebo overetagen, så længe
hun levede. Underetagen blev nu udbygget med en mødesal til havesiden. Den
blev i forbindelse med hendes begravelse stillet til rådighed af katolikkerne. Efter
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farmors død opstod det store mysterium, hvor pengene fra hussalget var blevet
af. Der blev ledt overalt. Ingrid og jeg gennemsøgte loft og skunke. Mysteriet forblev uløst og er det stadig. Min far, der var enebarn, var åbenbart ikke betænkt
med en eneste krone. Sagføreren var under mistanke. Eller havde hun skænket
pengene til en bestemt person eller velgørende formål? Vi ved det ikke.
Eftersom far var enebarn, var der tale om en lille familie. Det betød, at vi jævnligt mødtes med familie langt ude, eksempelvis jernbanemanden Carl Ole og
Inge, samt sønnerne, Ole, Erik og Henrik, hvoraf de to førstnævnte havde jernbaner som hobby. Efter mange år i Storkøbenhavn flyttede de til Tåstrup, og det var
underligt at se, at Inge stadig behandlede disse granvoksne mænd som små drenge. Der var to andre par, som begge hed Hermann og Ellen, men jeg husker ikke
helt familieforholdet. Det ene par var midtsjællandske gårdejere med en særdeles
trivelig søn. Hos dem var maden helt fantastisk. Det andet par var fra Rødovre,
han var frisørmester og havde en charmerende og meget talende hjemmegående
kone. Datteren Tove forblev ugift, modsat sønnen Thorkild, der rejste USA tyndt
og kom hjem som en stor mand. Endelig kan jeg nævne fars kusine Anna Sofie
og hendes mand, Jens Knud, som altid beklagede sig over landbrugets elendige
forhold. De havde to adoptivbørn, en dreng og en pige. Drengen fik desværre en
høtyv i øjet og døde. Disse perifere familiemedlemmer så vi en gang om året eller
to, mest til familiefesterne. Jens Knud ville gerne diskutere politik. Han havde set
sig gal på de radikale, som åbenbart var skyld i al landsens ulykker. Af en eller
anden grund havde han fået den opfattelse, at far var radikal, og han kunne blive
ganske højtråbende og skælde ud på far.
Mit navn ”Munkholm” peger selvsagt tilbage til øen (halvøen) i Isefjorden og
skyldes, at indkaldte soldater dengang blev benævnt med stednavn, by, ø, gård
eller landsdel. Så selv om familien hed Larsen, benyttedes navnet ”Munkholm
Larsen” i flere generationer. Men mange, mange år senere blev mine døtre Jeanette og Rikke træt af at blive kaldt Larsen i skolen. På Statsamtet i Aalborg fik jeg at
vide, at ansøgning om navnet ville være håbløst, for alle godt 500 Munkholm-familier skulle give accept heraf, og adskillige ville sige nej. Stakkevis af skrivelser
ville være resultatet. Derimod skulle jeg forsøge at vinde hævd på navnet. To
personer, hvoraf den ene skulle være uden for familien og som havde kendt os i
mere end 50 år, skulle således afgive erklæring herom. Det blev Klaus’s søn, Oluf
fra gården i Kvanløse, han var nu blevet en ældre herre. Desuden rektor Henry
Holm fra Hjørring Seminarium, der havde læst sammen med far på Vordingborg
Seminarium omkring 1930. Desuden skulle bekendte fra hvert område i landet,
hvor jeg havde boet, ligeledes spørges. Som eksempel mødte politiet op hos Erik
Svendsen i Nykøbing Sjælland og spurgte, om han kendte Christian Larsen ovre
Mit ophav
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i Jylland. Det gjorde Erik ikke. Men da politiet sagde, at jeg vist også blev kaldt
Munkholm Larsen, udbrød Erik: ”Nå, I mener Christian Munkholm. Ham kender jeg godt”.
Selv denne enkle måde at erhverve navnet på, medførte dog en masse officielle skrivelser, men det står nu fast, at navnet Munkholm føres videre. Så Rikkes
børn, Eva og Sigrid bærer navnet Munkholm.
I forbindelse med avisartikler, hvor mit navn forekommer, sker det, at jeg bliver ringet op af navnefæller, som vil forhøre sig om, hvorfra navnet stammer, og
hvordan det er lykkedes mig at erhverve det. I Vesthimmerland findes et større
antal navnefæller ligesom andre steder i landet, men der er ingen forbindelse til
disse ”Munkholmer”. En sønderjysk dame har registreret os alle og tilføjet diverse oplysninger. Ifølge Mette Maria Ahlefeldt-Laurvig skulle navnet Munkholm
være en sammentrækning af udtrykket ” munkene synger på holmen”. I middelalderen var øen nemlig beboet af munke.
Far og mor mødte oprindelig hinanden på Orø, men mor ønskede vielsen
foretaget af den præst, der i sin tid havde konfirmeret hende. Denne var i mellemtiden flyttet til Christiansfeld, hvor brylluppet skulle foregå i al hemmelighed.
Ved ankomsten viste det sig, at præsten var på ferie, således at en kollega måtte
foretage det fornødne. Imidlertid havde tante Karen og morbror Thorvald lugtet
lunten og mødte op til begivenheden. Da var gode råd dyre, for far og mor havde
ingen penge, så det blev præsten, der inviterede på kaffe og lånte dem penge til
et beskedent måltid for de fremmødte. Bothilde havde åbenbart ikke ønsket at
bidrage økonomisk, og det samme gjaldt farmor, for hvem brylluppet ikke var
velset. Mange år senere sagde hun dog på sit dødsleje til mor, at hun bittert fortrød, at hun ikke i sin tid havde holdt brylluppet for dem. Selv om min farmor
var meget imod dette bryllup, var både farfar og farmor dog mødt op til vielsen.
Det kan tilføjes, at farmor havde forventet, at far skulle giftes med sin kusine,
Anna Sofie. Om far havde lagt op til noget, ved jeg ikke, men et faktum var det,
at Anna Sofie og hendes far en dag mødte op i Holbæk for at få en klaring på situationen. Far var ikke hjemme, for han var nærmest flygtet ud i byen, hvor han
rent faktisk havde en aftale med mor, og derfor var mor ikke velset i familien i
begyndelsen, og det varede længe, inden Anna Sofie var tøet så meget op, at hun
kom på talefod med mor, og far med for den sags skyld. Jeg tror, at mor gjorde,
hvad hun kunne for, at det skulle blive godt, og jeg husker da heller ikke fjendskab
mellem parterne fra min barndom.
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Barndom
ASNÆS
I1947 flyttede familien fra Orø til Asnæs. Da flyttelæsset var afsendt, tog vi færgen
til Holbæk og toget til Asnæs. Jeg husker, at toget var så langt, at vi måtte stå af
uden for perronen på Toftegårdsvejens asfalt, måske noget mærkeligt at huske? Vi
flyttede ind i et hus lige over for den røde skole. Det lå der, hvor Asnæscentret i dag
befinder sig. Helt præcist Damborgs Isenkram. Og haven strakte sig gennem centerområdet vestpå omtrent til Storegade, hvor gartner-Poul boede. Det var spændende at besøge ham, fordi han havde en abe. Drivhuset var dejligt hele året og var
indrettet nutidigt med møbler. Man kom op ad bakken ved siden af boghandler
Henriksen og havde den stråtækte skolebygning til højre og den røde skole til venstre. Parallelt her bagved lå vores hus, som var den oprindelige andenlærerbolig.
Inspektørboligen, hvor Birkmann Jensen boede, lå ved siden af den stråtækte skole
halvt nede af bakken. Legepladsen strakte sig til højre helt op til mejeriet.
Mig selv på datidens trækvogn
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Til venstre for huset var der i legepladsens hjørne anlagt en lille mindelund med en
mindesten for skolens grundlægger, den blev dog senere flyttet hen foran den røde
skoles gavl. Her imellem Thujaerne var der stillet et kasseret brændekomfur, som jeg
havde utrolig stor fornøjelse af at lege med. Det skete ofte sammen med Birkmanns
to piger, Iben og Helle. På et tidspunkt blev komfuret flyttet over i Birkmanns have,
hvilket ikke var den store succes. Jeg kunne nemlig ikke forstå, at pigerne nu ikke rigtig gad lege med så lille en dreng som mig. Men så legede jeg med deres lillebror Jens
og kravlede rundt i de store brændestabler, når spændende maskiner som rundsave, brændekløvere og flishuggere havde forladt stedet, og vinterens forsyninger af
brændsel lå klar. Jeg legede også med Vagn fra mejeriet. I tøvejrsperioder, når smeltevandet oversvømmede den nederste del af legepladsen foran mejeriet, byggede Vagn
og hans brødre små moler af is og sne ud i vandet fra hver sin side, og så fragtede vi
de voksne over på en primitiv tømmerflåde for en pris af 2 øre, såfremt de ønskede at
benytte denne genvej til mejeriet. På mejeriet var der i øvrigt placeret et badekar, som
man kunne bestille tid til at benytte. Derfor var min familie jævnligt på mejeribesøg.
Det var også ofte mig, der hentede mælk eller fløde der ovre fra.
Da mor blev gravid med Else, blev der ansat en ung pige til blandt andet at
passe os børn. Pigen passede vist nok ikke særlig godt på, for en dag faldt Ingrid
ned af trappen fra loftet, hvor vi havde værelse. Jeg husker ikke hvad pigen hed,
men jeg husker hendes søster, Tove, der blev ansat hos os i stedet for, hun var
utrolig sød og gjorde en masse for Ingrid og mig. Tove var flov over at hendes
familie boede i et hus med bindingsværk og stråtag, og først da jeg havde plaget
hende om at vise mig, hvor hun boede, gik vi en tur, og jeg så huset ved siden af
kirken. Og, ærlig talt, så syntes jeg slet ikke, at det så særlig slemt ud.
SKOLEGANG
I 1949 begyndte jeg i første klasse og fik frøken Ravnholt Hansen som klasselærer. Hun boede i en lille lejlighed på første sal i den røde skole. Her oppe var der
også et klasselokale kaldet fugleburet, hvor min skolegang startede. Nedenunder
var der bogskabe langs væggene i et af klasselokalerne, og når lågerne blev taget
af, åbenbaredes et kombineret børne- og folkebibliotek for voksne, hvor far var
bibliotekar. I kælderen var der et centralfyr, hvor pedellen jævnligt fyrede med
kul og koks. Hjemmefra kunne jeg nøje overvåge, når han benyttede den udvendige nedgang for at foretage denne spændende proces.
Fra begyndelsen havde jeg dog et handicap i min skolestart. Jeg var nærsynet,
og jeg kunne ikke se, hvad der stod på tavlen. Jeg vidste det bare ikke og blev bagefter i regning. Skolelægen var ikke opfundet, og først adskillige år senere på Ny18

gade fandt mor og far ud af, at jeg skulle have briller. Det blev en aha-oplevelse,
at jeg pludselig hjemme fra kunne læse skiltet på stationen, hvor der stod Asnæs.
De runde sygekassebriller resulterede i, at jeg blev kaldt brilleabe, men det gjorde
mig ingenting, for synet var nu klart. Nu kunne jeg se!
Jeg fik fem klassekammerater, der alle hed Ole. For nemheds skyld blev de
kaldt henholdsvis Storeole, Lilleole, Ole Betjent, Ole Smed og Ole Bent. Ole Betjent blev senere læge i Asnæs, og ham havde jeg på forskellig måde lidt at gøre
med. Mest samkvem havde jeg med Lilleole. Hans far, Valdemar Olsen, sad i
menighedsrådet og skolekommissionen og havde været med til at ansætte far,
både som lærer og som organist i kirken. Vi kom en del hos hr. og fru Valdemar
Olsen, der var direktør for Volvos karrosserifabrik, hvor chasseer med hjul, rat
og motor, som kom fra Sverige, blev samlet og færdiggjort til specialbiler som f.
eks. ambulancer og busser samt diverse specielle bestillingsarbejder. Da vi blev
lidt større, havde Lilleole og jeg stor fornøjelse af at benytte maskinerne til radioformål efter arbejdstid.
Valdemar Olsen var indremissionsk, mens pastor Bavnhøj var grundtvigianer,
så der var lidt spændinger i systemet, hvor Birkmann i øvrigt var kirkesanger. Rygtet sagde, at man skulle være medlem af Indre Mission for at opnå ansættelse på
Volvo-fabrikken. Om det passer helt, ved jeg ikke, men et faktum var det, at der
var stort besøg af arbejdere i missionshuset, hvor vi søskende også kom en del. Det
hørte sig til at gå i søndagsskole, og jeg husker, at man af en eller anden grund blev
præmieret med selvlysende engle. Desuden var der juleklip med f.eks. julekurve af
lange høvlspåner. Jeg husker, at jeg til en juletræsfest engang vandt et elektrisk tog.
Desværre husker jeg ikke så meget af de første års skolegang, men frøken Hansen var meget rar, og da hun havde fødselsdag, blev klassen inviteret ind i lejligheden, hvor vi spillede æsel og drak sodavand. Vi havde Birkmann til regning og
var noget bange for ham, fordi han kunne virke ret bøs. Han var bokser og deltog i
boksestævner i København, men det vidste vi ikke noget om på det tidspunkt. Til
naturhistorie havde vi Klou, en klog, spændende eneboertype, som boede uden for
byen. I 4. klasse fik vi far til dansk, og vi fik Fru Gislason til engelsk på et tidspunkt,
og langt senere tilbød Birkmann tysk en ugentlig time fra kl. 7 om morgenen.
NYGADE 10
På et tidspunkt købte far og mor eget hus, og dermed flyttede vi ned på Nygade
10 over for stationen. Jeg har på fornemmelsen, at det var på grund af planerne
om bygning af den ny centralskole, en skole, der i øvrigt senere kom til at fylde
hele haven, legepladsen og hele vores hidtidige hus område.
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Købet af Nygade 10 var ikke så enkelt, for ovenpå boede der en familie, som ikke
ville flytte. Hvordan dette problem blev løst, husker jeg ikke, men tingene blev
klaret, og nu startede en lang periode med tilbygning på tilbygning. Den varede
faktisk indtil jeg var flyttet hjemmefra. Der blev tale om seks tilbygninger og diverse småprojekter. Allerførst blev to stuer slået sammen til én. Dernæst startede
byggeriet af en tilbygning på gavlen over mod stationen. Nu blev det slut med
gammeldags das, for der blev lavet rigtigt badeværelse og dertil en baggang med
adgang til køkkenet. Mange folk rystede på hovedet, fordi der blev kælder under
tilbygningen. ”Den kælder vil blive fyldt med vand”, sagde man, ”huset ligger jo
på Lammefjordens kant, faktisk i kote 0”. Og der kom ganske rigtigt vand dernede, selv om kældervæggene var blevet foret med et specialmateriale. Det skete
to - tre gange husker jeg, men efterhånden holdt det nu fint tørt.
I kælderen blev der placeret en pumpe med trykbeholder med forbindelse til
husets vandhaner, der blev forsynet med vand fra brønden ude i haven. Ellers
blev kælderen brugt som spisekammer, og det eksisterende spisekammer blev
nedlagt og lagt sammen med køkkenet. Dernæst blev der lavet udgang oppe fra
soveværelset til tilbygningens flade tag. I over et år var der ikke noget rækværk
deroppe. Det kunne jo altid komme. Men det generede i den grad smed Bendixen, som boede et par huse længere henne. Vi kunne jo falde ned, mente han!
Hans skræk for ulykker var åbenbart så stor, at engang, hvor vi kom hjem fra ferie, havde han konstrueret og monteret et meget flot metalgelænder. Så vi gjorde
store øjne! ”Det er en foræring” forklarede han.
Næste projekt blev verandaen, en uopvarmet hall/garderobe eller udestue placeret på husets sydgavl og ligeledes med fladt cementtag og med udgang fra et
værelse. Rækværket blev i dette tilfælde en mur, som kom med det samme. Det
kan være svært at huske rækkefølgen på byggeprojekterne. Var det verandaen
eller garagen, der kom først? I alt fald byggede Marius Pedersen en udmærket
garage bortset fra, at en af murene midt under opførelsen væltede i et stormvejr.
Jeg kunne godt lide at gå Marius Pedersen til hånde, når det lod sig gøre. Senere
blev der bygget en lille karnap til vestsiden af huset som en slags forlængelse
af spisestuen. Den havde også fladt tag, men det blev mig til stor hjælp, da jeg
adskillige år senere brugte dette tag som mellemstation, når jeg kravlede op på
rygningen af tegltaget, hvor jeg omkring skorstenen rodede og eksperimenterede
med opsætning af diverse antenner.
”Sindshvile” var en selvstændig bygning i havens nordvestlige hjørne. Navnet
var inspireret af farfars hvileplads i haven i Holbæk. Det var en slags gildesal,
hvor jeg senere fik værelse i den ene ende. Da jeg senere som stor dreng var blevet
meget jazz-interesseret, omdannede jeg sammen med nogle kammerater stedet
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til en slags jazzklub kaldet ”Hot House”. Jeg tror, det skete hver anden måned et
par år, og så var der altid god stemning blandt de mange fremmødte. Sindshvile
blev i øvrigt forbundet til garagen med en mur, så der blev læ fra vest.
På et tidspunkt blev kakkelovnene smidt ud, og der kom centralvarme. Fyret
stod i udhuset ved siden af Sindshvile, hvor der blev bygget en stor skorsten. Men
bortset fra småudvidelser af garage og udhus var det slut med byggeriet for en
længere periode. Først, da jeg på et tidspunkt kom hjem på ferie fra seminariet,
åbenbaredes en stor udestue af træ mod østsiden af huset. Den fungerede fint og
gav plads til mange planter og ting. Der var brugt en del genbrugsmaterialer, og
jeg er ikke sikker på, at den var særlig pæn udefra!
Den allerseneste tilbygning var mislykket og blev senere pillet ned igen. Det
var en udvidelse af soveværelset oven på altanen mod nord. Tilbygningen af træ
misklædte huset.
NABOER
Naboen i det røde hus mod øst var ostemand og kørte rundt og solgte ost i området fra sin ostebil. Jeg overværede et par gange, hvordan de oplagrede oste i hans
jordkælder i haven blev skrubbet med sæbevand!
I ostemandens familie var der fire børn, hvoraf de to var noget ældre end jeg,
nemlig Leif og Kirsten. Tove var meget yngre og blev Elses bedste veninde og
er det fortsat. Hun blev i øvrigt gravid som 16-årig, og ostemanden slog helt og
aldeles hånden af hende. Det varede dog kun, til han på et tidspunkt så den nyfødte. Så ”smeltede” han.
Jeg var jævnaldrende med Birthe, som jeg havde en del at gøre med. Jeg tror, at
vi begge var omkring otte år, da vi sammen en dag gik ind til hendes mor, fru Ost,
og bekendtgjorde, at vi gerne ville giftes. Fru Ost bevarede fatningen og foreslog,
at vi skulle se tiden lidt an. Vi var trods alt ikke så gamle. Jeg mødte Birthe mange
år senere hos Else, og jeg spurgte hende, om hun kunne huske hændelsen. Det
kunne hun faktisk. Birthe Ost’s liv fik dog en sørgelig deroute, hun var også blevet
uddannet lærer, men desværre blev hun også alkoholiker. Else har fortalt mig, at
Birthe døde, vist nok af en alvorlig sygdom?
Det var ikke længe, ostemandens var naboer. De flyttede op ved siden af missionshuset, hvor de åbnede en ostebutik. Herefter flyttede et lærerpar kortvarigt
ind i huset. Efter dem kom Henriette, der var en institution, hun kunne vel nærmest sammenlignes med Laura fra Matador. I mange år var hun kokkepige for et
barnløst københavnsk grossererpar og arvede senere hele deres formue, faktisk
blev hun mangemillionær! Hver søndag hentede Birkmann hende og fragtede
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hende til og fra kirke formentlig i håb om, at hun ville betænke kirken i sit testamente. Asnæs kirke fik da også et pænt beløb efter hendes død, men langt
størsteparten gik til Kattens Værn, hvilket ikke kunne overraske, da hendes hus
var fyldt med katte.
Da Jeanette skulle døbes i 1968, bestemte vi os for at holde barnedåben i
Asnæs. Da genoptog Henriette rollen som Laura, eftersom vi havde engageret
hende til det kulinariske, hvilket vi ikke fortrød, maden var fremragende.
Ved siden af Henriette huserede smed Bendixen, som var nabo til brandstationen, der var en yndet legeplads. For eksempel var det sjovt at gennemkravle og lege
i det skråtstillede slangetørringshus. Ved siden af brandstationen boede Augusta,
som levede af at sy for folk. Hun var meget dygtig og syede adskillige smarte kjoler
og andet til Jeanette og Rikke, når vi var på ferie i Asnæs om sommeren. Man skulle
helst være i stuen uden at sige for meget, hvor hun trakterede trædemaskinen med
stor kyndighed og dertil sang tidens sange højt og pivende falsk. Selv om hun ville
bestemme, vidste mor lige, hvordan hun skulle tages, så tøjet blev som ønsket. Med
sit hofteskred og karakteristiske gang var hun markant i bybilledet. Ved siden af
hende boede møbelhandler Svendsen, hvor jeg kom en del. Familien boede ovenpå
forretningen, men sønnen Erik og jeg sad mest nedenunder og rodede med radio i
værkstedet bag forretningen. Eriks mor, som i øvrigt lignede en italiensk skønhed,
inviterede os ofte op på the og franskbrød, men man skulle huske at tage skoene af
neden for trappen. Det var jeg ikke vant til!
Vest for vores hus var der et gulerodsvaskeri, hvor vandet kom fra den forurenede bæk, der løb bag de omtalte huse langs med jernbanen. Senere ombyggedes
vaskeriet til bolig for Jens Peter og hans kone, der drev Fjordens Gartneri på den
anden side af stationen. Selv om jeg ikke var så stor, lærte jeg en del om planter
af denne gartner. Mange år senere forsynede han mig med afdrevne påskeliljeløg,
som kom til at danne grundlag for en større samling i vores have i Terndrup.
Ved siden af gartneriet havde gamle Mogensen sine heste i en lille stald, og
sommetider fik vi drenge lov til at ride hestene på græs. ”De kender selv vejen”,
sagde han. Jeg var bare ikke så god til at ride, og engang løb hesten for stærkt og
brasede lige ud på Toftegårdsvej, men heldigvis kom der ingen biler, så der skete
ikke noget. En anden gang var jeg mere uheldig, da vi var et par stykker på vejen,
der opdagede Mogensens hestevogn, og vi hægtede os fast i bagenden det sidste
stykke hen ad Nygade. Min højre fod kom i karambolage med hjulet, og jeg fik et
stort sår lige omkring fodrodsknoglen, eller hvad det nu hedder.
På den anden side af Nygade var der ikke mange bygninger. Lige ud for vores
hus lå to meget store røde bygninger af træ. Den ene var malerværksted for det
kendte Asnæs-tærskeværk, der blev malet med en rosa blegorange farve, som
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ikke var særlig pæn, mens de bevægelige dele blev malet med blåt. Den anden
bygning blev mest brugt som lager. Begge bygninger vendte gavlen mod Nygade
og rakte langt bagud med en vej imellem.
Senere blev der bygget flere bygninger på den side af Nygade, men dengang
var der stort set bar mark hele vejen hen til børstenbinderens hus overfor møbelhandler Svendsen. Den eneste undtagelse var et skur, hvor Mogensens søn
Harry og hans kæreste Mary stod og støbte mursten til deres kommende byggeri
samme sted. Alle vi børn var en smule bange for børstenbinderen, sikkert uden
grund, men han stod undertiden og skældte ud, så man passede på, når man
passerede hans hus, og det måtte man nødvendigvis gøre, når man var sendt hen
til købmand Martin på Toftegårdsvej efter varer. To ungkarlefætre havde her en
gammeldags men hyggelig butik. Resten af det omtalte areal ejedes af Kontor-Pedersen, der var bogholder på karrosserifabrikken. Han var desuden spejderfører
for KFUM-spejderne, som jeg senere blev et aktivt medlem af. Far og mor lejede
jorden af ham til grøntsagsdyrkning, og jeg fik ansvaret for et lille stykke. Vi
kaldte det for marken. Det var med til at grundlægge min store haveinteresse,
som har givet mig stor glæde som voksen. Lejemålet varede adskillige år, indtil
Kontor-Pedersen skulle bruge arealet til garage. Vognmand Sørensen havde også
garage til sine rutebiler lige i nærheden. Det hele brændte dog en nat efter lynnedslag, det var et sørgeligt syn dagen derpå.
SKUDEPISODE
Far var på flere måder en afholdt lærer. Børnene var fascinerede, når han tryllede
med sin violin, men der var også nogen, der bestemt ikke kunne lide ham. Far blev
blandt andet tildelt øgenavnet ”tyren”, og jeg blev følgelig kaldt” tyrekalven”. Sådan
er det undertiden at være lærer og lærerbarn, men den slags er ikke nødvendigvis
ondsindet. Derimod var der to episoder, som jeg opfatter som direkte ondsindede.
Den første episode foregik, mens jeg sad og gyngede i gyngestativet, som var
placeret der, hvor Sindshvile senere blev bygget. Hækken over mod gartneren var
dengang et stort mirabellehegn. Pludselig lød der skud fra hegnet, og en kugle
susede tæt forbi mit ene øre. Jeg må have vidst, hvad det drejede sig om, for jeg
sprang så hurtigt jeg kunne hen bag den tilbyggede skorsten, hvor kuglerne ikke
kunne nå mig. Gyngen med dens knirkelyde gyngede videre, og der kom fortsat
en del skud mod den. Jeg formoder, at der var tale om et haglgevær, men jeg
ved det ikke. Hvor længe jeg stod bag skorstenen, ved jeg heller ikke. Måske et
kvarter? Måske en halv time? Da der havde været ro et godt stykke tid, løb jeg ind
i huset. Der var ingen hjemme, og jeg fik aldrig fortalt om episoden.
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Den næste episode gik ud over Else, da hun var ganske lille. En dag, jeg kom ind,
opdagede jeg, at mor lå på knæ og lyttede til Else, om hun trak vejret? Else lå på
ottomanen og var fuldkommen hvid i hovedet, og mor så bange ud. Et øjeblik
efter kom doktor Bennow farende ind af døren, og Else kom langsomt til sig selv.
Jeg overværede samtalen mellem mor og doktor Bennow i skjul bag en anden
dør, men det eneste jeg husker af samtalen er, at doktor Bennow sagde til mor, at
Else sandsynligvis ikke ville være i stand til at få børn.
Siden glemte jeg alt om de to episoder. Men på et tidspunkt, hvor jeg talte
med Else mange år senere, dukkede den sidste hændelse op til overfladen, og jeg
vendte forløbet med hende. Det kom sig af, at jeg bemærkede, at det var klart, at
Helge og Else adopterede Juanna, for hun kunne jo ikke få børn. Det vidste Else
bare ikke noget om. Hun kunne intet huske og var nærmest chokeret. Havde der
været tale om voldtægt eller grov mishandling? Ingen ved det, og gamle journaler fandtes næppe den gang, selv om Else var interesseret i at finde oplysninger
om hændelsen. Else har selv en fornemmelse af, at der eventuelt var sket en eller
anden form for mishandling.
Ved nærmere eftertanke mener jeg, at de to episoder er en form for lærerchikane. Var der en lærer, man ikke kunne fordrage, kunne man jo lade det gå ud over
hans børn. Sådan var det også med nytårsløjer, der undertiden udartede til det
rene hærværk. Som lærer har jeg ikke selv været udsat for hærværk. Kun løjer. Jeg
husker ikke så meget om nytårschikane fra min barndom, kun en enkelt gang, hvor
jeg blev sat til at fjerne et par tusinde gulerodskasser, som var stablet op foran fordøren og bagdøren. Selv om det tog en times tid at fjerne så mange kasser, at man
kunne komme ind i huset, kan det vist kun rubriceres som almindelige nytårsløjer.
Om mine forældre havde en stiltiende aftale, ved jeg ikke, men vi var stort set altid i
byen nytårsaften. Nytårsaftenerne hos konsulent Jensen husker jeg som noget særligt. Faktisk blev det en tradition, som fortsatte, også efter jeg var flyttet hjemmefra.
KONSULENT JENSENS
I begyndelsen boede familien i et hus på Apotekerstræde. Senere flyttede de op
på Realskolebakken i et stort hus, som efter fru Jensens død blev overtaget af forfatteren, Anne Marie Løn. Her var vi som nævnt ofte på besøg. Nytårsaften blev
vi forsynet med papirshatte, ligesom knallerter, bordbomber og serpentiner heller ikke manglede. Den slags spøg og skæmt kendte vi absolut ikke hjemmefra.
Konsulent Jensen var landbrugskonsulent og forsynede os gerne med kartofler
fra Lammefjorden. Desuden havde han et deltidsjob som bankbestyrer. Vi var
ofte sammen med børnene, Niels og Gitte, som var meget søde.
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Gitte og jeg i samtale ved Ingrids konfirmation

Min søster Else klar til luciaoptog

Jeg kunne vældig godt lide Gitte, men jeg var utrolig genert, så der blev ikke
pølser ud af det skind! Meget sent i vores voksenalder, fortalte Ingrid mig, at
hun engang overværede en snak mellem mor og fru Jensen, hvor de mere eller
mindre planlagde eller i alt fald håbede på forlovelse og giftemål mellem Gitte og
mig. Det er mit indtryk, at byens damer og mor ved deres kaffeslabberaser ofte
diskuterede, hvem deres børn eventuelt passede sammen med. Ved vores 50-års
realskolejubilæum konfronterede jeg Gitte med vore mødres snak for at høre, om
hun eventuelt havde kendskab til sagen. Det havde hun ikke. Hendes kommentar
var, at vi da vist var gået glip af noget! Jeg fornemmede dog, at hun måske alligevel havde hørt lidt. Hun blev uddannet sygeplejerske og var i en længere periode
udstationeret i Afrika. Hendes mand var i shippingbranchen, og de endte på toppen af samfundet med stort landsted. De blev senere skilt, efter min opfattelse,
fordi hendes mand bevægede sig på kanten af loven.
Niels blev elektriker og tog certifikat som pilot. Det gik ham rigtig godt en
årrække, indtil han desværre kom under kriminel indflydelse og var uden fast
bopæl. Han blev narkoman, og Gitte fortalte mig, at han blev syg og døde under
svære pinsler.
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I januar 2014 fik jeg en mail fra mine gamle klassekammerater med opdatering
vedrørende ny opfølgning af 50-årsjubilæet. Her var også anført, hvem der var
døde. Gitte var med på listen. Stella og jeg var ved at falde bagover. Hermed var
det altså for alvor slut med konsulent Jensens.
FAR SOM KULTURFORKÆMPER
Far spillede som tidligere nævnt i kirken. En af mine senere klassekammerater,
Tom, fortalte mig for nylig en historie om far, om den er sand ved jeg ikke, men
den kunne godt være det, og derfor fortæller jeg den. Far gik med arbejdstøj og
træsko i haven, da kirkeklokkerne begyndte at ringe. Så løb han alt, hvad remmer
og tøj kunne holde hen til kirken og nåede lige at påbegynde præludiet til tiden.
Desuden var han folkebibliotekar, også da biblioteket fik selvstændig adresse.
Derudover deltog han i foreningsarbejdet på egnen. Han var involveret i Høve
museum, og var ligeledes kasserer i haveselskabets lokale afdeling, hvor han personligt troppede op til hvert medlem for at opkræve kontingent. En periode kaldte spejderbevægelsen også på ham, og endelig havde han en overgang engelsk i
Min far øver sig hjemme på salmerne til søndagen
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aftenskolen. Sådan kunne lærerrollen udbredes dengang. Det blev den også delvis for mit eget vedkommende mange år senere. Flere af fars aktiviteter blev jeg
involveret i, dog i mindre grad, naturligvis, for eksempel tjente jeg lidt lommepenge ved at sætte de indkomne bøger på plads, så de flugtede med hyldekanten.
Af de skønlitterære værker var Morten Korch dengang topscorer.
Nu mange år efter og hvor jeg har sat mig til at skrive erindringer, mindes jeg
de mest besynderlige ting. For eksempel syntes jeg dengang, at nogle folk lugtede
mærkeligt, men nu ved jeg, at der var tale om stegeos.
En gang spurgte far mig, om jeg ville overvære en radiooptagelse til museet.
Jeg var halvvoksen på det tidspunkt og havde længe interesseret mig brændende for amatørradio, så selvfølgelig ville jeg det. Far havde længe været rundt
med en båndoptager for at optage gamle sange til museet. Jeg husker blandt
andet en sang om bygningen af Odsherreds Jernbane, der hed: ”Oh Herre Jeminibanen”. Denne gang var der dog tale om noget særligt, så DR måtte på
besøg. En meget gammel dame fortalte meget levende om krigen 1864 og alle
de strabadser, hendes mand måtte gennemleve som soldat. Det lyder jo helt
usandsynligt, men sagen var, at hun som 18-årig blev gift med en meget gammel mand, der åbenbart havde været en god fortæller. Alt dette var ikke så
interessant for mig, men det var til gengæld teknikken i optagevognen, hvor jeg
befandt mig, og fascineret kikkede jeg på de to store Nagra-båndoptagere og
forhørte mig om Sennheiser-mikrofonerne. Jeg var imponeret, da teknikeren
nogle sekunder før båndudløb satte den anden maskine i gang og forklarede, at
det var såre simpelt at klippe sammen bagefter.
En gang havde engelskholdet fra Gislinge overtalt far til at holde foredrag om
Californien, og så kom det gamle mastodont-lysbilledapparat, som i dag pryder
vores bogreol i Terndrup, i brug. Efter far skulle Gislason fortælle om Island. Jeg
husker, at tilhørerne i Gislinge forsamlingshus havde meget svært ved at tro på
fars beskrivelse af de meget store californiske træer med en vej ind igennem samt
Gislasons omtale af de varme kilder på Island.
Andre af fars gøremål berørte jeg sporadisk mange år senere. På en juleferie
havde jeg medbragt fagotten fra seminariet, og til julegudstjenesten spillede jeg
en basstemme under fars orgelspil til flere af salmerne. Jeg kan huske, at Birkmann spurgte, om det var svært at spille på sådan et instrument? Men hvad jeg
svarede, husker jeg ikke. En sommerferie tog Stella og jeg med far på havevandring. Her opdagede jeg for alvor haveselskabet og ikke mindst de fantasifulde
haver med inspiration. Endelig begyndte jeg som nyuddannet lærer at optage
små bånd med min danskklasse og udveksle dem med en af fars tilsvarende klasser. Det havde vi begge stor fornøjelse af.
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MORS KARRIERE
Mor var hjemmesygeplejerske på Orø, og det blev hun også i Asnæs efter nogle
år, da vi børn var blevet lidt større. Der var nu to sygeplejersker til at klare hjemmesygeplejen i Asnæs. De skiftedes til at være på vagt hver anden dag. Til jobbet
hørte en bil, derfor måtte mor i gang med at tage kørekort. På den måde havde
vi bil hver anden dag, og det var spændende for mig at sidde og lege med rattet.
På et tidspunkt stoppede festen, idet hun forlod sit sygeplejerskejob, og familien
blev billøs. Imidlertid voksede vi tre søskende, og vi blev vel mere krævende og
forventede vel samme service, tøj og ting, som vore kammerater. Derfor kom det
til at knibe med finanserne, og fars lærerløn og småjobs rakte ikke. Af den grund
genoptog mor efter nogle år sin gerning og blev nattevagt på Holbæk Sygehus.
Mors store interesse udover haven var restaurering af gamle møbler. Hun var
meget tidligt ude med den interesse, så det var faktisk let for hende at få fat i
gamle ting til næsten ingen penge. Det var især fra loppemarkedet i Kalundborg,
at hun hjembragte ting og sager. Ud over afsyring var en af hendes teknikker til
patinering bemaling med plastmaling i ujævne tydelige penselstrøg. Derefter påføring af sort skosværte for at fremhæve ujævnhederne, og sluttelig fik det hele
en gang shellak. Det kom for det meste til at se rigtig flot ud. Nogen gange solgte
eller byttede hun tingene, og noget beholdt hun selvfølgelig selv. I dag står adskillige af hendes frembringelser hos os tre søskende. Hun lavede også stoftryk og
satte Augusta til at sy alt muligt forskelligt heraf. En gang blev jeg sat til at lave et
kniplebræt til hende, hvilket betød, at hun fabrikerede lange rækker af kniplinger. Generelt var mor kreativ og forud for sin tid med mange ting. Hun fik også
mange såkaldte diller, specielt i madlavningen. Hvis et eller andet produkt var
blevet moderne, var det det eneste saliggørende. Da jeg senere gik på seminariet,
forsynede hun mig med propolis. Det var meget vigtigt at spise disse piller, så det
gjorde jeg pligtskyldigt. Der er i øvrigt ingen tvivl om, at min grønsagsinteresse
kommer hjemmefra.
MINE GØREMÅL
Min altoverskyggende interesse var radio, som jeg kommer ind på i et senere afsnit, men da jeg var ni år, fandt jeg ud af, at jeg ville gå til husflid. Det var meget
billigt, idet der var tale om frivilligt foreningsarbejde og derfor kun kostede de
materialer, man brugte. Det foregik i kælderen under Asnæs Forsamlingshus,
hvor der var opstillet en lang række høvlbænke. På holdet var der både voksne,
børn og unge, og jeg lærte meget af at kikke på de voksne, selv om jeg aldrig kom
til at producere store møbelprodukter, som de gjorde. Noget af det første, jeg pro28

ducerede, var et boldbræt og en støvleknægt, men efterhånden blev tingene større og mere komplicerede. Jeg lærte at bruge langhøvl og bugthøvl samt stemmejern og meget andet. Jeg lærte også at tappe sammen og fik i det hele taget rigtig
godt værktøjskendskab. Mange af disse kundskaber kom mig til gode mange år
senere, da vi ombyggede huset i Terndrup med en førstesal. Når husflidssæsonen
var slut, kom Holst, der havde en kunstig arm af træ, rundt og opkrævede penge
for de brædder, han selv havde uddelt til de produkter, man ønskede at fremstille.
På et tidspunkt mente mor, at jeg skulle gå til danseundervisning for at kunne
begå mig senere hen. Det blev ikke nogen succes, faktisk var det en pine for mig.
Min kropslige motorik og rytmesans var ikke god. Det var altid danselærerinden,
som kom til at danse med mig, og jeg kunne godt fornemme, at hun var lidt irriteret på mig, fordi jeg havde svært ved at finde ud af trinene. Som en ren finale
kom jeg at træde hende over tæerne ved afdansningsballet.
Det var altså noget bedre at være nede i kælderen end i forsamlingshusets
sal. Heldigvis var dansen slut efter én sæson, og nu foreslog mor klaverspil! Det
var jeg med på lige med det samme. Jeg begyndte at spille hos fru Viuf øverst på
realskolebakken, eller Toftegårdsvej, som det rettelig hed. Selv om hendes undervisning var gammeldags, var det alligevel spændende, fordi jeg gradvis blev bedre

Klar til aktion som spejder
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og bedre. Hun var yderst musikalsk og havde meget skarpe ører. Hun kunne for
eksempel godt lige ordne et eller andet i køkkenet eller være på wc og alligevel
retlede mig på bedste vis. Jeg tør næsten kalde det en succes. Da Ingrid og Else
langt senere begyndte at spille, var det blevet Ole Betjents mor, fru Hansen, der
tog sig af sagen.
I en længere periode var jeg spejder, og jeg begyndte som ulveunge med kontor-Pedersen som flokfører. Set i bagklogskabens lys var det en indoktrinerende affære, men også meget belærende med alt det praktiske foruden de spændende rejseoplevelser. I dag kan jeg sagtens forstå, at der var nogen, der så kort tid efter krigen tog
afstand fra uniformering, men den slags vidste jeg ikke noget om dengang.
Kort tid efter, at jeg var blevet spejder, indledte man byggeriet af spejderhuset
for enden af den gamle fodboldbane på Stålhøjvej. Huset blev indrettet med en
gang i midten, og bagved var der et rum, hvor man eventuelt senere kunne lave
køkken. Til højre var pigernes rum og til venstre drengenes. Nedenunder var
der kælder med en brønd, hvorfra man kunne hejse vand op. Vi drenge morede
os over pigerne, som ferniserede gulvet og gjorde rummet fint. Det var jo ikke
nødvendigt, mente vi.
Som spejder lærte jeg at bygge forskellige konstruktioner af granrafter og andet naturmateriale. Vi byggede for eksempel en tovværksbro over landvandskanalen, men UHA, der skulle dog mod til at gå den vovelige tur hen over kanalen!
Desuden lærte vi alt om bål og madlavning over bål. Det kunne godt være noget
af et projekt, når aluminiumsgryderne skulle sæbes ind med fast brun sæbe og
bagefter, når de var sorte, skulle skrubbes rene igen med ståluld.
Jeg deltog i adskillige spejderlejre og har cyklet Odsherred tyndt. Som mange
andre aflagde jeg adskillige prøver og fik en hel del duelighedstegn til påsyning på
uniformen. Jeg husker ikke nær alle, men et af dem handlede om at bygge en radio,
et andet handlede om at sove i telt om vinteren og klare alle fornødenheder. Dette
lykkedes trods 14 graders frost for hele patruljen i Jyderup skov, hvor vi fik vand
til gryden ved at smelte sneen. Under denne prøve følte jeg næsten, at mine fødder
var frosset væk. Skovfogeden opdagede os, da vi brød op, og han var bestemt ikke
begejstret, ingen havde tænkt på at søge tilladelse til at bruge hans skov.
På et tidspunkt blev jeg patruljeassistent og senere patruljefører. På diverse hikes og turneringer gennemgik vi soldaterlignende strabadser som for eksempel at
forcere vandløb som Susåen, dog på forholdsvis smalle steder. Det var umuligt at
springe over åen, derfor blev vi naturligvis våde. Natløb efter kompas var mit store
nummer, og engang vandt jeg sammen med min patrulje, som hed Quimbaya, et
sådant løb, hvor ingen andre gennemførte. Vi fandt alle poster og vandt den vestsjællandske turnering og fik en æresstander udleveret. Da var jeg en smule stolt!
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En gang cyklede vi til Houens Odde ved Kolding for at deltage i et landsdækkende arrangement. Selv om der er langt fra Asnæs til Kolding, klarede vi det med
en overnatning i Odense. Til overnatningen havde vi medbragt telte og andet
fornødent udstyr.
I forbindelse med spejderlivet var der to store oplevelser. Nemlig korpslejren
ved Rønne på Bornholm 1957, hvor jeg ikke før havde været, og den store jamboree ved Birmingham i England i 1958. Vi lå først en uge i Gillwell park i London,
og derefter deltog vi i det internationale spejderliv med udveksling og samtale
med ligesindede fra alverdens nationer. Det var særdeles spændende, og det er en
oplevelse, som jeg med stor glæde stadig ser tilbage på.
Efter hjemkomst skulle tingene evalueres i København, hvor vi blev indkvarteret hos andre deltagere. Jeg skulle bo i en kæmpestor patricier-villa med vild
luksus, syntes jeg. Moderen til den spejder, jeg besøgte, havde en meget stor væv,
som fyldte et helt rum, og hans far havde nærmest et helt lydstudie. Da blev jeg
imponeret. Sønnens værelse var et fint hus ude i haven. Min overraskelse var
stor, for jeg havde aldrig før stiftet bekendtskab med så rigt et miljø. Spisning ved
middagsbordet var speciel efter den tids forhold. Man brugte ikke tallerken men
derimod små brædder. Der blev serveret kartofler med skræl, og man brugte
fingrene! Desserten var valnødder.
Der var forskellige ritualer, som skulle overholdes ved spejdermøderne. Og
som patruljefører måtte jeg stå for det. Det gjorde jeg naturligvis, men mest af
pligt. Vores tropsfører var Jørgensen, som var en afholdt lærer på Asnæs Centralskole. Han var meget dygtig og kreativ og forstod at sætte os i gang. Han
boede med sin kone, der i øvrigt var tropsfører for pigerne, i en lærerbolig over
for forsamlingshuset. Engang da han kom ud fra en af de unge smarte lærerinders bolig, sagde jeg for sjov til ham: ”Hør, hvad er det med dig.” Han blev lidt
forfjamsket og mumlede et eller andet. Hvad jeg ikke vidste, var, at han havde et
forhold til hende.
Oplevelser, som et forhold til en fremmed dame, kunne godt vække forargelse i en lille by på det tidspunkt. Tænk en lærer! Og hvad nu, hvis det havde været præsten? Rent faktisk gik beboerne på Asnæs Alderdomshjem i strejke og
undlod kirkegang en periode. Det skyldtes, at nogen havde set pastor Bavnhøj
slå græs i sin have med bar overkrop! Mon han burde have ageret havemand i
fuldt ornat?
Et gøremål, som jeg aldrig fortalte om, var, at Ingrid og Else udnyttede mine
tegneevner, hvilket betød, at jeg har tegnet og farvelagt læssevis af kjoler og rober
til påklædningsdukker. Jeg havde ikke noget imod det, jeg kunne såmænd godt
lide det, men jeg fortalte det aldrig til nogen.
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SOCIALE FORSKELLE
Selvfølgelig var der sociale forskelle i Asnæs i min barndom. Alligevel vil jeg
betegne dem som næsten betydningsløse, selv om jeg og mine søstre godt kunne
mærke, at andre børn kunne være mere velforsynede med materielle goder, men
hos os var der til gengæld tale om en tryg opvækst. Forskellene på det sociale
plan, mellem for eksempel dyrlæge Buttenschøns søn og arbejdsmand Hansens
søn, opfatter jeg i dag som nuancer. De nomadefamilier, jeg senere som lærer og
i al almindelighed, har haft kendskab til, eksisterede på det nærmeste ikke. Dog
var der flyttet en familie ind i den ruin, som møbelhandler Svendsen senere opbyggede til en flot forretning. Ved siden af ruinen stod et træskur, lidt større end
et legehus, det havde været familiens hjem ude på Lammefjorden. Derimod var
der forskelle på Asnæs-børnene og de børn ude fra Lammefjorden, som kom ind
til centralskolen. Nogen af dem havde sorte negle og lugtede af mudder. Vi kaldte
dem ”lammefjordsungerne”.
Stella husker mange flere sociale tilfælde blandt klassekammeraterne i Skagen.
En endnu større og himmelråbende forskel er der, når man sammenligner til Grethe Lise Holms erindringer, ”Jesus, pengene og livet”. En fantastisk bog, men også
noget chokerende. Man skulle tro, at hendes barndom foregik i midten af 1800-tallet. De sociale forhold i Danmark dengang var mere forskellige, end jeg har oplevet.
Lone Kühlmann skrev i sin boganmeldelse, at alle unge burde tvinges til at læse
bogen, eftersom de oftest har den opfattelse, at vi, 68 generationen, er privilegerede
på alle felter. Jeg er ganske enig. Det er jo først nu, vi har vores på det tørre.
ASNÆS REALSKOLE
I 1954 begyndte jeg i første mellem på Asnæs Realskole. Det blev lidt af et kulturchok, idet jeg nu måtte vænne mig til, at de gode karakterer ikke kom af sig
selv. Jeg kunne med andre ord ikke bare flyde ovenpå, som jeg delvist havde
gjort i den almindelige skole, men jeg måtte nu arbejde grundigt med tingene.
Det, jeg var bedst til, var sprog samt de kreative fag. Til gengæld kunne jeg ikke
fordrage gymnastik og regning/matematik. Geometri med diverse konstruktioner fandt jeg dog interessant. Det så ret fint ud, da jeg fik de første karakterer.
Det vil sige, i regning så det mildest talt slemt ud, og jeg blev enig med mor og
far om at få ekstraundervisning. Først prøvede far at undervise mig, men det
gik ikke. Han var for utålmodig, og vi kom op at skændes. Derfor måtte vi finde
en anden mulighed. Et ungt lærerpar var netop flyttet ind i smed Bendixens
hus, konen var matematiklærer og meget dygtig, så derfor aftalte vi ekstraundervisning med hende.
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Asnæs Realskole på Toftegårdsvej

Fra 25 års jubilæet ses vi forsamlet i fysik-biologilokalet
Fra 25 års jubilæet udenfor Asnæs Realskole
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Det var meget interessant at komme i det unge pars hjem, for manden excellerede i elguitarer, desuden havde han en imponerende Gibson-rørforstærker. Han
blev i øvrigt senere en kendis inden for musikkens verden. I begyndelsen gik det
nogenlunde med ekstratimerne, og måske blev jeg lidt bedre til regning? Men
efterhånden mistede jeg koncentrationen og kom til at tænke på andre ting. Min
ekstralærer var en meget flot pige, og jeg kunne komme til at kikke på hendes ben
og glemte så at høre efter. Jeg gætter på, at hun blandt andet sagde til far, at det
nok ikke nyttede så meget. I hvert fald holdt jeg op en måneds tid eller to efter.
Vi havde Filskov til regning. Hans stilfærdige, men dog autoritære facon gjorde, at vi alle huskede at aflevere blækregning til tiden. Gymnastik kunne være
en pine, især i sommerhalvåret, hvor det mest handlede om fodbold, da stod jeg
helst på banen og snakkede radio med Johannes, som var ligeså negativ over for
sport, som jeg var. En medvirkende årsag til min negativitet var måske, at jeg flere
gange i de små klasser fik en rundbold i hovedet?
Esther Brier underviste os i engelsk, fransk og latin. Da vi begyndte på fransk,
sagde hun med et smil, at det var ligesom latin, men man skulle blot skabe sig
lidt. Efter vores opfattelse var hun en elskelig gammel dame, selv om hun af og til
kunne virke forvirret, men jeg var vild med hendes fag. En gang midt i forløbet
var drengene i klassen kommet under vejr med, at hun havde fødselsdag, og nu
ville vi prøve at lave lidt sjov med hende. Vi samlede sammen til en kæmpestor
buket røde roser, som blev bragt ud til hende på dagen. På kortet stod der: ”Hjertelig tillykke med de 80 år.” Det tacklede hun imidlertid meget elegant. Da hun
kom ind i klassen, takkede hun overstrømmende for den fine buket, men så sagde hun, at hun blot ville gøre opmærksom på, at det var 60 år hun blev. Så var vi
pillet ned. En anden gang havde en af klassens gavtyve flyttet katederets forben
uden for stoplisterne, så støttefladen nærmest kun var en millimeter. Selvfølgelig
tippede katederet lige pludselig ud over kanten på forhøjningen sammen med
hendes briller, men brillerne greb jeg i luften, fordi jeg sad ved første bord. Hun
var yderst taknemmelig, men hun kendte jo heller ikke baggrundshistorien. Men
jeg vil gerne sige, at jeg lærte rigtig meget i fru Briers timer.
Til dansk havde vi hr. Nielsen, der var en meget dygtig og systematisk lærer,
som jeg også satte stor pris på, og til fysik havde vi skolebestyrer Mogens Munk.
Fysik interesserede mig meget, især hvis det lugtede lidt af radio. Det kunne være
lidt svært for Munk at acceptere, at vi var tre drenge, der var ham overlegen, hvad
angik radiospørgsmål.
Normalt skældte Mogens Munk aldrig ud, det skete dog en enkelt gang, at
jeg hørte ham skælde voldsomt ud. Han var aldeles harmdirrende, til gengæld
havde det ikke noget med fysik at gøre. Derimod havde det noget at gøre med
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konfirmationsforberedelsen hos pastor Bavnhøj, hvor vi Asnæs-børn drog hen
for at få konfirmationsforberedelse en time om ugen. De børn, der kom tilrejsende fra andre egne af Odsherred, gik til deres egen præst på andre tidspunkter.
Munk kunne ikke forstå, at undervisningen efterhånden trak længere og længere
ud. Da der efter et stykke tid gik halvanden time, inden vi var tilbage på skolen,
ringede han til pastor Bavnhøj for at gøre klart, at aftalen lød på én time og ikke
mere. Deri var Bavnhøj selvfølgelig enig, ”De kører skam af sted efter præcis en
time!” forklarede han. Sagen var, at vi smuttede hen til slikmutter på Storegade en
fem-minutters tid, inden det gik mod skolen, og efterhånden blev de fem minutter til en halv time. Det var selvfølgelig en dum ting, vi havde gjort, og jeg forstår
så udmærket hans voldsomme vrede.
En gang kom jeg uforvarende til at genere Munk. I gymnastik skulle vi løbe
60-meterløb. Fodboldbanen var optaget, derfor foregik det ved at løbe ned ad
asfaltgangen fra træet midt i skolegården og hen over fodboldbanens ene ende.
Munk kom forbi og ville være frisk og løbe med. Jeg løb yderst til højre, og han
løb i en bane længere ude til højre, hvor der ikke var megen plads. Ved overgangen til fodboldbanen havde pedellen savet nogle generende buske ned, så der kun
var stubbe tilbage. Desværre kom jeg til at skubbe til Munk, og han faldt så lang
han var hen over stubbe og grene. Han tog det nu pænt, og jeg hørte ikke et ord
fra ham om hændelsen.
Fru Munk var meget ung, og hun var Munks anden kone. Hun underviste os i
tegning, som interesserede mig meget. En dag i en undervisningstime havde hun
sat sig i vindueskarmen. Samtidig var der eksamen for andre elever, og hver gang
en eksaminand kom forbi udenfor, lænede hun sig ud og spurgte, hvilken karakter, der var opnået til eksamen? Pludselig sagde Axel: ”Nu kan vi se hele vejen
op fru Munk!” En anden gang sagde han i en tilsvarende situation til fru Brier:
”Nå, fru Brier. Vi har nok fået de blå på i dag. ”Han sagde det på en charmerende
måde, og ingen kunne blive gal på ham af den grund. Axel Moe var et oplivende
moment i klassen og altid fyldt med godt humør.
Pastor Karlum fra Grevinge underviste os i tysk og religion, og det var for så
vidt ganske udmærket, men han var en hidsig fyr, og humor var ikke hans største
styrke. En gang havde han en længere disput med Birkmann i Holbæk Amts Venstreblad. Han var yderst fortørnet og fandt det upassende, at der blev spillet jazz
i Asnæs Ungdomsklub, som Birkmann var leder af. For mit eget vedkommende
husker jeg, at Storyville Stompers fra Holbæk på et tidspunkt gav den hele armen
i klubben. Om Karlums og Birkmanns uenigheder husker jeg ikke alle detaljer og
heller ej de forskellige indlæg i avisen, men det stod på et stykke tid, og det bølgede frem og tilbage. Men jeg husker Birkmanns afsluttende salut, som gik på, at
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han ville fortsætte med at spille jazz ”med eller uden grevingepræstens tilladelse.”
Det gav i mange kredse respekt, og man måtte i sandhed tage hatten af for Birkmann, der på den måde satte sig op mod den gejstlige myndighed.
På et tidspunkt blev skoleåret ændret, så sommerferien blev skillelinje, hvor
det tidligere havde været1. april. Det betød ganske enkelt, at vi kom til at gå i
skole tre måneder længere end planlagt.
Vi var fem drenge, der holdt en del sammen. Det var cykelhandler Frederiksens,
Alex, møbelhandler Svendsens, Erik, Stig Jacobsen fra missionshuset, hvis far var ansat på karrosserifabrikken, Johannes Klausen ude fra Gundestrup Mølle og endelig
mig selv. Omdrejningspunktet for vort sammenhold var radio, som vi eksperimenterede en hel del med. Vi mødtes ofte hos Frederiksen, der havde værksted og foruden
salg af cykler havde han også salg og reparation af radio, men af og til mødtes vi også
hos en af Gundestrup Mølles lejere, idet denne lejer som biindtægt reparerede radio.
Det var også interessant at besøge Johannes, fordi møllen malede plaststænger til
pulver, der blev brugt til et, for os, ukendt formål. Desuden var der et par små jeeps
med larvefødder, som vi havde stor fornøjelse af at køre på grundens bakkede terræn.
Det var dog mest hos Erik, vi mødtes, idet der i møbelforretningen også fandtes et
værksted, hvor vi kunne udfolde vore eksperimenter. For at opnå sendetilladelse påbegyndte vi et morsekursus i Eksperimenterende Danske Radioamatørers afdeling i
Holbæk, og vores fædre skiftedes til at agere chauffører. Vi gennemførte dog aldrig
kurset. For mit vedkommende aflagde jeg først min prøve adskillige år senere i EDRs
afdeling i Hadsund. Da havde jeg været lærer et par år.
Engang var Stig meget uheldig. Vi sad på mit værelse og hørte pludselig nogle
cirkus-højttalervogne. Vi styrtede ud af døren, og i farten kom han til at stikke
armen gennem entre-ruden, så pulsåren blev revet over, og blodet sprøjtede. Min
mor var dog lynhurtig til at forbinde armen og køre ham til læge. Ved 50-års jubilæet, havde han stadig ar, fortalte han mig.
Af pigerne i klassen har jeg omtalt Gitte, men i virkeligheden hed hun faktisk Karen Grethe. Desuden vil jeg nævne Anne, en meget flot pige, som alle
drenge i klassen beundrede. Vi drenge syntes generelt, at pigerne var rigtig
pæne. En overgang sad jeg bag ved Jeanette Bovin, som jeg vældig godt kunne
lide, men jeg var så genert, at jeg næsten ikke turde snakke til hende. Mange år
senere fortalte Ingrid mig, at Jeanette havde betroet sig til hende og sagt, at ham
Christian ikke kikkede på en pige, hvis ikke hun havde antenne på hovedet! Og
så havde hun oven i købet puttet appelsinsaft i øjnene, så de rigtig kunne skinne. Men det hjalp altså ikke.
Mange år senere, da jeg sammen med Mette Møller Bovin arrangerede kunstforeningens udstilling på Kultur Stationen i Skørping, fik jeg at vide, at Jeanette
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var død af alvorlig sygdom som 25-årig. Flere af drengene fra mit radio-team
lever heller ikke mere. Alex (Bamse), der blev udlært inden for radiobranchen,
indrettede studier og blev producent af tankstationsmusik til kassettebånd. Han
var med til 25-års jubilæet, hvor vi holdt afslutningen i hans luksussommerhus
i Høve. Imidlertid døde han kort tid efter i sin spanske villa.
Johannes blev udlært radiomekaniker og åbnede butik i Asnæs-centret. Det
gik ikke så godt, fordi der var mange indbrud, som forsikringen ikke ville dække.
Det endte med, at han sprang af toget kort tid efter 25-års jubilæet.
Erik blev herretøjsekspedient og kom senere til at spille en central rolle i forbindelse med mit svagsyn. Allerede som barn blev han ramt af sukkersyge. Langt
senere blev han svagsynet og helt blind. Han fik amputeret et ben, men var alligevel ukuelig optimist. Han fik indopereret ny bugspytkirtel og var nu helbredt
for sukkersygen, men medicinen gjorde, at han fik kræft og døde under svære
pinsler for nogle år siden.
Stig blev byggemarkedsleder i Slagelse og lever i bedste velgående og Anne
blev sygeplejerske i Nordnorge, mens Lene fra Grevinge bosatte sig i Sydtyskland.
De fleste klassekammerater endte i det københavnske område, men vi var fire
drenge, som endte ”ovre i det mørke Jylland”, som det hedder på Sjælland. Ud
over mig selv var der tale om Axel, som blev ungdomsskoleinspektør i Ringkøbing og Niels Poulsen fra Høve, som blev dyrlæge i Ebeltoft samt Mogens Rasmussen fra Hørve, han blev advokat i Grenå. To ud over mig selv og Axel blev
lærere, nemlig Claus Buttenschøn og Birthe Lange.
Asnæs Realskole var privat, og ud over undervisningsgebyr skulle der betales
varmepenge. Tom har senere fortalt, at han fandt det ydmygende, når kuverterne
blev uddelt. Når turen kom til ham, sagde Munk lige pludselig: ”Åh ja. Det er
sandt. Din andel bliver jo dækket af kommunen.”
Skolen havde en ældre og en nyere afdeling. Den ældste del var dengang stadig
opvarmet med kakkelovn. I den ene fløj var der fysiklokale ovenpå, og på samme etage boede fru Brier. Munk boede ovenpå i den anden fløj, og i midten var
vestibulen, hvor morgensangen foregik. Gymnastiksalen var halvt nedgravet, og
i den ene ende var en dør ud til haven og indenfor en hævet talerstol, som kunne
benyttes ved specielle lejligheder. Sangundervisningen foregik hernede i salen
siddende på gulvet, det var Munk, der udfoldede sine evner på dette felt. Det var
i grunden en akavet stilling at sidde i, når man skulle synge, og faktisk fik jeg ondt
i ryggen af at sidde på den måde.
I 1958 tog jeg mellemskoleeksamen, og det var omkring det tidspunkt, at mor
sammen med Johannes’s mor fandt ud af, at vi begge skulle en tur på Den internationale Højskole i Helsingør, hvor Kvindernes Internationale Liga for Fred og
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Frihed afholdt kursus for unge. Derfor tog Johannes og jeg toget til Helsingør og
overværede nogle interessante foredrag, og vi blev i øvrigt begge medlem af foreningens ungdomsfraktion for en periode. Engang blev jeg i en større forsamling
lokket til at være dirigent, desværre har jeg altid haft svært ved at sige nej. Det var
første gang, jeg skulle tale til en forsamling, og jeg var temmelig nervøs. Jeg blev
oven i købet bedt om at afrunde kurset med eksempler på mine fremtidsvisioner.
Jeg valgte at oprulle en vision om fremtidige rumrejser. Det var min fornemmelse, at de voksne syntes, at jeg var lidt for fantasifuld, men ærlig talt, så var det
måske mig, der havde en pointe, for det var kun 11 år før den første månerejse.
Efter mellemskoleeksamen fortsatte jeg et år mere på skolen og afsluttede med
realeksamen. I realklassen var der tale om en sammenbragt klasse, fordi mange
nøjedes med mellemskoleeksamen.
I løbet af året skete forskellige ting. Blandt andet opførtes et skuespil under
stor bevågenhed i forsamlingshuset. Jeg valgte dog ikke at være med, fordi jeg
havde nok andet at gøre. I slutningen af skoleåret havde vi en spændende tur til
Bornholm med Munk som leder.
Selve translokationen foregik i Asnæs forsamlingshus med taler og overrækkelse
af eksamensbeviser. De overraktes således, at man startede med det laveste karaktergennemsnit og sluttede med det højeste. Det må ikke have været sjovt at være
den første, der skulle op for at modtage sit bevis, eftersom gennemsnittet højt og tydeligt blev bekendtgjort. Metoden lyder fortidig, men det var den ikke på det tidspunkt, da gjaldt det om at vise status med høje karakterer! Jeg gad nok vide, hvad
man ville sige, og om man ville se avisoverskrifter, hvis man brugte den metode i
dag. Translokationen sluttede under meget private former med bal på Strandlyst.
RADIOTIDEN
Allerede, mens jeg gik på centralskolen, var jeg begyndt at bygge simple krystalapparater. Dem havde jeg stor fornøjelse af at høre, når jeg var kommet i seng.
På det tidspunkt havde jeg værelse på mellemgangen ovenpå, så antennen blev
trukket ud af tagvinduet og hen i et birketræ. Da jeg senere fik værelse i Sindshvile, blev et spisebord omdannet til skrivebord og arbejdsbord, og jeg påbegyndte
opbygningen af en amatørradiostation.
Efter fyraften bukkede jeg radiochassiser på Volvo-fabrikken sammen med
Lilleole, og vi monterede komponenter med loddekolben. Til det fik jeg god
hjælp af en, der hed Schrøder. Han var radioforhandler og havde sin egen radiostation sammen med værkstedet midt på Enghaven. Han havde blandt andet
radioforbindelse med kaptajn Kurt Carlsen på det skæve skib, Flying Enterprise
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I huset på Nygade 10 er jeg i gang med antennemontage på skorstenen

Begyndende opbygning af min radioamatørstation
på værelset i Sindshvile

Montage af den famøse antennes ene fixpunkt på foderstofbygningens tag

i de meget omtalte dage, hvor denne ikke ville forlade skibet. Jeg så meget op til
Schrøder, eftersom han var meget hjælpsom, men jeg tror, at fru Schrøder var
træt af, at jeg af og til slog et smut omkring butikken for at få et godt råd. Da jeg
viste ham min første konstruktion, sagde han: ”Christian, det er jo en fuglerede.” Herefter lærte han mig, hvordan jeg skulle gøre. Han forærede mig en pose
støtteben og forklarede, hvordan komponenterne skulle sidde urokkelig fast. ”Op
på hesten igen”, som man siger, jeg måtte gøre det hele om. Derefter godkendte
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Schrøder min første modtager. Det var en såkaldt ”retmodtager” med tre rør i et
pænt kabinet. Og tænk den virkede! Jeg viklede spolerne vilkårligt og anede ikke,
hvilken bølgelængde jeg kom ind på, men efterhånden fandt jeg amatørfrekvenserne på kortbølge.
Næste projekt var en forstærker til grammofon og mikrofon på beskedne fire
watt. Så byggede jeg små oscillatorer, det vil sige sendere, som vi drenge havde
stor fornøjelse af. Så kunne vi kommunikere! Det var stort, men faktisk også
ulovligt.
Jeg hjalp desuden flere i Asnæs på radioområdet. Blandt andet byggede jeg en
modtager til Lilleole, hvor vi brugte fabrikkens maskiner, som jeg også brugte, da
jeg fabrikerede havelamper!
Søren Bay, der var en institution i Asnæs, hjalp jeg med at opsætte antenne, så
modtagelsen på hans gamle radio blev meget bedre. Bay sås ofte stående på taget
af sin gamle Ford i færd med at filme eller fotografere. Han åbnede fotoatelier allerede år 1900, og han udgav desuden postkort og var endvidere kunstmaler. Det
store lammefjordsmaleri på Fårevejle Højskole er malet af Bay. Jeg lånte i øvrigt
hans film om sidste etape af Lammefjordens udtørring fra midten af fyrrene til
en geografitime på seminariet. Hver julemorgen spillede han julesalmer med sit
blæseorkester fra kirketårnet i Asnæs til fryd for byens borgere. Dertil kommer,
at han var den første, der plantede en hel skov på den udtørrede havbund, og
Bays skov var en herlig tumleplads i hele min barndom. Her udpegede jeg hver
sommer vores juletræ i samarbejde med Bay. Han døde i 1969, 91 år gammel.
DENGANG JEG KORTSLUTTEDE OHJ
Små sendere kræver en god antenne, og jeg havde mulighed for at opsætte en
cirka 30 meter lang antenne fra et træ i skellet af Henriettes have til en lille mast
på taget af en foderstofmølle på den anden side af vejen. Højden var omkring 10
meter, og jeg friholdt den for træets bevægelser ved at montere en talje i træet og
holde antennelitzen stram ved hjælp af et lod fra et bornholmerur, som bevægede
sig op og ned alt efter træets bevægelser. Det var en såkaldt tredjedel-hertz – antenne, og Schrøder hjalp mig med at udmåle det præcise punkt, hvor feederen
skulle fastgøres til antennen. Alt fungerede fint en periode, og rækkevidden kom
let op på 10 km.
Så en dag skete katastrofen! Jeg havde fra antenneæggene ved træet fortsat
med antennelitze af kobber til loddet. Det var dumt, jeg skulle selvfølgelig have
brugt stålwire, da den er stærkere. Bevægelserne havde tyndslidt kobberet, så lod
og antenne faldt ned. Problemet var imidlertid, at feederen fra huset til antennen
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også passerede hen over telefonledningerne til Odsherreds Jernbane. Det betød,
at da uheldet skete, kortsluttede jeg al telefontrafik på hele jernbanelinjen, og det
var mildest taget ikke så godt! Der blev ringet til realskolen, at jeg skulle komme
hjem med det samme, men da jeg kom hjem, havde jernbanefolkene allerede
klippet feederen over, så telefonerne igen virkede. De kunne jo godt se, at feederen var ført ind i huset, men de havde først spurgt ejeren af foderstofmøllen,
hvad det dog var for noget? Det viste sig, at ingen på foderstofmøllen anede noget
som helst om noget! Den mand, som havde givet mig opsætningstilladelse, var
en tilfældig afløser, som bare havde sagt ja uden at tænke sig om. Herefter måtte
jeg klare mig med mindre, og jeg kastede mig over bygningen af en større sender.
RADIOTIDEN EBBER UD
Jeg nåede ikke at blive færdig med senderen, selv om jeg efterhånden havde anskaffet alle komponenter. Godt skulle det være, så det var slut med at bruge komponenter fra gamle slagtede radioer, som jeg tidligere havde gjort. Da jeg kortvarigt senere flyttede til Høng og senere igen til Hjørring, slæbte jeg flere kufferter
med, hver gang jeg skulle frem og tilbage, og den ene kuffert indeholdt udelukkende radiomateriel. Jeg troede fuldt og fast på, at jeg ville få tid til at bygge, men
det fik jeg ikke. På Hjørring Seminarium havde jeg dog en periode, hvor jeg kom
noget i gang igen. Fysiklærer Hermann Petersen havde fundet ud af, at jeg var
radioamatør, og så fik jeg nøgle og tilladelse til at bruge fysiklærernes specielle
værksted med alle nødvendige maskiner bag fysiksalen. Det kneb dog at få tid til
det hele, og interessen svandt måske også en smule ind. Den halvfærdige sender
står i dag på mit kontor i Terndrup og venter på bedre tider.
På et tidspunkt inviterede Schrøder mig til sit nye domicil i Høve, hvor jeg så
hans store antennetårn med avancerede, drejelige, motoriserede antenner. Med
dem kunne han modtage fjernsyn fra hele Europa. Det var virkelig stort den gang.
Desuden syntes han, at jeg skulle have en professionel telegrafnøgle af hensyn til
morseprøven, og han forærede mig også nogle PA-rør. Jeg var fortsat medlem af
EDR og aflagde ud over morseprøven prøve i radioteknik hos Post-og Telegrafvæsenet i Aalborg, da jeg havde været lærer et par år. Jeg var jo eksamensvant,
så det gik forholdsvis nemt. Dermed havde jeg opnået sendetilladelse og kunne
betegne mig som licenseret radioamatør, men jeg nåede ikke rigtig at udnytte
tilladelsen. Jeg måtte erkende, at interessen efterhånden var svindende, og tiden
var heller ikke til amatørradiobyggeri.
Jeg lavede dog en lille konstruktion, da Jeanette var ganske spæd. I OZ, medlemsbladet for EDR havde jeg set et simpelt diagram for en FM-oscillator. Det var
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lidt spændende, fordi der var tale om et trykt kredsløb med transistorer, og det
havde jeg ikke prøvet før. Den færdige mini-sender fyldte ikke ret meget mere
end en tændstikæske, og når jeg koblede den til båndoptagerens forstærker, kunne jeg udsende LP-er og bånd med en rækkevidde på én km. Jeg brugte nu mest
mikrofonen, som blev lagt i barnevognen, eller hvor Jeanette nu befandt sig. Det
var altså en slags babyalarm mange år før disse blev opfundet. Jeg havde lagt frekvensen så langt ude i siden på FM-transistorradioen, som den kunne komme,
så den har næppe generet nogen.
I Terndrup var radioforhandleren selv radioamatør, og han tilbød mig engang
en SSB-amatørmodtager. Double- eller Single-sideband var nemlig det nye radioamatørkoncept, hvor lyden udsendes uden bærebølge. Det giver ekstrem lang
rækkevidde for sådanne sendere, men indstillingen skal være præcis, for at det
hele ikke lyder som Anders And. Denne modtager står ligeledes på mit kontor i
Terndrup, og jeg lyttede også noget til den i starten. Men nu er det lang tid siden,
den har været tændt. Så jeg måtte erkende, at radiotiden i halvfjerdserne var endegyldig slut.
Til gengæld kan man måske sige, at en radiofonitid startede 10 år senere, men
det vender jeg tilbage til.
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I lære som voksen
HØNG, HOLBÆK OG EN STOR BESLUTNING
Da jeg havde bestået realeksamen, forsøgte jeg at få læreplads som radiomekaniker. Det burde ikke være så svært, for både Alex og Johannes
havde jo fået plads. Jeg søgte i øst og vest, dog uden held. I begyndelsen
søgte jeg især i Holbæk, Nykøbing og Kalundborg. Det hjalp heller ikke,
da søgefeltet udvidedes. Både Alex og Johannes havde fået plads i Holbæk,
og jeg kunne ikke sige mig fri for at være en smule misundelig. Tiden
gik, og jeg skulle finde på noget. Måske ville en studentereksamen lette
vejen frem, men jeg var sent ude, og både Stenhus Gymnasium i Holbæk
og Kalundborg Gymnasium var fuldt belagt, men der var plads på Høng
Studenterkursus, så jeg sprang til og flyttede til Høng og blev installeret
på den gamle realskole, som var drengenes afdeling, mens pigerne boede
på førstesalen over undervisningslokalerne.
Dans med Elizabeth Marholt ved jazzband-ball-karneval på Høng studenterkursus
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Der var tale om et toårigt kursus, og selvfølgelig havde jeg valgt sproglig linje.
Blandt lærerne var der mange specielle typer, blandt andet Ørsness, som vi havde
til geografi og naturfag. Han havde sklerose og var helt lam. Han blev båret ind
til time og stillet op ad en radiator, det blev gjort af en elev, der tidligere havde
været plejer. Til de elever, der kom uforberedte til timerne, kunne Ørsness finde
på at sammenligne indmeldelsen på studenterkursus med sin egen eventuelle
indmeldelse på et fodboldhold.
Vi havde forstander Monrad til oldtidskundskab, han var yderst streng og
autoritær, og jeg tror, mange frygtede ham. Til engelsk havde vi fru Ørsness,
mens frøken Pihl underviste i fransk og latin. Frederik Marholt, som vi havde til
tysk, var klart medvirkende til, at jeg begyndte at overveje, om jeg skulle blive lærer. Han var altid meget venlig og brugte humor og ironi i undervisningen, men
vi var aldrig i tvivl om, hvad han mente. Jeg tænkte, at hvis jeg skulle blive lærer,
måtte noget af hans humoristiske undervisningsfacon kunne bruges.
Min generthed var åbenbart på retur, idet jeg var begyndt at komme sammen
med Marholts datter, Elizabeth, som var et år eller to yngre end mig. Med andre
ord fornemmede jeg selv, at jeg udviklede mig og blev mere bevidst om fremtiden
og hvordan den eventuelt skulle forme sig.
Der skete en hel del i den korte tid, jeg var på Høng Studenterkursus. Klassen
foretog blandt andet en rejse til Internationales Haus Sonnenberg i Harzen. Opholdet, der blev ledet af Marholt, var yderst interessant og handlede om mellemfolkelig forståelse, og her var både tysk, engelsk og fransk sprog i spil.
På et tidspunkt blev der holdt en fest blandt eleverne, hvor alkohol i større
mængde indgik som noget, der skulle prøves af. På mit værelse havde jeg ryddet
tomme flasker væk, da Monrad midt om natten kom på inspektion, men flere af
drengene var temmelig fulde og lå på deres værelser og sov rusen ud midt i rodet.
Næste dag blev adskillige elever bortvist. En af dem var den senere forfatter, Erik
Thygesen. Flere drenge, som havde skjult sig på pigeværelserne, slap uset ud af
den aflåste bygning ved at springe ud på et tag og videre ned på et andet tag og
endelig ned på græsset.
I løbet af kort tid modnedes beslutningen om at blive lærer, og i Holbæk var
der netop åbnet et eftermiddagsseminarium på Slotsmarksskolen. Da jeg fik
kendskab til det, var jeg spændt på, om der stadig var plads? Det var der. Derfor
flyttede jeg fra Høng til Holbæk. Det vil sige, jeg flyttede hjem til Asnæs og tog
toget til Holbæk hver dag. Vi var en lille flok, som trip trap stod på toget ved
forskellige stationer. Når vi kom til Holbæk station gik vi hen på biblioteket for at
udnytte ventetiden, indtil vi skulle møde på seminariet. Vi kunne udnytte næsten
halvanden time til forberedelse og almindelig snak.
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Mærkeligt nok kom jeg aldrig for sent til toget i Asnæs, selv om jeg ofte var i allersidste øjeblik. Toget holdt nemlig meget længere i Asnæs, end det skulle, men alligevel
var vi altid rettidigt i Holbæk. Årsagen til det lange stop var, at fru bager Willy kom
farende med en bagerpose brød og stod og hang ind ad vinduet til togføreren så
længe, at vi i hvert fald var fem minutter over tiden. Jeg skal ikke kunne sige, hvad de
havde gang i, men det var til mit held, for det tog under 30 sekunder at bevæge sig fra
mit værelse over bækken og skinnerne til toget, som i øvrigt oftest var en skinnebus.
En gang påkørte skinnebussen en bil, der holdt lige midt på en jernbaneoverskæring mellem Hørve og Svinninge. Bilen blev slæbt et godt stykke hen ad skinnerne, men jeg husker ikke, at der var dødelig udgang. Det viste sig efterfølgende, at det var en mand, som holdt stævnemøde med en anden mands kone. Et
noget upraktisk sted, må man sige! Den chokerede togfører bad mig løbe ind på
stationen og bede dem ordne det fornødne. Man kunne høre, at han havde lært
en sætning, som skulle bruges i sådanne situationer. En halv times tid efter kom
passagererne gående til stationen, og pigerne havde min taske med. Vi kom en
hel del for sent til seminariet, men den vindtørre professoragtige geografilærer
kunne absolut ikke forstå, at pigerne var chokerede og blege.
Da der var gået et stykke tid med undervisning på Holbæk Seminarium, blev
jeg en dag kaldt ind til en samtale med rektor Otto Marstrand. Han fortalte mig, at
jeg havde været genstand for en voldsom diskussion med regnelæreren på den ene
side og de andre lærere på den anden side. Marstrand forklarede mig, at som folkeskolelærer skulle man være i stand til at undervise i samtlige fag, med streg under
samtlige! Regnelæreren kunne selvfølgelig ikke sige god for mig. Den omstændighed, at jeg ikke havde tænkt mig at undervise i regning, betød ingenting. Det havde
været bedre, hvis jeg havde været halvdårlig i samtlige fag, forklarede Marstrand,
selv om han sagtens kunne se det ulogiske i situationen, for de øvrige fag fejlede
jo ingenting. Jeg vendte problemstillingen med mor og far. Far delte heller ikke
Marstrands synspunkt, derfor sagde han, at han ville forhøre sig hos rektor Henry
Holm på Hjørring Seminarium, om man her så anderledes på tingene, og om der i
Hjørring skulle være en mulighed for, at jeg kunne blive optaget.
Da far henvendte sig til Henry Holm, sagde Holm som det første, at jeg ikke
kom ind på seminariet, fordi de to kendte hinanden, men han ville da gerne se på
”fyren”, altså mig, og foretage en vurdering. Vi tog til Hjørring, og da jeg havde
talt en halv times tid med Holm, konstaterede han, at jeg kunne blive en glimrende lærer. Det sagde hans menneskekundskab ham åbenbart. Men selv om jeg
ikke skulle undervise i regning, skulle karakteren dog hæves! I alt fald en smule,
fastslog han og betingede sig, at jeg ville modtage ekstraundervisning. Til det
formål havde han en bestemt elev, som han tidligere havde brugt, i tankerne. Det
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var en elev, der var meget skrap til den slags. Jeg må nok indrømme, at Marstrand
havde haft en pointe, hvad min regnekarakter angik. Måske skyldtes det noget
lovgivningsmæssigt dengang? Trods det så rektor Holm alligevel anderledes på
tingene. ”Jeg vil hellere vurdere den enkelte elevs egnethed som lærer frem for at
kikke på tal,” forklarede han senere til far.
Flere år senere mødte jeg Marstrand på Hjørring Seminarium, hvor der på
et tidspunkt var rektormøde. Efter korets optræden, hvor jeg medvirkede, kom
han farende hen til mig og hilste helt overstrømmende. Da han havde rost korets
optræden, sagde han, at det da var godt, jeg nu var kommet ind på Hjørring Seminarium, men at det jo nok kun var fordi far og rektor Holm kendte hinanden.
Jeg blev målløs og sagde, at regnekarakteren nu var hævet, og at Holm i øvrigt
anvendte egnethedsvurderinger. Derefter så han lidt underlig ud i hovedet!
HJØRRING SEMINARIUM STEDET MED PIONERÅND
I august 1961 flyttede jeg til Hjørring og fik et lille værelse hos en familie på
Landlyst, næsten overfor seminariet. I seminariets kantine købte jeg et hæfte
med tre spisebilletter til hver dag, morgen, middag og aften. Hæftet strakte til en
måned og kostede 180 kr. Om søndagen var kantinen lukket, så måtte jeg klare
mig selv. Jeg fik fat i en dypkoger til the, og jeg havde masser af kiks på værelset,
men som regel købte jeg mig til et billigt aftenmåltid på KFUM. Man spiste udmærket i kantinen, men kantinebestyrer Stentebjerg fandt hurtigt ud af, at min
appetit var kolossal. Så inden aftenens smørrebrød skulle jeg spise nogle rester fra
middagsmaden, som han havde braset. Det syntes jeg var helt i orden. Da vi langt
senere var blevet afgangselever, blev der lavet sjov med emnet. Det hed sig, at når
jeg forlod seminariet, ville kantinepriserne falde drastisk.
Det var også på det tidspunkt, jeg stiftede bekendtskab med egnsretten grønlangkål. Første gang smagte det underligt, men siden har jeg været vild med
denne ret. Vendsyssel gav også problemer med sproget, jeg skulle virkelig spidse
øren for at forstå vendelbomålet, som mange af klassekammeraterne talte. Desuden lærte jeg en hel del nye gloser. Det var ikke ligegyldigt om noget var ”jøwt”,
”træls” eller ”vagt”. Hvis jeg her mange år efter skal forsøge at oversætte netop
disse tre ord, som jeg fornemmer stadig bruges nord for Limfjorden, så må det
være til: ”Godt”, ”dårligt” og ”rigtig dårligt”!
Seminariets koncept var et års forberedelse i præparandklassen, et års faglig oplæring i første klasse, et år med tilvalg af linjefag og afsluttende faglig eksamen efter
anden klasse. I anden klasse kom man desuden i praktik hos en erfaren lærer og
prøvede undervisning for første gang. I tredje klasse kom man et halvt år på græs,
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det vil sige, at man udsendtes som vikar rundt omkring på de enkelte skoler, hvor
man nu stod alene med undervisningsopgaven. Resten af tredje klasse indeholdt en
del evaluering samt pædagogik og undervisningslære, også kaldet metodik. Endvidere afleverede man en større årsopgave, som var et meget stort arbejde for alle
studerende. Desuden fyldte linjefagene mere og mere i fjerde klasse, hvor man
afsluttede lærerhåndværket på forskellig måde. Blandt andet var der linjeeksamen.
Og endelig indeholdt året de såkaldte ”holmgangstimer”, hvor rektor Holm satte
sit sidste præg på os, inden vi skulle ud i virkelighedens verden. I det hele taget var
seminariet utrolig holdningsdannende, og det opfatter jeg i dag som meget, meget
positivt. Jeg kunne naturligvis have sparet tid, hvis jeg havde gennemført studenterkurset i Høng, men jeg var glad for den måde, tingene forløb på.
ENTUSIASTISKE LÆRERE
De lærere, der underviste os på seminariet var stort set alle sammen utrolig entusiastiske og stærkt engagerede i deres undervisning. Allerførst vil jeg nævne Henneberg, der var dansklærer i præparandklassen. Han var dygtig og stillede heldigI lære som voksen
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vis store krav, både i litteratur og på det sproglige felt. I grammatikken anvendtes
udelukkende latinske betegnelser, og det sproglige udtryk lå ham stærkt på sinde.
Desværre måtte vi nøjes med en andenrangs underviser i hele resten af forløbet.
Han skøjtede blot hen over tingene. Stella var mere heldig, eftersom hun havde
Henneberg til linjedansk i samtlige fire år. Og man må sige, at hendes hold fik en
super-uddannelse. I mange år var Jens Henneberg litteraturanmelder ved Nordjyske Stiftstidende, og vi har ofte mødt ham ved operapremierer, der skulle anmeldes.
Clemens Hansen underviste i skrivning, og det var på ingen måde kedeligt. Han
var fuld af gags. For eksempel stod han lige pludselig på hænder på katederet og
underviste. Han kunne balancere med den ene hånd og skrive på tavlen med den
anden! Efter sådan et optrin var alle i hvert fald vågne. Han reciterede somme tider
et eller andet, og hvis udtrykket, ”med tanken på flugt over støvet ” forekom, susede
han hen til døren og kikkede ud, for pedellen skulle jo helst ikke høre sådan snak.
Der var kun en eneste ting, der kunne gøre ham rasende. Det var, hvis nogen af os
kom for sent til timen. Jeg kom en gang to minutter for sent til hans morgentime,
og han råbte meget højt: ”UUD”! Det prøvede jeg kun en enkelt gang.
Skrivermæssigt havde jeg en forfærdelig klo. Fra starten var jeg venstrehåndet,
og min skråskrift, som i de små klasser indlærtes med højre hånd, var skrækkelig
at se på. Det skal vi nok få styr på, sagde Clemens Hansen og omlagde på kort
tid min skrift til den nydeligste formskrift, man kunne tænke sig. Faktisk blev jeg
rigtig god til kaligrafisk skrift til dekorationsformål.
Clemens Hansen var på mange måder en kapacitet og havde udgivet et omfattende
formskriftsystem. Blandt hans mange gags vil jeg nævne en episode, som store dele
af seminariet overværede. Mange elever sad nemlig og kikkede ud af vinduerne
i timerne for at se, hvad der foregik på sportspladsen. Clemens var også gymnastiklærer og havde åbenbart instrueret en practical joke. Fra vinduerne kunne man
se en elev hæve startpistolen og skyde en pige, som faldt sammen, hvorefter et par
stykker tog fat i hende og smed hende ned i en udgravning på banen. Derefter
skovlede de jord fra en bunke ned i hullet. De har sikkert moret sig gevaldigt. Om
Clemens modtog en reprimande fra Holm, ved jeg ikke. Men sådan lyder historien.
Min deltagelse i gymnastikundervisningen blev kortvarig. Læreren, som jeg
ikke husker navnet på, kikkede efter kort tid medlidende på mig og foreslog simpelthen fritagelse for faget, og det var jeg naturligvis helt med på. Inden jeg fik
bevilget fritagelse, skulle vi prøve at gå til en lille by mellem Sindal og Hjørring
i den specielle gangart, som kaldes kapgang. Jeg gik nu bare ganske almindeligt,
og på tilbagevejen overhalede jeg samtlige andre, som stønnende lå fordelt på
strækningen i grøften. Den omstændighed, at jeg kom først i mål, havde gymnastiklæreren svært ved at forstå.
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En af orkestermedlemmerne, Horshauge, med horn og mig selv med min elskede fagot
På botanisk ekskursion med Carl P
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Til engelsk havde jeg en lun vendelbo, som hed Elvin Jensen. Hans humor kunne
minde om Marholts, og han brændte virkelig for sit fag. Han startede altid timen
med indlæring af en engelsk sang, og han var i øvrigt meget ihærdig med sin indlæringsmetode. Han opbyggede sproglaboratoriet, som jeg var meget begejstret for.
Jeg er tæt på at betegne det som hans livsværk. Båsene var lydisoleret på hver side,
men med glas i fronten og forskudt for hinanden, så man havde øjenkontakt med
Elvin Jensen ved masterbordet. Hver box var forsynet med en revox-båndoptager, hvor dagens bånd på det ene spor indeholdt den tekst, man skulle gentage på
det andet spor. Det var meget effektivt. Desuden kunne Elvin Jensen fra sin plads
bryde ind, rette og kommentere. Undertiden fik man dialogopgaver med to i hver
bås. Engang skulle laboratoriet fremvises for ministeriet, og da fik min kammerat,
Olaf Nedergård og jeg en specialopgave, derfor medbragte jeg alskens lydeffekter
og musik til denne dialog. Vi fik begge den tilfredsstillelse, at den ministerielle embedsmand betegnede resultatet som professionelt. Elvin så glad ud, da han refererede det for os. Det betød åbenbart noget for ham. Laboratoriet supplerede de
almindelige timer på en utrolig god måde. Da jeg var blevet lærer på Arden skole,
og vi omkring 1975 skulle udvide skolen, fremkom jeg i byggeudvalget med ideen
om et sproglaboratorium. Desværre vandt det overhovedet ikke genklang, og da
jeg senere besøgte seminariet, var sproglaboratoriet fjernet. Og jeg har ikke indtryk
af, at de findes rundt omkring i dag. Det er for mig ganske ufatteligt.
Regnelærer Slemming kunne som Clemens lave gags i timerne, og mit forhold til
ham var sådan set ganske udmærket. Karakteren blev i alt fald hævet en smule,
men han var også fysiklærer og kom undertiden og blandede sig, når jeg lavede
radioamatørarbejde på fysiklærerværkstedet. Det havde fysiklærer Hermann Petersen nemlig givet mig lov til, men Slemmings radioviden var begrænset, for at
sige det på den måde.
Til biologi havde jeg en meget idealistisk lærer, nemlig Carl Petersen. Jeg må
tilstå, at zoologien ikke interesserede mig synderligt. Undtagelsen kunne måske
være fuglestemmer. Til gengæld var jeg meget optaget af botanikken. Jeg samlede
et væld af planter til mit herbarium og samlede sjældne arter hertil fra det meste
af Odsherred, og jeg har stadig herbariet opmagasineret på loftet over mit kontor.
Til eksamen scorede jeg topkarakter, men det er en tilfældighed. Jeg blev eksamineret i plantevæksten i og omkring et vandhul ved Bjergby, her havde vi tidligere
været på ekskursion, og jeg kendte hver en plante. En gang imellem har man lov
til at være heldig.
Carl Petersens kone, Kirsten Petersen underviste i formning, og hun var utrolig sød. Hun var lige så idealistisk som sin mand, og det varede ikke længe, før jeg
i hendes fagområde kastede mig over keramikken, og jeg drejede samt glaserede,
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når der var mulighed for det. Hjørring Seminarium havde en åben-dørs-politik,
hvilket betød, at jeg kunne benytte formningslokalet, musiklokalet med klaverboksene, fysikværkstedet, biblioteket, ja samtlige lokaler indtil kl. 22.00, og det
gjorde jeg en del brug af. Keramikken optog mig så meget, at jeg for et symbolsk
beløb sammen med flere andre begyndte at have en ugentlig time hos Hjørrings
pottemager. Sammen med Kirstens undervisning grundlagde det min keramiske
viden, som jeg senere fik stor glæde af.
På et enkelt område virkede seminariet meget gammeldags i musikundervisningen. Samtlige elever skulle nemlig lære at spille violin til brug i deres kommende
lærergerning, og det var jo ret håbløst for mange. Man kunne dog blive fritaget,
hvis man i forvejen spillede klaver, og til den gruppe hørte jeg heldigvis, og jeg
modtog fra starten klaverundervisning af en dygtig klaverpædagog, der hed Herdis. Jeg lærte at akkompagnere, men jeg måtte øve mig utrolig meget, før jeg var
nogenlunde tilfreds. I øvrigt nød jeg at spille Bach, som var en af mine favoritter.
Den obligatoriske sangundervisning blev forestået af Krarup, som også var
dirigent for seminariets symfoniorkester. Han opdagede hurtigt mine evner på
blokfløjten, så han tilbød mig at spille fagot. Det var nemlig et instrument, der
manglede i orkestret. Jeg sagde ja og fik stillet en fagot, der kostede det samme
som et mindre parcelhus, til rådighed. Så jeg passede selvfølgelig godt på den. En
gang om ugen tog jeg toget til Aalborg, hvor fagottist Jacob Justesen på konservatoriet underviste mig sammen med en anden seminarieelev. Inden længe begyndte vi at spille med i seminariets symfoniorkester. I begyndelsen var det med
tilrettede noder, men efterhånden spillede vi det hele. Det var faktisk ret spændende. Fagotten blev sammen med plantepressen til herbariet slæbt med, hver
gang jeg var i Asnæs eller Skagen. Så der var rigeligt at fragte frem og tilbage. Da
jeg efter endt uddannelse forlod seminariet, måtte jeg naturligvis aflevere fagotten, og det var ikke særlig sjovt, men min tid som fagottist giver gode minder.
Provst Hermansen, som underviste i religion, var et meget venligt menneske.
Han havde været kirkeminister og kendte krinkelkrogene i ministeriet, således
at diverse tilladelser gik glat igennem i forbindelse med seminariets oprettelse.
Ved morgensangen i aulaen stod han gerne og slog takten med sit nøgleknippe. Jeg må tilstå, at jeg ikke var spor flittig i faget. Alligevel må jeg have gjort
indtryk på ham, jeg havde nemlig fået til opgave at fremlægge en beretning
om Krystalnatten, og jeg valgte at fremlægge det som en nutidig radioavis med
speakertekst og småinterviews alt sammen optaget på bånd i forvejen. Under
denne seance lagde jeg mærke til, at Hermansen nede bagved ligefrem sad og
klukkede. Det har nok været årsagen til den ufortjente positive udtalelse, han
påførte eksamensbeviset.
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STELLA OG HENDES FAMILIE
I den klasse, som jeg gik i, var der en pige, som hed Karin Spindler, hvem jeg i øvrigt
senere kom på linjehold med. Hun inviterede flere gange til fest i familiens store
hus i udkanten af Hjørring, og selv om det måske ikke vedrører sagen, var det her,
jeg konstaterede, hvad bunddække betyder for en have. Første gang var den store
have nemlig gul og næste gang var den blå i bunden. Det der imidlertid vedrører
sagen er, at det var her, jeg for første gang mødte Stella, som gik i en parallelklasse.
Vi blev kærester, og det varede ikke længe, før jeg opholdt mig mere hos hende end
på mit værelse nær seminariet. Hun boede på et værelse hos sin moster og onkel
i Sct. Knudsby i udkanten af Hjørring. Jeg gjorde mig umage med at være så stille
som muligt, når jeg tidligt om morgenen cyklede derfra, for at Lily og Aage ikke
skulle opdage noget, men jeg må alligevel have skramlet, når jeg listede ud, for de
fortalte mig senere, at de havde moret sig kongeligt, når de hørte min morgenlisteri.
Lily og Aage havde tre børn, Hans, en halvstor dreng og et par små tvillinger,
Henny og Hanne. Tvillingerne kom undertiden ind og sagde fnisende, at det
ikke lød godt, når Stella spillede violin, det havde Hans sagt. Lily og Aage var
utrolig søde ved os, men noget, der undrede mig, var at huset skulle rengøres og
Stella på første feriebesøg i Asnæs
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støvsuges dagen før der kom rengøringskone. Det var Lilys søster Lisbeth, der
kom og ordnede huset en gang om ugen.
Stella og jeg blev enige om, at tiden var kommet, hvor jeg skulle præsenteres
for hendes familie. Det skete i efteråret 62. Stellas far var fiskeskipper på kutteren
Bonita, og Stellas mor var ”hjemmeløbende”. De små søskende var Norma og
Villy, mens den yngste, Nelly, først kom nogle år senere. Faktisk er hun næsten
jævnaldrende med Jeanette.
I Skagen lærte jeg at spise fisk. Egentlig tror jeg ikke, at jeg tidligere havde
smagt frisk fisk, og det er jo noget ganske andet, end de daggamle eller frosne
fisk man køber forskellige steder. Jeg prøvede også at være med en hel dag på havet sammen med min kommende svigerfar. For sjov, sagde han, at han da gerne
ville se, hvad jeg indeholdt! Det kom han i sandhed også til, for da kutteren på
grund af trækket med de mange fisk i nettet lå skævt i vandet, var bevægelserne
voldsomme, og jeg blev søsyg og lå uvirksom på en dynge reb i alt fald ved slutningen af hvert træk, hvor nettet var tungest. Jeg mener, at der var tale om fire
træk den dag. Ind imellem forsøgte jeg at gøre mig nyttig ved at hjælpe med at få
fiskene ned i de rigtige huller til lasten. Efter hvert træk var dækket fyldt med en
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ordentlig dynge fisk, som skulle sorteres og puttes ned de rigtige steder. Desværre
tror jeg ikke, at jeg var lige nyttig hele tiden, for søsygen forsvandt jo ikke med
et slag, selv om kutteren nu lå pænt i vandet. Vi sejlede ud ved halv fem-tiden
om morgenen og sejlede nogle timer for at nå fiskepladsen, og vi var i havn igen
ved 20-tiden, hvor losningen påbegyndtes. Til turen havde jeg medbragt smalfilmskamera, og jeg fik nogle fine optagelser i fuld sol. Især losningen, hvor jeg
var kravlet op på styrehusets tag, gav nogle flotte optagelser. Styrehuset lignede i
øvrigt et cockpit med alskens navigationsudstyr og udstyr til identifikation af fiskestimer samt til kommunikation med andre både og landjorden. Søholm, som
Stellas far hed, gav altid en melding over radioen om ankomsttidspunkt, så Stellas
mor vidste, hvornår aftensmaden skulle være klar.
Jeg vil betegne min svigerfars job som noget af en hård tilværelse, men det
blev delvis belønnet, da det til tider var indbringende. Inden han i sin tid kom
på skipperskolen, havde han været med Skoleskibet Danmark og fået en grundig
uddannelse. Enkelte kolleger, som ikke kendte til fiskeri, troede, at Stella var en
slags mønsterbryder. De anede ikke, hvor højteknologisk erhvervet var blevet, og
hvor høj uddannelse der faktisk var påkrævet for at være fiskeskipper.
Stellas far havde to brødre, der ligeledes var fiskere og boede i Skagen. Donald,
der var gift med Gytha, og Friborg, der var gift med Gurli. De stammede alle tre
fra Læsø, som vi flere gange besøgte, når der var familiefester eller ved andre
lejligheder. Ø-samfundet virkede på mig, som om man var rykket mindst 50 år
tilbage i tiden, men alligevel var det spændende. Slægtsgården, som var temmelig
stor, lignede til forveksling de andre tangtækkede gårde på Læsø bortset fra, at
der var tale om stråtag. Bageovnen var en ganske stor bule i væggen, og der var
vand i gården. Ude ved vejen står en sten med indskriften, Peder Sanders Gård.
Jeg lærte Stellas farfar at kende som en særdeles rar og humørfyldt mand, der
havde været pantefoged på øen. Desuden nød vi godt af den fantastiske lynghonning, som han producerede, og fantastisk er slet ikke overdrevet, for Læsø-lynghonning er noget ganske særligt, det giver ligesom hummerfiskeriet meget velsmagende produkter, som nok kan medføre en vis afhængighed.
Gennem hele sin barn- og ungdom har Stella tilbragt mange ferier på øen,
men hun måtte dog opleve, at hendes farmor døde tidligt af alvorlig sygdom.
Derfor har jeg aldrig kendt hendes farmor. Til gengæld nåede jeg som før nævnt
at kende hendes farfar, Peder Sander. Han tog som 81-årig ud for at røgte garn
sammen med en ung turist, der havde lejet sig ind på gården sammen med sin
familie. Umiddelbart uden for havnen blev de imidlertid overrasket af en skypumpe, og begge druknede. Selv om Peder Sander var særdeles søkyndig, var det
altså ikke nok til at redde deres liv i den situation.
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Stellas mor havde fire søstre, nemlig Lily, som jeg allerede har omtalt. Desuden
Lisbet, der var gift med Richard, Olga, der var gift med Svend og endelig Gerda,
der var gift med Heinz. Lily arbejdede på bryggeriet Vendia i Hjørring, mens
Aage var skibstømrer i Hirtshals. Senere rykkede de teltpælene op og flyttede til
København. Lisbet og Richard, som begge var baptister, boede i Blæsbjerg i et
lille hus uden moderne bekvemmeligheder som for eksempel toilet. Den slags
foregik i stalden. Når jeg meget senere fortalte Richard om min køkkenhave hos
Bodil og Carsten i Tisted, gjorde han store øjne. Mens jeg kunne nøjes med at
bruge en rive, kunne han fortælle om håndbearbejdning af jomfruelig jord, der
blev frataget ham, når den på et tidspunkt var rigtig fin. Derpå forfra et nyt sted
på samme måde. Det lød for mig næsten som herremandslignende slaveri. Olga
boede i Skagen, hvor hendes mand, Svend, var pantefoged. Døtrene Jette og Vipsen fik vi en del at gøre med, specielt Jette, som senere blev gift med Ole.
Gerda og Heinz boede i Hjørring i nærheden af Lily og Aage. Faktisk boede de
på førstesalen i det hus, hvor Stellas mormor og morfar residerede i stueetagen.
I stueetagen var der to meget små forretninger i den ene ende, nemlig Gerdas
mælkeudsalg samt en trikotageforretning, som blev betjent af Alma og Valdemar,
der var Stellas morforældre, de var i øvrigt begge metodister.
Som ung var Gerda meget syg og gennemgik adskillige operationer i Århus.
Hun havde fået datteren Reni eller Renate, som var det korrekte navn, med en tysk
soldat, der senere faldt på østfronten. Gerda rejste til Tyskland og blev gift med
Heinz, der var bror til Renates far. Heinz havde også gennemgået mange strabadser
under krigen, han var blandt andet flygtet flere gange, men han overlevede altså på
mirakuløs vis og var præget noget af sine oplevelser, synes jeg. I Hjørring havde han
oprettet firmaet, ”Heinz Budcentral” og kørte rundt med aviser over hele landsdelen. Heinz’s store hobby var astronomi, og han tilbragte mange timer med sin stjernekikkert ved tagvinduet. Heinz gjorde sig adskillige tanker om døden, som indtraf
for ham på en noget speciel måde. Han havde en elskerinde i Hjørring, og under et
af sine besøg døde han midt i ”akten”. Gerda mildnede historien ved at fastslå, at det
skete midt i et skakspil, som også havde hans store interesse.
Alma og Valdemar var selvsagt meget gode ved deres børn og børnebørn, men
det betød eksempelvis, at tvillingerne hos Lily og Aage fik en noget speciel opvækst. For at skåne Lily lod Alma dem sove hos sig om natten. På den måde
havde Lily god tid om morgenen. Før weekenden kunne man så høre Henny og
Hanne sige: ”Juhu, vi skal sove hjemme i aften.” Hvor meget det har præget dem
senere hen, har jeg ikke nogen formodning om? Stella og jeg kom en del hos disse to familier og flyttede efter vores bryllup ind i et baghus lige ved siden af den
omtalte ejendom.
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Engang havde en af tvillingerne været uheldig i skolen, og et blækhus væltede
ned over hendes helt nystrikkede fine trøje. Jeg husker ikke, hvem af dem, det
var, men Alma vidste råd. Trøjen blev lagt i natpotten et døgn, inden den kom i
vaskemaskinen! Pletten forsvandt, og trøjen blev fin, men pigen ville absolut ikke
gå med trøjen igen efter at have hørt om den specielle behandling.
BRYLLUP - BAGTERPVEJ
Stella og jeg havde bestemt os for bryllup i Skagen kirke, og det blev fastsat til 2.
januar 1965. Vi gik til præsten i Aså, der foretog lysning for os tre søndage i træk,
og naturligvis gik vi til en gudstjeneste for at høre budskabet om vort forestående
bryllup. Til gengæld anså vi det ikke for sandsynligt, at nogen i Aså eller omegn
havde noget at indvende mod vort giftermål. Dagen oprandt, og Stellas veninde,
Lilian, der var fotograf, klarede fotograferingen. Jeg husker lidt nervøsitet i forbindelse med vielsen, men alt gik planmæssigt. Far og mor samt Ingrid og Else
var kommet fra Asnæs, desuden kom mors familie fra Hammerum.
Hele Stellas familie med onkler og tanter var naturligvis også til stede, og vi
fik indkvarteret alle udenbys gæster rundt omkring hos de forskellige familier
i Skagen. Festmiddagen blev holdt på pension Marienlund, og Stella havde bestemt, at hovedretten skulle være hamburgryg, som var noget helt nyt dengang,
og middagen gjorde indtryk, for Gytha blev ved med at snakke om den mange
år efter. Stålfade var højeste mode på det tidspunkt, så det betød, at rigtig mange
bryllupsgaver bestod af stål. Dagmar konfronterede mig flere gange siden med, at
jeg i min tale havde anvendt udtrykket: ”Ja, nu er det jo sket.”
Min onkel Svend var helt vild med at prøve en dag på Donalds fiskekutter. Jeg
husker ikke, om det blev til noget, men min familie oplevede en fremmed verden
i Skagen. Der blev tale om et rigtig godt bryllup, og på den tid var det kutyme, at
brudens far betalte for hele herligheden. Derfor havde vi ingen udgifter.
Inden hverdagen igen begyndte i Aså og Øster Vrå den sidste måned på
græs, skulle vores nye bolig i Hjørring klargøres, og det blev i baghuset hos
Alma og Valdemar Vestergaard på Bagterpvej 47. Her var en lille stue, samt et
soveværelse, køkken og entre. Tidligere havde der utroligt nok boet en familie
med fem børn. Det skal dog siges, at et enkelt rum med udvendig adgang var
lukket fra. Her havde Heinz haft cykelværksted, og rummet var stadig fyldt
med alskens ting og sager. Uanset, hvad andre kunne mene, så syntes Stella og
jeg, det var en rigtig fin lejlighed. Der var ikke noget badeværelse, derfor måtte
”etagevask” foregå i køkkenet, og toiletbesøg var henlagt til en mellembygning
i tilknytning til hovedhuset.
I lære som voksen

57

Vi fik hjælp af Stellas far til opsætning af varmeaggregat. Uden for køkkenvinduet
anbragte han et stativ og monterede en lille tank til petroleum. Den fik forbindelse
til en ovn, som han opstillede i et hjørne af stuen. Min opgave blev så, at holde tanken fyldt. Det var forholdsvis let, for på den anden side af vejen hos købmand John
hentede jeg dunke med petroleum til påfyldningen. Fra Asnæs fik vi spisebord og
stole, som mor havde fundet til os og fået afsyret. Desuden kom der et klaver, meget
flot og med rigtig sprød klang. Klaveret havde træramme, men det holdt stemningen fint, fordi det stod op ad en fugtig væg. Sommeren før havde jeg haft arbejde i
Asnæs Brugs og havde tjent til et køleskab, som Brugsen fik sendt til Hjørring. Vi
flyttede ind i februar og betalte en symbolsk husleje for vores første bolig.
LINJEFAG
I 2. Klasse skulle jeg foretage valg af linjefag. Olaf Nedergård og jeg var ganske
enige, vi ville vælge kombinationen, engelsk og musik, men vi fik at vide, at de
to fag var alt for store. Desuden var der så mange engelsklærere i folkeskolen, at
man næsten kunne fodre svin med dem. Så rådet til os blev, at vi skulle vælge
musik. Der var stor mangel på musiklærere i folkeskolen, og det ville selvfølgelig
være til vores fordel, når vi skulle ud at søge job. Altså valgte Olaf og jeg musik.
Det blev ganske spændende! Til musikhistorie og teori fik vi Frederik O. Hansen, der i øvrigt var leder af seminariets jazzband, ”Teachers All Stars”. Til stemmepleje, ensemblespil og kor fik vi Børge Pehrson, der var en meget entusiastisk
lærer. Han stod helt klart for den klassiske linje, og den klassiske musik kom til
at betyde mere og mere for mig, selv om jazzen fra begyndelsen havde min hovedinteresse. Barokmusikken hittede fra starten, det skyldtes muligvis den specielle rytme. Jeg blev især optaget af kormusikken og det er jeg såmænd endnu,
men Pehrsons kor var noget ganske særligt, og jeg syntes, at han opnåede utrolige
resultater. Jeg fandt aldrig helt ud af, hvordan han bar sig ad, men dygtig var han i
alt fald. På linjeholdet lærte vi alle kordirektion, og det øvede jeg mig rigtig meget
på. Ud over direktionsteknikken skulle man kunne synge en stemme og spille en
anden, det lærte jeg rimelig hurtigt, men sværere blev det, når man ud over at
synge en stemme, skulle spille to stemmer. Koret bestod af et ”årgangskor” med
deltagelse fra alle i samme årgang. Vi optrådte med julekoncerter rundt omkring
i vendsysselske kirker og i Sct. Catharina kirke i Hjørring. Forårskoncerterne
blev fortrinsvis leveret i seminariets festsal. Engang blev vi opdelt i fire kor og
placeret rundt omkring i salen, så der samlet set blev tale om et 16-stemmigt
kor i en Mozart-kanon. Højdepunktet synes jeg vi opnåede i 1965 i 3. klasse med
opførelsen af Heinrich Schütz ”Sumite Psalmum”, et fantastisk værk for kor og or58

kester, som stadig klinger på de indre vindinger. 46 år senere foreslog jeg på generalforsamlingen i Bælum Sangkor en opførelse af dette værk, men herom senere.
Jeg havde fået den ide, at jeg ville specialisere mig i optageteknik, derfor slæbte
jeg seminariets udstyr med til alle koncerter. Senere blev det mit eget udstyr, jeg
brugte til optagelserne, idet jeg for lånte midler havde købt en rigtig god båndoptager med mixerpult. Jeg har stadig alle disse optagelser liggende og håber på end
dag at få dem digitaliseret. Da vi i 3. klasse skulle vælge årsopgave, skrev alle fra
linjeholdet om et musikemne undtagen mig. Alligevel skrev Børge Pehrson i min
udtalelse på eksamensbeviset, at jeg havde specialiseret mig i optageteknik med
et sandt lydbillede. Og det havde jeg rent faktisk også.
Linjepraktikken i en folkeskoleklasse var spændende, og jeg forberedte mig
grundigt. I starten havde jeg alt for meget stof, men efterhånden lærte jeg at begrænse mig. Praktiklærerne var dygtige, og det blev en fornøjelse at undervise.
Her vil jeg indskyde, at både Stella og jeg sang i Sct. Catharina kirkes motetkor
en periode ud over seminariets kor. Vi opførte bl.a. Haydns Skabelsen, og mange
år senere tog Gunnar Kragelund dette værk på programmet i Bælum Sangkor. Da
blev det et dejligt genhør.
PÅ GRÆS
I august 1964 blev vi sendt i et halvt års praktik. ”På græs,” som det hed. Stella
og jeg havde anmodet om samme sted og kom begge til Aså. Her blev vi installeret hos fru Torpegård, en gammel dame, der ikke brød sig om piger, fordi hun
mente de badede for meget. Men to værelser gav jo to huslejer til den særdeles
økonomisk bevidste fru Torpegård. Hun bekymrede sig dog meget over, at vi
ikke var gift. Det kunne vi høre, når hun hændervridende gik og talte med sig
selv. Hendes garage var fyldt op med brændsel, koks og briketter. Det var nyttigt,
hvis krigen kom, forklarede hun. Det morede vi os over, men det var jo før energikrisen. Hun sparede også på strømmen og sad i mørke. ”Der er jo en gadelygte
i lige uden for,” sagde hun. ”Så kan jeg sidde og se, hvad der foregår på gaden.
Det er bedre end fjernsynet, og så sparer jeg jo strøm til begge dele,” fastslog hun.
Når folk hørte, hvor vi boede, fik vi leveret mange historier om hendes specielle
økonomiske sans. ”Hun havde været en stor dame i byen en gang” sagde man.
Da vi efter juleferien vendte tilbage og fortalte, at vi var blevet gift, faldt der en
sten fra hendes hjerte. Det undrede os, at hun af og til fik besøg af unge mænd.
Aså-kollegerne fortalte os, at det var tidligere lejere, som håbede at blive betænkt
i hendes testamente. Hun var stenrig, fik vi at vide. Jeg mente ikke, at Stella og jeg
havde nogen som helst chancer for at få del i hendes arv.
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Aså skole var en syv-klasset skole, og inspektøren hed Elmer Dalsgaard. Han
var umusikalsk og kunne ikke forestå morgensangen. Det måtte en anden klare. Hans kone var også umusikalsk, men det mest mærkelige var, at deres søn,
Mogens Dalsgaard, var en berømt pianist. Ham talte jeg af og til med, når han
var hjemme. Hvis han havde sin forlovede med, hang alle ungerne ud af vinduet.
Hun var nemlig den kendte TV-speaker, Anette Faaborg.
Ellers må jeg sige, at det var spændende at tilrettelægge og gennemføre undervisningen helt på egen hånd. Jeg underviste i dansk, regning, geografi og musik.
Dalsgård var noget restriktiv. Hvis man for eksempel ville udlevere spritduplikater til børnene, skulle man levere Dalsgård en kladde, som han skulle godkende,
før man fik udleveret en stencil. Hvordan er det man siger om den slags? Jo, ”der
er ikke plads til tæerne i skoene” eller ”cowboybukserne strammer for meget”!
Dalsgård skulle selvfølgelig ind imellem overvære undervisningen og rapportere tilbage til seminariet, hvorledes tingene forløb. En gang overværede han noget af en geografitime, hvor jeg fortalte børnene om Grønland. Bagefter sagde
han til mig, at det undervisningsmæssige sådan set var i orden, men jeg måtte ikke lære børnene noget forkert. Det havde jeg efter hans mening gjort! Jeg
sagde nemlig til børnene, at Grønland nu var et dansk amt, og at det var sket
med grundloven af 1953. ”Nej, Grønland er en koloni,” fastslog han med vældig
autoritet. ”Og jeg må naturligvis indberette dette til praktiklederen!” Selvfølgelig
hørte jeg ikke noget om dette fra Harris Troensegård på Hjørring Seminarium,
for jeg havde jo ret. Børnene kunne pludselig finde på at sige, at Dalsgård stod
uden for døren og kikkede ind af nøglehullet. Det troede jeg ikke rigtig på, men
de bedyrede, at nøglehullet var sort. Der kom ikke lys ind, og det havde de set før.
Den dag i dag kan jeg dog næppe tro, at det skulle have været tilfældet.
Mærkeligt nok fandt jeg det ikke spor vanskeligt at undervise i regning. På
et tidspunkt fik jeg eleverne til at samle emballage og fabrikere pengesedler. Så
opbyggede vi i fællesskab en købmandsbutik, som de havde stor fornøjelse af, og
faktisk lærte de også en hel del. Vendelbomålet krydsede min vej flere gange i
danskfaget. Et ord som ”gråben” mødte jeg flere gange i elevernes stile. Jeg fandt
ud af, at det betød grøften, det gav jo anledning til at vende dialektudtrykkene
med eleverne.
Det var en stor dag, da Stella og jeg tog bussen til Dronninglund for at hente
vores første månedsløn. To brune kuverter med 1500 kr. til hver. Det var mange
penge, og der skulle først betales skat langt senere. Man kan roligt kalde det for
en festdag af rang. Stella og jeg mødte stor venlighed i Aså, både fra kolleger og
folk i almindelighed. Måske syntes jeg nok, at lærerværelset var for lille, med det
mener jeg, at der var for få kolleger.
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På forhånd vidste jeg, at min tid i Aså var begrænset, fordi den lærer, jeg afløste, ville vende tilbage kort tid efter efterårsferien. Nu skulle jeg til Øster Vrå,
men jeg blev boende i Aså og tog bussen hver morgen ved halv seks-tiden for
at nå skolen i rette tid. Forbindelsen var ikke den allerbedste, jeg skulle skifte
en enkelt gang og var i Øster Vrå klokken syv. Når jeg ankom, gik jeg hen til
fru Hejslet, hvor Aage boede. Han gik på Stellas linjehold, og han og Annalissa blev gradvis vores nære venner. Aage havde et værelse hos fru Hejslet,
der sørgede for madpakke til os begge. Jeg erlagde en symbolsk betaling for
madpakken, og hun stillede også et værelse til rådighed for mig i tilfælde
af skolefester eller andre begivenheder, hvor overnatning på det nærmeste
var en nødvendighed. I forbindelse med vores bryllup organiserede hun en
smoking, som bare sad perfekt på mig. Hun havde fået den ide, at Aage og jeg
undertiden skulle beskæftiges i den tidlige morgentime. Hun lærte mig for
eksempel at bage kokosmakroner, og det kan jeg stadig huske. Jeg har faktisk
gjort det mange gange siden.
Skolen havde overbygning og lærerværelset var tilpas stort. Jeg tror faktisk, jeg
tør sige, at tingene gled, som de skulle. På et tidspunkt kom der en ny pige i den
ottende klasse, hvor jeg havde dansk. Hun var helt utrolig køn, og jeg måtte udpege hende for kollegerne, der stimlede sammen om vinduet for at se den nye, især
de mandlige – forstås. Da klassen havde fået til opgave at skrive et digt i stil, blev
jeg meget imponeret, da jeg læste den nye piges digt. Det varede dog kun indtil,
jeg fandt ud af, at der var tale om en afskrift af Tove Ditlevsens ”Pigesind.” Hendes intelligens var på laveste niveau. Britta, en anden af vores venner, som senere
blev ansat i Øster Vrå, fortalte på et tidspunkt, at det var gået pigen godt, for hun
var nemlig blevet gift med en rigmand. Sådan kan det altså gå, man behøver ikke
altid at have kundskaber, for at komme frem, andre kvaliteter kan også bruges.
Stella og jeg har mange gange siden været sammen med Øster Vrå-kollegerne til
Britta og Knuds runde dage eller andre fester.
ÅRSOPGAVE - MED BÅNDOPTAGEREN PÅ ARBEJDE
Nu var vi tilbage på seminariet, hvor alle skulle i gang med den store årsopgave.
Jeg havde fået smag for dramatiserede båndoptagelser, eftersom jeg havde produceret en sådan i en historieopgave om Sokrates, desuden havde jeg tidligere
lavet en ditto i religion. Jeg talte med min historielærer, Jørn E Christiansen om
muligheden for at gennemføre projektet på bånd, og han var fyr og flamme, men
min ide skulle først godkendes i lærerrådet. Projektet blev godkendt, og jeg blev
dermed den første i seminariets historie, der benyttede dette medie til den store
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forkromede årsopgave. Jeg havde valgt et emne, der handlede om den græske
vingud, og titlen på opgaven blev ”Dionysoskulten”.
Da jeg skulle i gang med opgaven, anskaffede jeg først litteratur om emnet. Dernæst
skrev jeg en kladdeoversigt over optagelsen og beregnede totalstrømmen af tekst
og diverse indslag, og jeg blev klar over, at en time var lige i underkanten. Herefter
bestilte jeg dels lydeffekter fra Statens Båndcentral, og dels indkøbte jeg LP-er med
de nødvendige lyde. Endelig fik jeg fat i en masse æggebakker, som jeg satte fast på
loftet i stuen, og dermed havde jeg opnået radiostudievirkning med død akustik.
Mange år senere ved svigermors 94 års fødselsdag i 2013 fortalte Lisbeth og Richards søn, Kaj Ole, mig, at Alma havde syntes, at det var noget mærkeligt noget,
for loftet var vist lige blevet hvidtet? Hun havde småbrokket sig over det, men jeg
hørte nu aldrig noget kritik af det. Selv om æggebakkerne var på plads, kunne jeg
dog ikke fjerne trafikstøj fra gaden, derfor blev speakerteksten fortrinsvis indtalt
om natten, mens indslagene med baggrundslyd ikke var påvirkelige af trafikstøj.
Jeg havde indkaldt adskillige seminariekammerater til at spille forskellige roller,
og da alt var indspillet, begyndte klipningen af samtlige indslag. Jeg havde købt et
klippesæt med antimagnetisk saks og specialtape, og somme tider var gulvet fyldt
med båndkaos, som helst skulle sammensættes med præcision.
Fagligt set var der tale om en historisk beskrivelse samt en psykologisk beskrivelse af ”Dionysoskulten” med illustrerende og dramatiserede indslag. Desuden
var der et interview med jazzmusikeren Erik Moseholm, der handlede om ekstase i jazzens verden med sammenligning til mænadernes ekstaselignende orgiasme i den dionysiske frugtbarhedskult.
Jeg vil ikke skjule, at der blev tale om et voldsomt stort arbejde, men samtidig vil jeg påpege, at det var uhyre interessant, og jeg lærte en masse. Den
tekniske kvalitet blev god, fordi jeg valgte højeste hastighed på båndoptageren, det var faktisk en forudsætning at den havde indbygget mixerpult, for at
jeg kunne gennemføre projektet. Forsiden blev prydet af et billede af Karin
Spindler, som jeg havde lokket til at klæde sig ud som mænade, og hun blev
fotograferet af Kaj Nørholm. Jørn E. Christiansen lokkede mig til at holde
foredrag i forskellige klasser om emnet og om de tekniske muligheder, og
båndet blev afspillet mange gange i diverse klasser. Jeg har stadig dette bånd
liggende i min samling af spolebånd.
Man kan vist godt sige, at jeg var blevet bidt af en gal båndoptager. Jeg deltog
for eksempel i en hørespilkonkurrence udskrevet af DR med indkaldte seminariekammerater som aktører. Opgaven var bunden og hed ”Døren.” Jeg brugte
mine lydeffekter flittigt, men selv om jeg ikke vandt, havde jeg den fornøjelse, at en del af båndet blev bragt i radioen med pæne kommentarer. ”Dillen”
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Boghandler Harald Henriksens kiosk, som vi forpagtede en sommer ved Høve strand
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fortsatte i Lillearden med en julekonkurrence i Nordjyllands Radio, hvor hele
båndet blev sendt.
I sommerferien inden 4. klasse forsøgte Stella og jeg at tjene penge ved at leje
boghandler Harald Henriksens iskiosk ved foden af Høve stræde, hvor vi solgte
is, slik og blade samt souvenirs. En dag kom Kirsten og Carl Petersen forbi og
så vores nyindsamlede planter fra en Odden-tur, som vi havde gjort, mens mor
passede kiosken. Carl P. blev imponeret over den sjællandske flora, og vi belønnede dem med en is, inden de skulle videre til Kirstens familie i Holbæk. For at
lokke kunder til, etablerede jeg muzak, og der kom vitterligt en del, men da vi
efter en måned gjorde det hele op, viste det sig, at nok havde vi tjent penge, men
overskuddet var ikke særlig stort. Lidt har jo også ret!
I 4. klasse var der travlhed både med det pædagogisk metodiske og linjefaget,
men pludselig var året gået, og dimissionen nærmede sig med stærke skridt. Kaj
Nørholm og jeg planlagde en humoristisk film, som skulle bruges ved de afsluttende festligheder. Titlen var ”En dag i seminariets historie.” Kaj stod for optagelsen, mens jeg lavede lyden. Det var før synkroniseringens tid, så det kunne
være svært at ramme den rigtige, men det lykkedes, og filmen vakte stor moro.
I sin dimissionstale lagde Henry Holm vægt på den holdning og prægning, som
seminariet havde givet os og formanede os på sin humoristiske måde til at blive
engagerede undervisere.
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FARVEL HJØRRING – GODDAG LILLEARDEN
Ansættelsesproceduren blev som tidligere beskrevet afklaret om foråret, og Heinz
flyttede i sommeren 1966 vores ”habengut” til Lillearden skole, hvor Stella skulle
være enelærer. Der var tale om et stort hus med klasselokale i den ene ende. Inden
skolen blev nedlagt, var elevtallet nede på otte fordelt på første, anden og tredje
klasse. Mor fik Harry Mogensen til at bringe diverse møbler og andre effekter
til Lillearden, så vi kunne etablere os i det store hus. Jeg gik straks i gang med at
omlægge haven ved at gennembryde visse linjer, så der blev forbindelse mellem
de enkelte haverum. Jeg lavede bede omkring huset, og køkkenhaven blev opprioriteret. Den store have var lige noget for mig. Der var tale om en tjenestebolig,
derfor skulle kommunen foretage en nødvendig renovering. Man fandt ud af,

Arden skole inden tilbygningen i 1976. Denne gamle fløj her set fra skolegården rives ned og nybyggeri påbegyndes og forventes klar inden udgangen af 2017. Et særdeles spændende og ganske avanceret projekt, som jeg
glæder mig til at opleve
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at køkkenlågerne var afskallede, og derfor skulle de males. Derimod trængte de
omkringliggende rammer ikke, mente man! Derfor betalte vi selv maleren 50 kr.
for at fuldende projektet.
I Hjørring havde jeg fået fremstillet et drejeskivebord lige som seminariets.
Derfor gik jeg hen til den lokale smed i Lillearden, Ernst Drastrup, som var noget
af en opfindertype. Han påtog sig opgaven at fremstille skiven og montere den
med diverse kuglelejer på bordet. Han forklarede mig, at han ville montere den
nederste sparkeskive lidt skævt centreret, på den måde ville der komme mere
slyng i skiven, og den ville kunne holde farten i rigtig lang tid. Drastrup var i
sandhed en detaljernes mand! og det blev en super-skive, som jeg opstillede i et
lokale ved siden af skolestuen. På den måde kunne jeg fortsætte min keramiske
produktion, selv om tingene måtte fragtes til Aalborg for at blive brændt.
På et tidspunkt kom Stellas bror, Villy, på ferie sammen med en kammerat fra
Skagen. For at drengene ikke skulle komme til at kede sig, satte jeg dem til at lave
forskellige småting. Blandt andet gravede de et lille haveareal, men de skulle også
opleve noget, og derfor tog vi dem med til Rebildfest. Kammeraten, Friis, var
Carlo og Agdas søn, mine svigerforældres bedste venner. Mange år senere ved
Carlos begravelse fortalte Friis mig, at han havde imponeret sine amerikanske
kolleger meget, da han kunne berette, hvordan han allerede i 1967 havde været til
sin første ”4th of July”. I skrivende stund er Friis ambassadør i Kina, men inden
da havde han været ambassadør i Washington. Denne ambassade besøgte jeg i
øvrigt med Nordjysk Børnekor før Friis kom til.
Mens vi boede på Lillearden skole, kom jeg ufrivilligt til at brænde en af Danmarks berømte korledere af. Sagen var, at jeg havde optaget et Dania Sonans korstævne i Odense, som jeg og Stella havde deltaget i, mens vi gik på seminariet.
Desuden deltog vi også i et tilsvarende stævne nogle år senere. Korlederen var
skeptisk overfor den slags, men jeg fortalte ham, at jeg havde tjek på lyd og balance. Da han opdagede, at jeg ikke kostede rundt med ham, og at han kunne koncentrere sig om sin direktion, blev han interesseret i at høre resultaterne. Vi blev
enige om, at han skulle komme til Lillearden, og jeg bad ham ringe i forvejen. Alligevel må han have taget chancen, for han kom en søndag, hvor vi var i Skagen!
Næste dag i skolen fortalte min kollega Bodil Lang mig med store øjne, at hun
havde mødt Svend G-Asmussen på vej fra Arden station til Lillearden. Han kom
gående, og de talte vist sammen. Hun kendte også det store kor-koryfæ. Det var
nu ærgerligt, men sådan går det nogen gange, og jeg hørte aldrig mere til ham.
Mens vi boede i Lillearden, blev vi undertiden inviteret ud til efterkonfirmationer. Det foregik således, at herrer og damer delte sig i hvert sit rum efter middagen. Herrerne sad og spillede kort i tætte tobakståger, mens damerne sad og
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strikkede inde ved siden af. Enkelte damer, der var glade for kortspil, blev dog
hos herrerne. Selv forstod jeg ikke at spille kort og måtte ofte gå udenfor for at få
luft. Hvad de har tænkt om mig, ved jeg ikke?
Børnetallet på Lillearden skole faldt yderligere, og vi var klar over, at en lukning var forestående. Kommunen tilbød os at købe skolen for 45.000 kr., men
Stella og jeg havde ikke forstand på penge, vi syntes, at der var tale om et frygteligt stort beløb. Set i bagklogskabens lys var det selvfølgelig vanvittigt, at vi ikke
slog til. Det endte med, at vi byttede hus med førnævnte kollega, Bodil Lang, og
vi flyttede ind til Arden. Bodil og hendes mand solgte skolen efter et par år for
250.000 kr. Tja, hvad skal man sige?
Vi boede to år på Himmerlandsgade, inden vi flyttede op på Lyngsøs gård i
den anden ende af Arden by. Her boede vi yderligere to år, inden vi kom til vort
nuværende domicil i Terndrup. De to husejere i Arden var begge ret specielle.
Den første kom ofte for at kontrollere, om alt var i orden. Hvis ikke det var tilfældet efter hans mening, påtalte han det. En enkelt gang sendte han sit mandskab
ud for at klippe de kanter, jeg ikke var blevet helt færdige med. ”Alle kanter og haven i øvrigt skal være helt klargjort inden pinse, ” fastslog han alvorligt. Ejeren på
gården, som vi derefter flyttede til, slog ud med armene og fortalte os om alle de
herligheder vi nu gik ind til, som for eksempel frugt og bær. Så vi blev forbløffede,
da der en dag stillede et helt plukkehold af damer for at aftage solbærhøsten. På
endevæggen af stuen var der malet et stort landskabsmaleri belyst af små spots,
noget han var meget øm over. Vi placerede et reolsystem som dækkede maleriet,
men holdt naturligvis lidt afstand for ikke at beskadige kunstværket. På et tidspunkt stoppede kloaksystemet totalt, og ejeren mente, at det var fordi vi havde
puttet papirbleer i toilettet. Jeg ved slet ikke, om papirbleerne i det hele taget var
opfundet på det tidspunkt, men forklaringen fik vi langt senere fra nogle af de
håndværkere, som havde udbedret skaden. Det viste sig nemlig, at systemet ikke
var tilsluttet nogen som helst steder, men blot endte ude i haven. Jeg tror, det var
hans begrundelse for at sende os en opsigelse. Den officielle begrundelse, fint
formuler fra en sagfører, lød på, at ejendommen nu skulle benyttes til landbrugsformål. I forbindelse med flytningen fra Himmerlandsgade og senere også fra
gården var vores dagplejemor Margit Frandsen og hendes mand Karl, som var
postbud i Arden, særdeles behjælpelige med klargøring og rengøring.
KOLLEGER OG FAG
Jeg blev som nævnt ansat på Arden skole i 1966, mens Stella kom til i 1968, da
Lillearden skole lukkede. Det var noget af en forandring at begynde på Arden
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skole, for her var der tale om den menneskelige inspektørtype, der var kort sagt
ikke spor Dalsgård over Erik Jacobsen! Det første, han sagde til mig var, at jeg
skulle betragte ham som en kollega! Det understregede han meget og betonede,
at jeg blot skulle komme til ham, hvis jeg fik problemer eller i øvrigt havde noget
på hjerte. Kort tid efter gik jeg derfor ind til Jacobsen og forklarede ham, at pastor Jordansen vist nok havde opfattet det som et tilsagn, at jeg ville påtage mig
hvervet som kirkesanger. Hvis jeg skulle leve op til det, ville jeg være bundet hver
weekend, og vi kunne således hverken nå besøg i Asnæs eller Skagen, eftersom
der på det tidspunkt stadig var skolegang om lørdagen. ”Det problem skal jeg
nok klare,” sagde Jacobsen, og jeg hørte da heller ikke mere fra Jordansen i den
anledning. Et klart og tydeligt ”nej” har aldrig været min stærke side, men med
Jacobsens mellemkomst gik budskabet altså ind hos Jordansen.
Med Hennebergs faglighed, Marholts humor og sarkasme og mine egne ideer
skulle jeg nu i gang med et langt lærerliv. En af mine nye kolleger, Grethe Carus, fortalte en gang, at hun så det som sin vigtigste opgave at bibringe eleverne
humoristisk sans. Det lagde jeg mig på sinde. Hun var selv ofte årsag til megen
moro på lærerværelset, når hun fortalte sine berømte vitser. Mine tre hovedfag
var musik, billedkunst og dansk. Første år havde jeg dog regning i første klasse,
og desuden havde jeg nogle år historie i realklasserne, men ellers var det de tre
omtalte fag, det handlede om i hele forløbet. I musik samarbejdede jeg et par år
med Bodil Lang, men hun tog en nøduddannelse som præst og flyttede til Askø.
Derefter samarbejdede jeg gennem mange år med Preben Jørgensen. I formning,
som det hed dengang, foregik samarbejdet med Henrik Kjelds, som jeg også privat kom sammen med, hvor vi spillede fløjteduo af og til. Han flyttede imidlertid
til Skørping og blev nu seminarielærer i Aalborg. Derefter samarbejdede jeg med
en ny kollega gennem mange år, Birthe Pedersen.
MUSIK OG KOR
Heldigvis var der lidt orff-instrumenter på Arden Skole, så jeg havde noget at indlede min undervisning med. Hovedvægten lagde jeg på sang med indlæring af et
bredt repertoire, men derudover skulle der jo også være tid til nodelære, instrumentalspil, musikaflytning og forståelse samt dans. Der var nok at gå i gang med. I løbet
af en årrække fik jeg derfor anskaffet flere instrumenter, båndoptager, forstærker og
højttalere samt forskellige sæt gode sangbøger. Mange år senere, da den rytmiske
musik kom til at spille en rolle, handlede det om trommesæt og sanganlæg, samt
alt det, der hører hjemme i et rigtigt musiklokale. Jeg havde en del arbejde med at
indøve akkompagnement til sangene, men heldigvis udkom der en sangbog med
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noget nyt, nemlig becifringer. Det havde jeg ikke lært på seminariet, men becifringerne var lette, og det var en god hjælp. Selv om jeg hurtigt fik lagt melodien ind i
akkorden, var de lovlig simple, og derfor var det godt, at der efterhånden udkom
sangbøger med mere avancerede og endda også meget avancerede becifringer. Det
gjorde, at jeg efterhånden blev en ganske habil akkompagnatør.
Jeg havde mange klasser til musik, men det var forskelligt, hvordan tingene
forløb. I de fleste tilfælde gik det rigtig godt, men to ting var afgørende, nemlig
forældreopbakningen og indstillingen til faget fra klassens såkaldte ”førerhund”,
for hvis ”førerhunden” var negativ, kunne det påvirke klassen. I hele forløbet har
jeg haft to klasser af denne type. ”Hvad skal vi bruge det til?” kunne det hedde
om nodelæren. Efter etableringen af musikskolen var nodemotivationen gennemgående god, men størstedelen af eleverne elskede virkelig at synge. I øvrigt
husker jeg ganske tydeligt den allerførste gang eleverne skulle synge en sang og
selv skulle foreslå en. Teksten lød som følger: ”Negerkongen Mika. Han boede i
Afrika. Han åd negerbørn med smør. Det er der ikke flere, der gør”. Jeg bevarede
naturligvis fatningen og roste børnene.
I begyndelsen af forløbet var der musik i både første og anden realklasse. For
at ligestille musik med de øvrige fag, gennemførte jeg eksamen med fremmed
censor. Det kunne lyde som et eksperiment, men det gik efter planen, og eleverne var også godt tilfredse. I de store klasser var det naturligt at lægge vægt
på musikorientering, og på et tidspunkt gennemførte jeg et gruppearbejde, hvor
hver gruppe skulle fremlægge facts om et musikværk. Der var tre grupper, en
med renæssancemusik, en med klassicistisk musik og en med romantisk musik,
det blev henholdsvis Praetorius, Mozart og Smetana. Fremlæggelsen blev så god,
at jeg ringede til Tage Mortensen, der redigerede radioudsendelsen ”Vi lytter til
klassisk” i DR, for at høre, om han var interesseret i at lave noget om dette emne.
Han var fyr og flamme, så de nærmere detaljer blev aftalt. Jeg bestemte, at optagelsen skulle foregå på Astrup skoles lærerværelse, dels fordi de tre udvalgte
piger fra hver gruppe var fra Astrup, men også fordi akustikken på et lærerværelse er rimelig død uden rumklang. Pigerne var lidt nervøse, derfor foreslog
Tage Mortensen en prøve inden optagelsen, og da den var slut, sagde han tak,
for optagelsen var blevet fin. Jeg var godt klar over, at han lavede et lille nummer
med dem, idet han optog prøven uden at sige det, for da vi gik i gang, hørte jeg
sendevognens motor starte.
En af pigerne var Gunnar Bundgaards datter, og han syntes vist nok, at det
var noget værre pjat med den musik. Hun havde imidlertid tvunget ham til at
sætte sig ned og høre på øvningen af sin gennemgang. Bundgaard ændrede totalt
indstilling og sagde til mig efter udsendelsen, at det virkelig havde været en øjenArden Skole
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åbner for ham. Pastor Kristian Jordansen, der også havde hørt udsendelsen, var
ligefrem begejstret, og jeg har på fornemmelsen, at det gav mig nogle plus-points,
som muligvis kom mig til gode, da korsang skulle sættes i faste rammer.
Det skete, at jeg fyldte bilen med interesserede elever og kørte til turistkoncert
i Aalborghallen, og adskillige elever blev faktisk mere eller mindre omvendt til
klassisk musik. I forvejen havde jeg spurgt Erik Jacobsen, om det var i orden,
for på seminariet var vi blevet advaret mod den rygtedannelse, der kunne opstå,
hvis det var piger, man beskæftigede sig med, og det var jo tilfældet det meste af
tiden. Jacobsen sagde, at der var tale om fornuftige forældre, så naturligvis var
det i orden, men alligevel sørgede jeg dog for at have en kvindelig kollega med,
når det var muligt.
På et tidspunkt ret tidligt i forløbet skar ministeriet ned på musikundervisningen, så der ikke længere var musik i overbygningen. Ja, faktisk var 5. klasse
nu ældste trin med musik. I mange kommuner var der endda kun én ugentlig
time. I Arden kommune var der to timer på nogle klassetrin og én time på andre.
Det var unægtelig noget af en forandring. Mange år senere, i dette tilfælde omkring 1990, blev der som erstatning indført valgfag i overbygningen, og det skete
i samarbejde med ungdomsskolen, hvilket betød, at vi var to undervisere. Det var
heldigt, for det drejede sig om sammenspil i rytmisk musik, som ikke var min
allerstærkeste side, men jeg havde taget en masse kurser, så det gik nogenlunde.
John fra ungdomsskolen var meget dygtig og tog sig af sammenspillet, mens jeg
indøvede korstemmerne i øvelokalet ved siden af.
Vi optrådte med forskellige småkoncerter hist og her, og vi indspillede et kassettebånd, som jeg masseproducerede. John havde lånt noget digitalt udstyr, så
kvaliteten blev fin. Man kunne oven i købet regulere tonehøjden på de enkelte
sangere, hvis der forekom en falsk tone, og det blev der brug for et par gange. For
at gøre det så fuldendt som mulig fotograferede jeg et billede til cover. Desuden
producerede holdet en video, som John og jeg sad og redigerede det meste af
en nat, hvorefter TV-udstyret kunne returneres rettidigt til Amtscentralen, hvor
man havde udlånt det til os. Repertoiret, i de par år valgholdet eksisterede, var
70’er og 80’er pop, og det var på mange måder spændende.
Det var et meget stort fremskridt, da den nye afdeling af skolen blev bygget i
midten af 70’erne, hvormed vi fik et rigtigt musiklokale. Samtidig blev der anskaffet et pianino, så man kunne sidde og spille med front mod eleverne. Det blev dog
udskiftet efter nogle år, fordi det ikke kunne tåle at man sænkede temperaturen i
vinterferien. Det blev simpelthen for dyrt med de mange stemninger af pianinoet, derfor blev der anskaffet et nyt kvalitetsinstrument, som kunne klare mosten.
På et tidspunkt blev skolekommissionen afløst af et skolenævn for de enkelte
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Mit skolekor tidligt i forløbet på en messe i Arden-Hallen

Sidst i forløbet: Sangerne fra valgholdet i aktion
Sidst i forløbet: Instrumentalisterne fra valgholdet i aktion
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skoler. Nævnsformanden for Arden skole, Henning Lynnerup, havde hørt, at jeg
havde lært en klasse ”Det var en lørdag aften.” Han syntes vist, at sangen var for
vovet og ville gerne, at Preben og jeg udarbejdede en kanon for hver klasse. Måske troede han, at det hele gik op i tant og fjas, for han lagde især vægt på, at der
blev indøvet salmer. Preben og jeg kikkede på hinanden og blev enige om, at en
sådan liste kunne vi da nemt udarbejde, når det nu var ønsket. Vi udarbejdede
derfor en liste med cirka 20 sange for hvert klassetrin, og den blev naturligvis
accepteret. Sjovt nok var det stort set de samme sange, som vi hele tiden havde
indøvet, men nu var det altså sat på tryk! Flere elever fik gode spillefærdigheder
i musikskolen, det var en god hjælp for mig, så kunne jeg noget hurtigere få tingene til at lyde af noget.
På et tidspunkt i slutningen af 70’erne mærkede jeg eftervirkningen af ungdomsoprøret, hvor man gjorde oprør mod det bestående. Nu var det åbenbart
ikke acceptabelt at synge! Det oplevede jeg i praksis på den måde, at unge kolleger på det nærmeste saboterede traditionen med morgensang. Der var tale om
kolleger, som jeg i øvrigt havde det bedste forhold til, men der skulle gå mange
år, før tingene bedrede sig.
Allerede det første år, jeg var på skolen, stablede jeg et kor på benene. Af
gode grunde var det ikke skemalagt, så jeg placerede en ugentlig time ved
aftenstid, som var eneste mulighed. I begyndelsen var det ikke muligt at klare
mere end to stemmer, men så sang jeg selv en dybere stemme således, at det
dog blev trestemmigt. Året efter kom korarbejdet i faste rammer, og samtidig
blev det aflønnet. Der blev endda tale om to kor, hvoraf jeg stod for de store
børns kor, mens Bodil Lang klarede de små elevers kor. Da hun efter et par
år rejste til Askø som præst, overtog jeg også hendes kor, og således gik det i
mange år, indtil konkurrencen fra andre tilbud gjorde, at tilslutningen svandt
en smule ind, og jeg måtte lade korene smelte sammen til et kor, der fik en
rimelig størrelse.
På et tidspunkt begyndte jeg at tage en række kurser i rytmisk musik og korsang. I hele forløbet blev der faktisk tale om temmelig mange. Behovet for kurser
opstod, da jeg faldt for en lille sød Beatles-korsats, som lød aldeles forkert, da jeg
gennemspillede den, men allerede på første kursus åbenbaredes fejlen for mig.
Det viste sig, at jeg betonede et og tre som i klassisk musik. Forklaringen er, at
man i rytmisk musik betoner to og fire i takten. Selv om jeg på mange felter har
berømmet Hjørring Seminarium, havde jeg altså ikke lært den finesse. Det fortælles for eksempel, at Mills Brothers blev hylet helt ud af den, da de første gang
gav koncert i København. Publikum klappede i deres begejstring nemlig med på
et og tre! Det sker næppe mere i dagens Danmark?
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Nu fik jeg også mere styr på den rytmiske musik. På det første kursus var
de fleste deltagere klassisk uddannede, altså den med et og tre, mens deltagerne på senere kurser simpelthen var opdraget til to og fire. Musikundervisningen af yngre kolleger var simpelthen blevet mere alsidig. Mine
første kurser med Holger Laumann var meget givende, og jeg fik også nogenlunde tjek på latin-genren. Calypso kom jeg uden videre godt igennem,
mens samba stadig var lidt kompliceret. På et af kurserne havde han taget
et mindre kor af sine skolepiger med. Det viste sig, at det var de senere
kendte Århus-sangerinder, alle udgået fra samme skole, Lis Sørensen, Anne
Dorthe Michelsen og Anne Linnet. På en LP, som var fabrikeret til kurset,
havde de eksempler på de forskellige genrer, som jeg kopierede og havde
stor fornøjelse af i skolekoret.
Det blev efterhånden tradition, at koret gik i Luciaoptog hvert år i samlingssalen samt på byens plejehjem og alderdomshjem. Her fortalte jeg om Luciatraditionen, og udover et par flerstemmige sange sang vi bagefter julesalmer
sammen med de gamle. Ved en bestemt lejlighed må mit kor have sunget særlig
smukt, for en af pigerne fortalte mig, at hun hørte en af de gamle sige, at hun
troede, hun nu var kommet i himlen? Mødrene syede luciakjoler, og jeg sørgede for det øvrigt nødvendige. Desuden blev det tradition, at skolekoret sang
en række sange, umiddelbart inden den årlige skolekomedie blev opført. Til
den del havde jeg stor hjælp af et par dygtige drenge til de rytmiske numre,
det drejede sig blandt andet om ledsagelsen på trommer. I begyndelsen hed
trommeslageren Bo og senere blev det en dreng ved navn Martin. De klarede
temposkift og styrke samt soli uden problemer. Undertiden fik jeg også hjælp
af en el-bas, mens jeg selv for det meste spillede klaver, men nogen gange fik
jeg hjælp til klaveret af en dygtig elev. På et tidspunkt spurgte en elev, om han
måtte spille trommer til skolefesten. Jeg sagde ”Ja”, men det gik mildest talt ikke
godt, da vi øvede. Han kunne ikke klare temposkift og versovergange, fordi han
konstant kørte samme rytme. Så ringede moderen om eftermiddagen og sagde,
at sådan noget kunne hendes søn ikke være med til, for det var under lavmålet!
Nu kontaktede jeg førnævnte Martin, der mødte op til aftenens skolefest og
klarede tingene til UG.
Øjenkontakt er en god ting. Nogen gange lød koret rigtig godt, andre
gange mindre godt, men generelt var kvaliteten stigende, hvilket i høj grad
skyldtes min og korets involvering i Nordjysk Børnekor. Jeg havde det held,
at koret var helt på toppen, da jeg i 1996 måtte gå på førtidspension på grund
af svagsyn. Man kan som bekendt se mere, når man står på en top end hvis
man står i en dal.
Arden Skole
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BILLEDKUNST
Dette fag hed oprindelig formning, og først omkring 1980 blev faget omdøbt og
heldigvis for det. Fra begyndelsen lod jeg eleverne arbejde meget med skulpturelle
opbygninger i ler, og desuden lærte jeg de mest interesserede at dreje. Jeg havde fået
anskaffet et antal drejeskiver, så det var muligt at danne et hold af interesserede elever. Når eleverne havde formet nogle figurer, kørte jeg de fremstillede genstande til
Aalborg, hvor de kunne blive brændt. Derefter lærte eleverne glaseringens kunst,
hvorefter endnu en Aalborgtur var nødvendig. Efterhånden blev det derfor noget
kostbart med disse brændinger, og vi diskuterede muligheden for anskaffelse af
en ovn. Fælleslærerrådet bestemte derefter, at en sådan skulle anskaffes, og at jeg
skulle bestyre den og aflønnes herfor med en ugentlig time. Aftalen blev, at jeg ville
modtage effekter til brænding fra samtlige skoler i Arden kommune. Og der blev
rigeligt at bestille, kan jeg hilse og sige. Jørgensen fra Rostrup, som var formand
for fælleslærerrådet, havde i forvejen spurgt mig til råds vedrørende ovn-valg, og
jeg foreslog en stentøjsovn, som ville kunne holde i mange år. Nogle år senere fik
vi en computerstyret ovn, der gav mange brændingstekniske fordele, og systemet
fungerer stadig i skrivende stund fint. I starten var ovn, drejeskiver og glasurer m.v.
To elever i gang med at dreje efter min anvisning
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i kælderen, men da den nye afdeling af skolen blev bygget, blev alt heldigvis samlet
i et lokale med omkringliggende depoter.
Engang i 1980erne kom der nye målsætninger med forøgede kvalitetskrav til de
enkelte fag, det gjaldt også for billedkunst, som faget nu kom til at hedde. Det var
godt, for så var det slut med skrammelformning og slut med funktionen som støttedisciplin til dansk. Nu skulle eleverne orienteres om kunst og have decideret tegneundervisning ud over den farvelære, som hele tiden havde været på tapetet. Jeg benyttede blandt andet Betty Edwards ”At tegne er at se”, som indeholdt mange fine øvelser,
og adskillige elever blev faktisk forbløffede over resultaterne, der oftest blev utrolig
gode; specielt valgholdenes niveau blev højt. Systemet arbejdede med den kreative
hjernehalvdel, og det betød for eksempel, at eleverne kunne blive ganske irriterede,
når klokken ringede ud, og de dermed skulle væk af den tilstand, de var i. Jeg husker
dog et par elever, der vægrede sig ved systemet og sagde: ”Jeg vil ikke hypnotiseres.”
Sammen med min kollega i faget, Birthe Petersen, anskaffede jeg store opslagstavler til skolens gangarealer, og nu lod vi eleverne arbejde med indramning
og præcis ophængning. Det betød noget for den enkelte, at deres værker blev
udstillet for en periode. Nu kunne alle skolens elever jo se resultaterne. Selvfølgelig blev de skulpturelle opbygninger ligeledes udstillet, og dertil kom diverse
udsmykningsopgaver rundt omkring på skolens arealer. Valgholdene lærte en
del om glasurkemi, og vi indsamlede vulkansk aske et bestemt sted i Nordjylland
og fremstillede nogle fine lertøjsaskeglasurer. Desuden foretog vi ekskursioner
til forskellige kunstmuseer i det nordjyske område. Blandt andet havde jeg lært
dem om skagenskunstnerne, derfor var vi også på Skagens museum samt hos
en glaspuster og en keramiker i Skagen. Sidstnævnte var i øvrigt min svigerinde
Birthe, der var gift med Villy. Hun excellerede meget i højbrændt lertøj, og vi
udvekslede af og til sjove glasuropskrifter.
Jeg var en slags fagudvalgsformand i faget, og jeg foretog de nødvendige indkøb efter at have modtaget ønsker fra de forskellige lærere i faget. Da Sven Franzen blev viceskoleinspektør, kom der for alvor styr på økonomien, og der blev
afsat et bestemt beløb pr. kvartal, det var rigtig godt, på den måde blev det lettere
at tilrettelægge indkøb og dermed også lettere at tilrettelægge undervisningen. Vi
fik også andre fordele, idet Aksel, der var repræsentant for Viborg Papirkompagni, nu kunne lave tilbud, så vi kunne købe to kvartalers eller hele årets papirforbrug. Næste kvartal gjaldt øvelsen måske indkøb af maling eller andre effekter. På
den måde fik vi mere for pengene, og firmaet fik en god reklame. Aksel, Sven og
jeg fik således tingene til at gå op i en højere enhed.
Sven kom efterhånden til at bestyre hele skolens økonomi, hvilket var en stor
fordel, for han var rigtig god til det. Stella og jeg har et udtryk, vi kalder ”Sven
Arden Skole
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Franzen-princippet”, hvilket betyder, at tingene skal gøres med det samme, så
de ikke går i glemmebogen. På et tidspunkt havde musikskolelærerne ønsket et
super-sanganlæg, som var afsindig dyrt. Så fandt vi i fællesskab med Sven ud af at
dele beløbet mellem musikskolen, ungdomsskolen og folkeskolen. ”Man må sno
sig, sagde ålen”! I dansk kunne det også lade sig gøre at få nye læsebogssystemer
efter kvartalsprincippet, eller måske fandt man ud af, at andre ønsker kunne udsættes. Det var meget tilfredsstillende at arbejde på den måde.
DANSK
Et par år efter min ansættelse begyndte jeg at undervise i dansk i overbygningen.
Realklasserne var afskaffet, derfor underviste jeg i 8., 9. og 10. klasse i stort set
hele perioden indtil min fratrædelse i 1996. Med faget fulgte en del arbejde med
at planlægge undervisning og rette opgaver, og omkring eksamenstid var der
selvfølgelig ekstra travlt med at finde nye tekster til eksaminanderne. Selv om
enkelte elever kunne være nervøse hen mod eksamen, er det mit indtryk, at langt
de fleste var glade for at vise deres kunnen og få belønningen herfor med en
god karakter. For mig var det afvekslende med musik og billedkunst for de små
og dansk for de store. Det var en rigtig god kombination, men mens musik og
billedkunst fik et kvalitetsløft, blev det samme ikke tilfældet for danskfaget. Om
det skyldtes dårlige kundskaber hos hovedstadseleverne, at Undervisningsministeriet satte kravene ned, ved jeg ikke? Men at det imidlertid var et faktum, at det
skete, belyser jeg her med et eksempel: Selv om stavefærdighederne hos de elever,
jeg havde med at gøre og kendte til, var gode, blev der indført en ny diktatform,
hvor eleverne blot skulle udfylde de tomme felter i den ellers færdige diktat. Samtidig var rettevejledningen udformet, så karaktererne blev ganske høje. På den
måde var det ikke fagligt tilfredsstillende, og det fremmede slet ikke stavefærdighederne. Jeg fandt ud af at benytte ”gamle” diktater i det daglige, mens vi til
terminsprøver og eksamen naturligvis benyttede det reglementerede system. Det
fik den betydning, at eleverne generelt opnåede høje karakterer. Færdighederne
i stavning blev simpelthen bedre, og det var alle parter naturligvis tilfredse med.
På et tidspunkt omkring 1980 indførtes det udvidede tekstbegreb i litteratur
undervisningen. Det betød, at alle former for medier nu skulle inddrages i undervisningen, men det var de nu i nogen grad i forvejen, for eksempel havde vi
længe benyttet aviserne. Nu skulle eleverne også lære om tegneserier og reklamer
samt billedanalyse, det sidste var for så vidt udmærket, selv om jeg syntes, at det
passede bedre i billedkunst. Tegneserieundervisning betragtede jeg som det rene
pop, især fordi faget i forvejen var tillagt undervisning i svensk og norsk samt
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færdsel og sex! Alt sammen var uden tvivl godt og nødvendigt, men det betød,
at der blev minimal tid tilbage til den egentlige litteraturundervisning. Man kan
sige, at det udvidede tekstbegreb slog litteraturundervisningen i stykker, så det,
der blev tilbage, var navlepilleri i en smule teenage-ungdomslitteratur. Et ”fremskridt,” som var en klar niveausænkning.
Et andet fænomen, der opstod på samme tid, var den projektorienterede undervisning. Jeg syntes, det var fint at bruge en uge eller to på et eller andet emne
hvert skoleår, og jeg lod eleverne, efter forudgående teori, skrive en avis samt
optage en video og en radioudsendelse, alt sammen suppleret med besøg på
Nordjyske Stiftstidende, TV-Nord og Nordjyllands Radio. Emnet kunne også
være opførelsen af et skuespil for resten af skolen, eller også kunne det handle
om økonomi med sparekassebesøg og virksomhedsspil. Alt sammen var ganske udmærket, men tendensen til, at den projektorienterede undervisning nu
kunne brede sig til store dele af skoleåret, brød jeg mig ikke om. Eleverne mistede overblikket, og jeg syntes, at der gik for meget pop i sagen. Undervisning
og underholdning er ikke det samme. Ikke nødvendigvis, selv om delelementer
kan indgå fra det ene til det andet. Jeg deltog i en række kurser på grund af det
nye begrebs indførelse, og enkelte af disse kurser var gode og nyttige, men de
fleste vil jeg betegne som en skandale bestyret af inkompetente universitetsfolk,
der ikke anede, hvad det drejede sig om.
LEJRSKOLE
Som klasselærer var jeg også involveret i planlægning af og deltagelse i lejrskole,
der gerne blev afviklet i slutningen af 8. klasse. Allerførste gang, jeg skulle planlægge en tur, valgte jeg Odsherred, som jeg kendte så godt som min egen bukselomme.
Blandt andet husker jeg, at eleverne var meget optaget af besøget på Kongsøre Torpedostation, hvor de i en motorbåd var med til at indfange prøveafskudte torpedoer, og hvor de opdagede, at ild kan brænde under vandet! Selvfølgelig var jeg også
på lejrskole i Skagen og Hirtshals, men ellers var der i en lang periode tale om fælles
årgangslejrskoler, hvor jeg især vil nævne Sønderjylland og Møens Klint, men vi
var også i Helsingør, Hillerød og på Anholt. Den sidste lejrskoletur, jeg var med til
at afvikle, foregik til søs og var ret speciel. Turen foregik i det sydfynske øhav med
en erfaren skipper i en ombygget fiskekutter. Eleverne skulle deltage i arbejdet om
bord, men derudover lagde vi til ved forskellige destinationer på Sydfyn samt Ærø,
hvor eleverne på de valgte besøgssteder fik de sædvanlige opgaver, som skulle inkluderes i en lejrskolerapport. Det var første gang en sådan lejrskoleide blev afprøvet fra Arden skole, og den havde da også været lidt svær at få igennem systemet.
Arden Skole
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ARDEN MUSIKSKOLE
I skolen syntes jeg, da vi var i midten af 1970’erne, at det efterhånden trængte sig på
med at få oprettet en musikskole. Ikke alene ville det kunne gavne eleverne, men
det ville også lette mit arbejde, at de fik instrumentalfærdigheder. Så jeg indkaldte kommunens musiklærere til et møde, hvor Søren Steen Nielsen fra Skørping
kommunes musikskole fortalte, hvordan det var lykkedes at oprette en kommunal
musikskole, og hvordan den blev drevet. Derefter enedes vi om at indsende en ansøgning til Arden kommune, som meddelte os afslag. Dermed var det altså sket
med den musikskole. Det troede vi da! Men nej, det lykkedes for Jens Cristian,
der var organist i Arden, at starte på privat basis i Rostrup og Valsgård. På den
stiftende generalforsamling et par år senere opfordrede Jørgensen fra Rostrup mig
til at gå ind i bestyrelsen, hvilket jeg accepterede. Nu, hvor den private musikskole
skulle til at dække hele kommunen, måtte der nødvendigvis ansættes nogle flere
undervisere. Jeg vil ikke skjule, at jeg var alvorlig bekymret for, at der ville blive
ansat nogle ”glade amatører”. Den bekymring blev imidlertid fuldstændig gjort til
skamme, og jeg vil nævne Jens Olsen, der blev fast ansat, som den bærende kraft.
Han var virkelig dygtig. Samtidig forstod han at lave arrangementerne, så de passeJulekoncert i skolens samlingssal med elever fra Arden Musikskole
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de til børnenes færdigheder, så det oven i købet også lød af noget. Det blev mit lod,
at være med i bestyrelsen, der desuden bestod af Karen Lise fra Valsgård og Marie
Prip fra Astrup, mens vi fik en aftale med Sparekassen om, at en medarbejder i
Astrup afdelingen var kasserer. Marie, der blev formand, klarede ansættelserne og
var god til at få tingene til at glide. Karen Lise og jeg støttede op med vores kor til
musikskolekoncerterne, så der blev god variation mellem instrumentalister, kor og
sammenspilshold. Efterhånden, som vi fik noget i gang over hele kommunen, tog
vi rundt på skolerne og repræsenterede musikskolen med velkomst og praktiske
ting. Når vi havde formuleret tilbuddene til brochuren, skrev jeg dem ned og lavede
lay out. Så mødte vi op, foldede, samlede og clipsede, indtil de færdige brochurer
lå klar til uddeling. På forsiden skulle der være en børnetegning, og bestyrelsen var
begejstret for Rikkes tegninger, som kom til at pryde brochuren de første par år.
Efterhånden fik brochurerne et mere professionelt udseende, og vi kunne overlade
en del af arbejdet til trykkeriet.
Efter mange år blev musikskolen kommunal, og det syntes jeg var rigtig godt.
Jubilæumskoncerten efter 10 år blev meget flot. Og hvis jeg ellers husker rigtigt,
var det ved 15-års jubilæet, at Jens Olsen vendte tilbage til Arden Musikskole for
en dag og stod for en væsentlig del af programmet. Han havde fået et drømmejob
som musiklærer på Hjørring seminarium. Det var utroligt, hvad han her opnåede med de studerende i forskellige projekter. Jeg overværede noget af det, da vi
engang skulle høre Rikkes præstationer på det musikalske område, mens hun
studerede i Hjørring. Men Arden musikskole var blevet sat godt i gang med hans
medvirken. I forbindelse med overgang til kommunal drift blev vi underkastet
regler, der gjorde, at jeg ikke længere kunne sidde i bestyrelsen. Det var for så vidt
udmærket, eftersom det hele fungerede fint.
Jeg vil slutte med at nævne en julekoncert, som blev ganske speciel. En af musikskolelærerne havde fået den ide, at en hestevogn skulle komme kørende ind i
samlingssalen fyldt med nissebørn midt under koncerten. Det lykkedes at finde en
hestevogn, der var så lille, at den kunne komme ind ad dobbeltdøren på den gamle
gang. Der blev så truffet aftale med en pige fra rideskolen, som skulle styre eller rettere trække hesten med vogn rundt på den afstukne bane. Det skal nævnes, at der
den gang var gulvtæppe i samlingssalen, og hvad ville der ske, hvis hesten eventuelt
efterlod nogle hestepærer? Problemet blev løst, ved at jeg hos Danogips i Hobro fik
en kæmpestor rulle pap, der blev rullet ud i en rektangulær bane omkring tilhørerpladserne og helt hen ad den gamle gang til dobbeltdøren. Det bør vel tilføjes, at
der ikke var uheld af nogen art under forløbet, og den lille happening vakte jubel
blandt publikum, foruden at selve koncerten også blev fin. Bagefter blev pappet
rullet sammen, og vi, der var billedkunstlærere, havde pap til flere års forbrug!
Arden Skole
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MAX FRO OG KLOSTERMARKSKOLEN
På et tidspunkt i begyndelsen af min ansættelse ved Arden Skole, fortalte Erik
Jacobsen, at den nye vikar, der ville ankomme om et par dage, hed Max Fro
og var jazzpianist. Jeg genkendte ham med det samme fra Sallings restaurant,
hvor jeg havde hørt ham traktere orgel og piano meget virtuost. Jeg besøgte
ham ved flere lejligheder, og han havde de nyeste elektroniske apparater og
virkemidler til sin musik. I dag er den slags indbygget i keyboards, men den
gang var for eksempel en rytmebox noget helt nyt. Han demonstrerede en
sådan for mig, og jeg overspillede cirka 12 rytmer med passende hastighed
og længde, som jeg benyttede i undervisningen, når jeg havde fundet frem til
musik, som passede til disse rytmer. En dag medbragte han en elektronisk nodetavle, som spillede noderne, man havde tegnet på tavlen, efterhånden som
man berørte disse. Det var yderst avanceret på dette tidlige tidspunkt. Det
endte med, at jeg privat købte tavlen ret billigt af Max Fro. Skolens økonomi
rakte ikke til den slags. Max havde forbindelser overalt i Aalborgs musikliv,
han var dirigent for flere kor, blandt andet Operettekoret, og han komponerede musik med både klassisk og rytmisk tilsnit på bestilling. En dag spurgte
han mig, om jeg kunne tænke mig at blive musikskoleleder på Klostermarkskolen i Aalborg. Han mente, det ville være noget for mig. Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle svare, men da jeg altid har haft noget svært ved at sige nej,
lovede jeg at tage ud på Klostermarkskolen og tale med ledelsen. Jeg havde
ikke troet det, men det lød så interessant, at jeg sagde ja, og herefter var jeg
musikskoleleder på Klostermarkskolen med cirka en dags ugentlig arbejde,
hvoraf det meste kunne klares hjemmefra.
På Klostermarkskolen gik jeg i gang med at lave tilbud på instrumentalspil
og sammenspilshold i en brochure, der udsendtes til forældrene. Derefter gjaldt
det om at finde dygtige undervisere, og det var lettere, end jeg havde troet, for
Musikkonservatoriet lå nemlig lige ved siden af, så jeg kunne udvælge og ansætte
de bedste. Derefter gik det slag i slag. Det vil sige, jeg fandt ingen til korledelse, så
det måtte jeg selv klare, men jeg kunne bruge erfaringerne fra mit kor i Arden, og
desuden passede det jo meget godt, at jeg var ude på skolen en gang om ugen. En
gang kaldte skolebestyreren mig ind til en samtale med en fader. På skolelederens
mimik forstod jeg, at personen måske var noget speciel. Personen redegjorde
for sine store musikalske aner i byen, og nu ville han gerne have en beretning
om klaverlærerens grundholdning til klaverundervisningen! Hvad jeg svarede,
husker jeg ikke, men det har åbenbart været tilfredsstillende. I øvrigt kunne jeg
på de fortrykte indmeldelsesblanketter med stillingsbetegnelse se, at forældrene
tilhørte Aalborgs højere luftlag - for at sige det på den måde. Ved translokati80

onen, som foregik på Hotel Hvide Hus, var jeg blevet bedt om lidt musikalsk
underholdning. Jeg var ikke helt tilfreds med korets formåen og medbragte tre af
mine korpiger fra Arden til forstærkning. Dertil kom lidt perkussion, og så kom
det til at lyde ganske udmærket. Jeg havde fået fri en hel formiddag til formålet,
så jeg kunne lige nå det.
Efter to år fik jeg et ultimatum fra Klostermarkskolen. Hvis jeg skulle fortsætte, skulle jeg fast ansættes derude som lærer samtidig med funktionen i musikskolen. Det svarede jeg imidlertid nej til efter kort betænkningstid, og dermed
var min tid på Klostermarkskolen slut.
Max Fro vendte tilbage som vikar på Arden skole en del år senere, men han
brændte sit lys i begge ender, for om aftenen spillede og underholdt han på Marienlyst på Falster, og om dagen underviste han på Arden skole. Derfor tilbragte
han rigtig mange timer bag rattet i sin bil. Han havde en aftale med en elev, der
skulle komme og vække ham lige før det ringede ind fra middagsfrikvarteret, på
den måde fik han næsten 20 minutters søvn på katedret.
I forbindelse med vores sølvbryllup i 1990 kom jeg til at tænke på Max Fro, og
jeg aftalte med ham, at han skulle spille under og efter middagen, jeg kendte jo
hans evner både som pianist og entertainer. Desuden ville han meget gerne gøre
mig den tjeneste for en venskabspris, fastslog han. Jeg behøver næppe fortælle,
at han gav vore gæster en ret formidabel underholdning. Da festen sluttede, bemærkede vi, at han var askegrå i ansigtet, og et par måneder efter kunne vi læse
i avisen, at han var død.
FARVEL TIL ARDEN SKOLE
I de 30 år, jeg var ansat på Arden skole, arbejdede jeg under tre inspektører. Da
Erik Jacobsen gik af, blev Lauritz Larsson ansat. Han havde tidligere været skolebibliotekar og var måske en smule mere autoritær? Senere blev han forfremmet
til skoledirektør og var rigtig god til at påse, at Arden skole fik de økonomiske
midler tildelt, som vi havde krav på i forhold til de små skoler. Da Larsson blev
skoledirektør, fulgte Tonni Gade, som var god til at tackle problemer, til gengæld
var han ikke meget for noget nyt. I skrivende stund er Jan Nielsen inspektør og er
især kendt for god personalepleje. Jeg var gået på pension, da han tiltrådte, men
Stella arbejdede de sidste år under hans ledelse.
JUS ET NORMA LOQUENDI
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Jeanette og Rikke klar til karneval

Jeanette og Rikke nyder udsigten i Venedig

Vore fire børnebørn: Bagest Eva og Alexandre, forrest Sigrid og Lea med Rikkes plejebarn Nikolai
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Min uundværlige base
JEANETTE OG RIKKE
I 1967 fik vi tvillinger. De blev født for tidligt og overlevede ikke.
Året efter, den 23. juli 1968, blev Jeanette født. Det var, mens vi boede på
Himmerlandsgade i Arden, og Margit Frandsen blev dagplejemor og ordnede
huset. Barnedåben blev holdt i Asnæs, og Henriette havde lavet maden. Rikke
blev født 12. april 1972. Jeg tror, at alle, der overværede barnedåben i Terndrup
kirke, husker tordenprædikanten Ruben Jørgensens formaninger om at bygge
sit hus på sten i stedet for sand. Dagen begyndte, som man kunne forvente, i
det stiveste puds, men sommeren kom den dag, og alle endte i bikini eller i alt
fald let påklædte på grund af varmen. Vor nærmeste nabo, Agnes, der var gift
med Wilfred, blev dagplejemor og ordnede huset efter samme recept som Margit
Frandsen. Det vil sige, at hun tog Rikke med hjem, når huset var klaret.
Da Jeanette sluttede sin skolegang i Terndrup, kom hun på Støvring gymnasium og fortsatte på Handelshøjskolen i Århus, hvor hun blev korrespondent i tysk
og fransk. Jeg tror, det havde været hendes mening efter et studieophold i Frankrig at fortsætte og blive translatør, men i Paris mødte hun Eric, og det endte med,
at hun flyttede permanent til Paris, hvor hun lige som Eric blev beskæftiget i hotelbranchen. Hun er, mens dette skrives, ansat på Air France-hotellet, le Meridien
med 800 ansatte og er beskæftiget i receptionen, hvor hun har god brug for sine
sprogkundskaber, eftersom kunderne helst skal tiltales på deres modersmål. Jeanette bor med sin familie i den østlige udkant af Paris, nemlig i Noisy le Grand.
Vores ældste barnebarn, Alexandre, der udtales Alexander, er født i 1994, mens
Lea er født i 2001. Selv om fransk er deres modersmål, taler begge børn flydende
dansk på grund af sommerferierne i Terndrup. Meget af Erics familie bor i Paris,
men en del bor i Senegal, hvor han er vokset op. Han elsker at arbejde i haven i
Terndrup og er yderst behjælpelig, når der skal laves et eller andet.
Efter at Rikke havde afsluttet sin skolegang i Terndrup, bestemte hun, at hun
ville være kok og kom i lære i Skagen. Selvom arbejdet var interessant, brød hun
sig ikke om, at arbejdstiden var delt. Derfor valgte hun pædagoguddannelsen på
Hjørring seminarium efter en forudgående HF-uddannelse ligeledes i Hjørring.
I Skagen havde hun mødt Hans, der ligeledes var pædagog, og de fik arbejde i en
lille by uden for Frederikshavn, men senere fik de job i Skagen, hvor de fortsat
bor. De købte et hus, som de gradvis flot har renoveret. Det ældste barnebarn i
Skagen er Eva, der er født i 1999, mens Sigrid kom til i 2002. På et tidspunkt valgMin uundværlige base
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te Rikke at stoppe med arbejdet som pædagog og blev i stedet fuldtids plejemor
for en lille dreng på halvandet år. I skrivende stund var Nikolai 5 år og pigerne
var vilde med ham, og efter min opfattelse har han haft det som blommen i et æg.
Hans beskæftiger sig en del med musik i sit arbejde, og han spiller i øvrigt trommer i ”Skagen Rock-service”. Både Rikke og Hans synger i kor, ligesom pigerne er
optaget af klaverundervisning m.m. Det er min opfattelse, at Rikke har fået nogle
”grønne gener”, og selv om det ikke er let at lave have i Skagen, så er det lykkedes
for Rikke, og hun har efterhånden fået en rigtig fin have.
TERNDRUP - HUS OG HAVE
Da vi blev opsagt på gården i Arden, forsøgte vi at finde et hus i byen, men der
var ingen tilfredsstillende muligheder. Borgmesteren tilbød os en tjenestebolig på
en mark i Vebbestrup, som vi imidlertid sagde nej til. Vi opdagede en udstykning
i Terndrup med nybyggede huse, vi så på det, og vi faldt for et færdigbygget gulstenshus, men lige ved siden af lå et hus, hvor grunden var lidt større, idet den var
på 1200 kvadratmeter. De to huse var ens bortset fra, at der på det sidstnævnte var
tale om hvide mursten. Huset var ikke bygget færdigt, men bygherren, der hed
Hviid og i øvrigt kom fra Orø, fastslog med overbevisning, at der ville komme skub
i sagerne, så vi hurtigt kunne flytte ind. Hvis der skulle komme til at mangle et par
dage, ville det ikke være et problem, vi kunne midlertidigt bo på Terndrupgården
lige ved siden af! Vi flyttede altså ind på Terndrupgården, men opholdet her kom
til at vare et halvt år, hvorefter vi opsagde handelen. Hver gang jeg opsøgte Hviid,
snakkede han udenom og lovede og lovede. Når jeg kiggede til huset, fandt jeg
flere gange mureren liggende fuld i et hjørne, og når jeg opsøgte tømreren, som
senere gik fallit, greb han mig i kraven, løftede mig op og sagde, at det var umuligt
at lave tømrerarbejde på sådan noget byggesjusk. Flere gulve var så skæve, at man
pludselig fik fart på, når man gik derinde. Ydermere var der åbent et sted til fri luft,
så det kunne regne ind. Så på sin vis havde tømreren ret. De indkøbte hvidevarer,
som stod opmagasineret på Terndrupgården, blev pludselig afhentet en dag. De var
selvfølgelig ikke betalt. Vi slap ud af det, men det halve år var strengt, fordi gården
var fyldt med mus. Eneste formildende omstændighed var, at vi ikke betalte husleje.
Vi fik øje på udstykningen på Egevej, og her var vores nuværende hus knap
færdigt, men vi blev lovet, at det kunne være klar på en uge. Vi var af gode grunde
skeptiske, men aftalen holdt, og vi flyttede ind 1. december 1970. Blandt alle gode
grunde til, at vi købte netop det hus var, at jeg straks var faldet for baggangen, der
var meget stor og havde god plads til drejeskiven. Det var en stor tilfredsstillelse nu
at få foden under eget bord, som man siger.
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Køkkenhaven med salat og kartofler samt en clematis og slyngrose i baggrunden

Jeg blander beton til et havebassin

Stella ved en af havens rosenbuske

Klar til efterårsarbejdet
Fra indkørslen med rhododendron

Min uundværlige base

85

Min
hyggelige
oase

86

Min uundværlige base

87

Jeg gik i gang med at etablere have, så snart det var muligt. Der var diagonalt fald
på grunden, så jeg lavede en masse arbejde med jordflytning, så alt kom i vandrette planer. Der blev derefter som i dag cirka to meters forskel mellem højeste og
laveste niveau. Allerede første sommer opnåede vi totalt læ ved brug af kongelys,
hash og karteboller fra Asnæs. Pengene var små, så haven blev opbygget med
foræringer, men efter en årrække fik den dog den form, den har i dag. Jeg begyndte at samle på rododendron, først de store, siden de små. Desuden klematis,
slyngroser og specialiteter. Permanent læ ved terrassen, som nu blev udvidet og
senere overdækket, etableredes ved hjælp af bambus. Jeg gravede bassiner, som
måske burde have været større og forbandt dem med et vandløb og et lille vandfald, desuden gik jeg naturligvis noget op i køkkenhave og fik plantet bærbuske
og frugttræer, især æbler. Jeg plantede også et valnøddetræ, som i dag er over 15
meter højt. Efter 19 år begyndte det at bære frugter. Smagen af mine valnødder er
ikke blot smagen af valnødder, det er simpelthen smagen af farmors have i Holbæk. Træet giver hvert år en voldsom mængde valnødder, hvoraf en del bruges til
snaps, for det kan være svært at nå at spise alle nødderne på en sæson.
En af mine havefejltagelser blev i øvrigt, at jeg fristedes til at grave en lille klat
anemoner op i skoven. I dag fylder denne klat næsten 20 kvadratmeter og er meget flot! MEN, der fulgte noget med, nemlig skvalderkål, som er meget vanskelig
at udrydde. Problemet har jeg prøvet at tackle på følgende måde: Jeg har plantet
store hosta i anemonestykket, og de spirer frem, når anemonerne er færdige. Under hostabladene er der kulsort, og her kan intet trives, altså heller ikke skvalderkål. Min erfaring blev altså, at man ikke skal hente ting fra naturen til sin have.
Jeg opførte også en pergola til brombær og slyngplanter. Dertil kom nogle
højbede, som med påsatte kanter holder dræbersneglene fra døren. Uden disse
kanter, ville jeg ikke kunne dyrke salat. Naturligvis måtte jeg også opføre et drivhus til tomater og agurker m.v., og mange år senere fik jeg med naboens hjælp
opført et syvkantet ”driverhus,” hvor børnenes legehus førhen havde været placeret, og det er et hus, hvor møblerne spiller hovedrollen, mens planterne nøjes
med en birolle. Nabohjælpen var nødvendig, fordi jeg på dette tidspunkt allerede
var temmelig svagsynet. Mange år før havde jeg også bygget et redskabsskur til
carporten. Havemæssigt har jeg i de godt 45 år, vi har boet her, intensiveret plantedyrkningen, og det meste havearbejde foregår i dag på knæene.
OMBYGNING
En ny lovbestemmelse gjorde, at vi I 1976 skyndte os at søge byggetilladelse til
”høj over.” Eller med andre ord til en udnyttet tagetage med 45 graders tag, vi
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Taget er pillet af huset, og nye spær er opsat, så ombygningen fra 1976 er i fuld gang

skyndte os, fordi vi ville nå det inden, de nye ændringer trådte i kraft. Vi fik fat
i et byggefirma, der pillede det gamle tag af og opbyggede den nye tagetage. De
lukkede enderne med gavle og satte vinduer i, og nu blev alle byggematerialerne,
der skulle bruges indvendig, fragtet op, hvor de skulle bruges, så de stod i tørvejr.
Herefter blev det min tur, nu skulle jeg til at agere ”håndværksmester”!
Jeg fandt hurtigt ud af, at der gik megen tid med at flytte rundt på materialerne, som nærmest altid lå i vejen, det sinkede arbejdet en del. Det første, jeg gik i
gang med, var at lægge gulv over hele førstesalen. Derefter isolerede jeg og lavede
skillerum med isætning af døre, og endelig gjorde jeg klar til trappen, som et firma monterede, men inden trappen blev monteret, hejste jeg med en lånt talje fra
Falck det tunge klaver op, og med naboers hjælp blev det trukket ind på gulvfladen. Vi må til gengæld erkende, at det aldrig kommer derfra igen. Til installation
af el og vvs fik jeg selvfølgelig professionel hjælp, men skorstenen var jeg selv med
til at forlænge sammen med min genbo, Flemming, der var murer.
Der gik et par år, inden færdigattesten på ombygningen forelå. Det skyldtes
blandt andet, at jeg i samme periode havde aftenskole hver eneste dag i ugens løb,
og jeg måtte sætte fuldt drøn på i weekenderne.
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I de år, vi har boet i huset, har vi oplevet nogle vandskader. En af dem medførte
rydning af underetagen, mens vi boede ovenpå og svagt kunne høre tørremaskinerne nedenunder, som om vi befandt os på et duvende skib, men aldrig har jeg
oplevet så perfekt en tørring af mine nyhøstede spiseløg som det år, der var nemlig 36 grader i underetagen i de tre uger, udtørringen varede. En anden vandskade
medførte nødvendigvis nyt badeværelse, og en tredje opdagede jeg i forbindelse
med installation af nyt køkken. I sådanne tilfælde er det godt at ens forsikring i
Lærerstandens Brandforsikring fungerer. Efter tre vandskader, må risikoen for
nye skader formentlig være meget lille, eftersom der nu benyttes flexslanger.
På et tidspunkt slog vi vindfang, entre og gæstetoilet sammen til et noget pænere indgangsparti. Vi havde jo heller ikke brug for hele tre badeværelser. På et
senere tidspunkt kom jeg ud for en hændelse, der kunne minde om lærer Andersens ufrivillige ophold på altanen i TV-serien Matador. En lillejuleaftensdag stod
jeg oppe på terrassen eller altanen og var ved at tilpasse og montere juletræet på
juletræsfoden. Så stak Stella hovedet ud og sagde, at hun lige smuttede til Hadsund for at købe de sidste julegaver. Efter et kvarters tid var jeg færdig og ville
gå ind, men i skyndingen havde Stella fået lukket håndtaget på hæve-skydedøren ned, så det var umuligt at komme ind. Der gik to en halv time inden Stella
var tilbage, og hun hørte godt, at jeg bankede vildt på ruden og væggen, men
hun troede, det var skorstensfejeren, som vi havde fået på et aftalt besøg. Jeg må
indrømme, at jeg var temmelig sur, da jeg kom ind og kunne bestemt ikke grine
af historien. Det varede et år eller to, før jeg grinede med som alle andre. I mellemtiden faldt der ellers mange velmenende råd om, hvad jeg skulle have gjort i
situationen. Jeg kunne for eksempel have sprunget ned på den frosne plæne eller
på kanten af traileren, som stod nedenfor. Eller jeg kunne være kravlet ned ad
espaliertræets tynde grene. Alle råd var sikkert velmente, men ret ubrugelige.
Der kom i øvrigt ikke et menneske ude på vejen i al den tid, så der var heller
ikke nogen at råbe til om min nødsituation. Efter den historie forstod jeg pastor
Jordansen, der heller ikke syntes, at der skulle grines mere af historien om hans
druknede bil i Sverige, men herom senere.
HORTOFILIA
EGNE PRODUKTER
Jeg tror, at jeg fra mit barndomshjem i Asnæs var påvirket til i nogen grad at fremstille mine egne grønsagsprodukter. Den arv gjorde, at jeg fra starten plantede en
del frugtbuske i haven, blandt andet opstammede stikkelsbær, ribs, solstik, der er
en afart af solbær, samt den rigtig tornede brombær, hvor bærrene virkelig smager
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Min grønsagshave mellem Carstens bygmarker

Stella og Carsten har plukket jordbær på
marken i Tisted
Lea har hjulpet mig med at plukke ærter på marken i Tisted
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af noget. Især stikkelsbærrene kunne være tidkrævende at klargøre, men så fandt
jeg ud af at fryse dem og derpå slå dem hårdt ned i vasken adskillige gange. Så
sprang stilk og blomst af som nåle, der knækker. Det var nemt. Gennem årene har
jeg opbygget en marmeladetradition, der betyder, at vi er selvforsynende så godt og
vel. Produktionen er økologisk, og glassene sættes i fryseren. Af de forskellige produkter nævner jeg blot en rød stikkelsbærmarmelade med kardemomme og farin,
en grøn stikkelsbærmarmelade med mynte og kanel, en solbærmarmelade med
ribs og rom samt en brombærmarmelade med syrlige æbler. Noget af det har jeg
selv fundet på, og noget andet er fremstillet efter inspiration fra det utrolige blad,
HAVEN. Det kan tilføjes, at det er kartofler, som stiver produktet. Min svigersøn,
Eric, laver meget spændende fransk og afrikansk mad, han har blandt andet lært
mig at lave en spændende og utrolig god salatdressing, som nu indgår i den daglige
husholdning. Den er så god, at vi simpelthen ikke kan bruge andet.
Selvforsyningstanken kom også til at gælde salat, tidlige kartofler og krydderurter.
Som jeg opfatter det, er formålet dobbeltsidigt. Dels smager det godt, når grøntsagerne er helt friske og nyopgravede, og man ved jo, hvordan de er behandlet. Desuden
er det en udfordring, at fremstille tingene selv, og jeg indrømmer det nødigt: ”Måske
gælder det også en lille bitte smule om at kunne præstere nye grøntsager før naboen!”
Vores have er imidlertid slet ikke stor nok til grøntsagsproduktion i større stil, og
de grove grøntsager kræver masser af lys. Derfor måtte jeg efterhånden finde på noget. Bodil, en af mine tidligere kolleger var/er gift med en landmand, og jeg spurgte
hendes mand, Carsten, om han havde et ledigt stykke jord, som jeg kunne låne/leje
til grøntsagsdyrkning. Det havde han heldigvis, og nu her i 2015, hvor dette skrives,
er det vist over 30 år siden, vi indgik en, for os begge, rigtig god aftale. Lige siden dengang, har Carsten hvert forår fundet et nyt frisk stykke jord til mig i forlængelse af sin
egen grøntsagshave midt i kornmarken. Fordelen ved den metode er, at så behøver vi
ikke tænke på vekseldrift. Når jeg om foråret kommer til Tisted, hvor marken ligger,
er stykket blevet pløjet og harvet, samtidig har Carsten også sørget for, at det har fået
gylle. Derfor skal jeg kun bruge en rive, når jeg går i gang.
Ude på marken avler vi alle kåltyper, løg og gulerødder samt rødbeder og sølvbeder.
Dertil kommer porrer, bønner og andre sjove ting, blandt andet frilandstomater. I begyndelsen, mens mit syn stadig var intakt, hjalp jeg Carsten med forskellige ting som
en slags modydelse. I dag er det faktisk omvendt. Desuden ved jeg, at Bodil somme
tider luger mine nyspirede gulerødder, fordi de små spirer er svære for mig at få øje på.
Hvert år i december, når jeg har høstet grønkål, laver jeg vendsysselske grønlangkålsboller og lægger dem i fryseren, for smagen af grønkål, man selv har
avlet, er en stor nydelse i forhold til de fabriksfremstillede. Ved samme lejlighed
producerer jeg leverpostej/pate, men det er en anden snak. Selv om Stella står for
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det daglige, er det mig, som håndterer grøntsagerne, og jeg kan hilse og sige, at
for eksempel rødbeder kan bruges til en mængde forskellige retter.
Hos Carsten i Tisted har jeg fået flere gode råd om avl og andet, men jeg vil især
nævne, at det var Carsten, der introducerede mig for et blindesavningssystem, hvor
kædesaven er monteret på siden af savbukken. Så vipper man blot saven op og ned
med den ene hånd på startknappen og den anden hånd på brændet. Der er skærm
over kæden, og det kan simpelthen ikke lade sig gøre at komme til skade. En stor
hjælp, eftersom jeg af sikkerhedsgrunde ikke længere kan gå i skoven med saven for
at lave brænde til brændeovnen. Det største arbejde er faktisk at bære brændet ovenpå. Carsten er også en utrolig dygtig handelsmand, her giver jeg et eksempel: Da han
på et tidspunkt ville anskaffe vandingsanlæg, tog han en sommer, hvor regnen stod
ned i stænger, til Herning på landbrugsmesse den allersidste dag, der var åbent. Han
parlamenterede så længe om prisen, at de blev trætte af at høre på ham, da sælgerne
stod for at pakke udstillingen sammen. Det, at han kom i sidste øjeblik på den sidste
dag, var nemlig en del af hemmeligheden, forklarede han. Selvfølgelig fik han anlægget for en slik! Jeg har prøvet på at aflure ham kunsten, men jeg lærer det aldrig. Den
smule, der eventuelt hænger ved, opfatter jeg næsten som pinligt.
GENBOERNE
Nej, det handler ikke om Hostrup! Det skal tages bogstaveligt!
Kort tid efter, at vi var flyttet ind i huset på Egevej i Terndrup, kom genboens
lille pige, Annette, og spurgte, om vi havde børn, hun kunne lege med? Herefter,
må jeg sige, har jeg læst mange historier for Jeanette og Annette. På den måde
lærte vi Annettes forældre, Lilli og Flemming at kende, og vi deltog efterhånden
i hinandens arrangementer.
Lilli var lærer på Terndrup skole, hvor hun især underviste i engelsk, som var
hendes linjefag. Hun havde tidligere været au pair-pige i England og gik meget op
i sit fag. Hun var ung og køn og kunne sno inspektøren om sin lillefinger, således
at hun kunne opnå præcis de fagkombinationer, hun ønskede.
Flemming var murer og lærte mig en hel del om beton, en viden som jeg har
haft glæde af mange gange. Han lærte mig også alt om opbygningssten og hældningsgrader, hvilket jeg ligeledes har haft nogen gavn af. Flemming murede havepejsen op med to skorstene, som jeg ønskede, og forlængelsen af husets skorsten, da vi byggede ovenpå, var også Flemmings værk. Han forsøgte sig senere
med andre uddannelser, blandt andet en EDB-linje og senere blev han massør
med speciale i tryk på akupunkturpunkterne. Det fungerede fint en periode, og
han var faktisk meget dygtig til dette arbejde. Muskelterapeuten blev han kaldt!
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Lilli og Flemming i sommerhuset

Flemming hjælper med at bygge redskabsskur ved sommerhuset

Flemming blev desværre på et tidspunkt psykisk syg og kom under behandling af
den senere berygtede psykiater fra Hobro. Han blev formentlig overmedicineret,
inden man fandt ud af, at en nedtrapning af medicinen skulle finde sted. Han selv
mente imidlertid bagefter, at behandlingen havde gavnet ham.
Lilli og Flemming har fået tre børn, Annette, der er blevet handelsskolelærer,
Martin, der arbejder som it-mand og Rasmus, der står tidligt op, fordi han er bager. I mange år har vi sammen med Lilli og Flemming været i teatret til udvalgte
forestillinger, ligesom seniorbiografen også har fået vores besøg. Vi har desuden
foretaget en del rejser sammen. Den længste var turen til Paraguay, men også de
tidligere omtalte påskerejser samt adskillige juleture har været på programmet.
For eksempel har vi flere gange gæstet kommunens venskabsby Gelenau ved den
tjekkiske grænse. Det er hyggeligt at rejse flere sammen.
Desværre lever Flemming ikke mere, han døde pludselig i 2014.
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Andre udfordringer
AFTENSKOLE - ELLER PEDELLENS FORANDRING
Allerede mens vi boede på gården i Arden, havde nogen åbenbart fået et
tip om, at jeg arbejdede med keramik. Jeg syntes, det lød spændende med
keramikundervisning, og jeg sagde ja til mit første frivillige hold i Astrup.
Senere fik jeg også et hold i Bælum. Desuden underviste jeg i Veddum, Mou,
Terndrup, Arden og Ravnkilde. I Ravnkilde var der oven i købet to hold, et
eftermiddagshold og et aftenhold. Når der blev et eftermiddagshold, skyldtes
det, at jeg ikke havde flere aftener at tage af. Det sted, hvor jeg underviste i
længst tid, var Hobro, hvor jeg i omkring 10 år havde to hold. Oven i alle disse voksenhold havde jeg diverse ungdomsskolehold, blandt andet i Terndrup.
Alle steder var der en drejeskive, i Arden var der fem, men flere steder var
der ingen ovn, hvilket medførte adskillige ture til Aalborg, hvorfra jeg også
hentede forsyninger af ler. Så der var nok at slæbe på, og der var nok at lave.
Mange steder skulle jeg kun holde styr på regnskabet med forbrugt ler, andre
steder kunne der desuden være tale om regnskab med brænding og glasering,
alt efter ønsker og lokale forhold.
Deltagerne arbejdede med skulpturelle opbygninger, pladesammensætninger
og drejning samt glasurlære, det vil sige mat-blank-vurderinger og farvevalg.
Ofte opnåedes gode resultater, og flere blev efterhånden habile drejere. En enkelt
gang så en mandlig deltager længe på min drejedemonstration, derefter satte han
sig op og drejede perfekt. Jeg gjorde store øjne, for han havde aldrig prøvet det
før. Undertiden var der deltagere, som inspirerede mig, når de kom med spændende ideer og eksperimenterede. Så ærgrede det mig, at jeg ikke selv havde tiden
til noget sådant. Først mange år senere, da der kom gang i Møllegården i Terndrup, fik jeg for alvor gang i noget igen.
På mange skoler kan man risikere at skulle samarbejde med pedeller, der hersker som konger. Et enkelt sted gjorde pedellen livet noget surt for holdet. En af
mine seminariekammerater, der var ansat på stedet, fortalte mig, hvad jeg skulle
gøre. Jeg fulgte hans råd og udvalgte holdets kønneste kvinde, der opsøgte pedellen og sagde, at holdet havde et problem, om han ville hjælpe os med en løsning?
Derefter oplevede vi ham som smilende og hjælpsom i alle henseender. Om den
opskrift altid virker, er ikke let at vide, men her gjorde den i alt fald. Jeg vil umiddelbart tro, at cirka 90 procent af deltagerne på alle mine aftenskolehold bestod
af kvinder. I løbet af 15 år ebbede keramikinteressen ud og blev erstattet af nye
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modefag. Tingene kan selvfølgelig ikke blive ved i uendelighed. Min egen keramikinteresse er dog usvækket, selv om jeg må erkende, at andre ting i skrivende
stund har trængt sig foran.
ØSTHIMMERLANDS AVIS

Mine mange skriverier om Arden Musikskole og Nordjysk Børnekor til den lokale ugeavis, Østhimmerlands Avis, i dag Rold Skov Bladet, gjorde, at Sonja, der
var chefredaktør, spurgte mig, om jeg kunne tænke mig at blive medarbejder ved
bladet. Hun syntes, at jeg havde en flydende pen, fortalte hun mig. Jeg var naturligvis smigret og havde igen svært ved at sige ”nej”. Avisens dækningsområde var
blevet udvidet til Terndrup og Bælum, og det var det område, jeg skulle dække.
Jeg fik udleveret en blok og afleverede hver mandag morgen, inden jeg mødte i
skolen, noget stof til redaktionen i den modsatte ende af Arden. Jeg fik ligeledes
udleveret nogle små filmruller med seks billeder på hver, dem anvendte jeg, når
der var noget at fotografere, som kunne supplere den tekst, jeg havde lavet. Der
var tale om meget lysfølsomme film, som kunne anvendes i halvmørke, og billederne blev altid bedst, når man undlod blitz.
Jeg skrev om stort og småt i Terndrup og omegn, og på en måde gik der lidt
konkurrence i at komme før Stiftstidende med en nyhed. Selv om der var tale om
en ugeavis, lod det sig faktisk gøre ind imellem. Jeg tog også kommunalstoffet for
Skørping kommune, især hvad angik Terndrup-Bælum området. På samme måde,
som jeg blev tilknyttet mit lokalområde, var der blevet tilknyttet medarbejdere
rundt omkring i Arden kommune. De faldt dog efterhånden fra, og Sonja spurgte,
om jeg ville overtage hele området? Denne gang endte det også med et ”ja”, hvilket
medførte, at alt arbejdet skulle udføres på redaktionen. Her sad jeg mandag eftermiddag og aften samt onsdag eftermiddag og aften. Der blev på den måde tale
om lange arbejdsdage, idet jeg mødte i skolen kl. otte, undertiden kunne det blive
midnat, inden jeg vendte næsen hjemad. Ind imellem gik det ud over mine koraftener, så jeg først nåede frem til pausen. Mit forberedelsesarbejde til skolen skulle
naturligvis også passes, så der blev tale om en periode med megen travlhed.
Meget af arbejdet foregik fra telefonen, men af og til måtte jeg i ”marken” for
at dække diverse begivenheder. Jeg lavede en del portrætter af jubilerende per96

soner, og desuden klippede jeg annoncer om forskellige arrangementer ud og
satte på ark. Når arrangementet var afholdt, ringede jeg for at høre, hvordan det
var forløbet. Ind imellem kunne der også bringes foromtaler, det var især, hvis
annoncen var stor! Trespaltede annoncer fik megen service, mens enspaltede annoncer skulle være yderst interessante for at opnå omtale. Jeg tror, at den politik
medførte, at nogle folk i Arden syntes, at Sonja var ”en skrap moster”. Hun var
imidlertid meget dygtig, og jeg lærte mange ting af hende.
På et tidspunkt fik jeg ligeledes fyldt hovedet godt op med viden af kompetente folk på journalisthøjskolen i Århus, hvor der var tale om et veltilrettelagt
weekendkursus. Sonja tog selv kommunalstoffet i Arden, og vi fordelte arbejdet
på passende vis. Noget af arbejdet bestod af at omsætte tilsendte pressemeddelelser til lokale forhold, det betød, at jeg måtte opsøge relevante personer, der kunne
udtale sig om emnet. Jeg, som absolut intet kender eller kendte til sport, måtte
også skrive om sportsbegivenheder og sportsresultater, det slap jeg ikke særlig
heldigt fra i starten, men efterhånden fik jeg dog lært terminologien. En gang
havde jeg aftalt med Terndrup skole at bringe en omtale af skolens idrætsdag, der
foregik om tirsdagen. Alt var nøje planlagt, så jeg kunne skrive det om mandagen, således kunne det komme i bladet allerede om onsdagen. Den efteromtale
grinede vi meget af i fællesskab, for tirsdagen bød på et forrygende regnvejr, så
stævnet med navnet Trimiaden blev aflyst, men alligevel stod der i avisen alt,
hvad ”der ikke var sket”. Sådan kunne det altså også gå.
På redaktionen var der en meget stor hund, der blev lukket ud i lokalet om
natten for at passe på. På den måde ville indtrængende gæster nemlig ikke være
i stand til at komme ud igen. Når Sonja og Fritz tog hjem ved otte-ni-tiden, og
jeg stadig havde en del arbejde at udføre, blev hunden lukket ind i et stort tremmebur, så jeg havde mulighed for at låse mig ud. En aften havde den bidt nogle
trætremmer over og sad nu pludselig foran mig, og så var gode råd jo dyre. Klokken var faktisk 23, og det var på tide at komme hjem. Jeg så i ånden mig selv sidde
der hele natten, indtil Sonja og Fritz ville arrivere ved ottetiden, derfor måtte jeg
prøve at udtænke en plan. Jeg havde ofte set Fritz kaste en genstand, som hunden
spurtede af sted efter og pænt lagde for hans fødder. Jeg fandt nøglerne frem og
satte tasken stille og roligt hen til bagdøren med hunden ved min side. Derefter
fandt jeg et eller andet, som jeg af al kraft kastede ud i lokalet. Hurtigt var jeg ude
med tasken, og da nøglen sad i låsen, kunne jeg lukke og låse, mens hunden stod
ved døren og gøede vildt, men da var jeg heldigvis reddet. Efter den episode blev
der monteret metaltremmer, så noget lignende ikke kunne ske igen.
Apropos hunde: På et tidspunkt var der udstilling af puddelhunde i Terndruphallen, hvor jeg skulle fotografere og have en snak med hundefolk. Jeg skråede
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over et reb i en indhegning for at komme tættere på. Men det var åbenbart helligbrøde, for jeg havde betrådt ”helligt område”. Jeg blev truet og fik en masse
skældud. Derefter blev Sonja og jeg enige om at undlade foto og omtale. Det
bekræftede mine fordomme om hundefolk som stridbare personer, der bekriger
hinanden. Jeg havde tidligere lavet korrektur for en hundemand, hvor indholdet
drejede sig om trusler, sagsanlæg og retssager.
En gang kom Sonja grinende ind på kontoret og fortalte følgende: Pastor Jordansen og graveren samt deres ægtefæller havde bestemt, at de ville en tur til
Norge for at se på stavkirker. De nåede imidlertid ikke så langt. Et sted i Sverige
fik de øje på en sød lille kirke og standsede. Da de opløftet havde set den smukke
kirke og ville videre, var bilen væk. Det var ikke så godt, for i bilen lå både penge
og tøj. Jordansen havde glemt at trække håndbremsen, og hjulsporene gik lige
ned til en lille sø, hvor bilen nu stod på bunden med 16 meter vand over. Ægteparrene måtte nu låne penge af kirkens graver for at komme tilbage til Arden.
Efter en uges tid kom bilen, som i lang tid herefter stod på Autogården hos Niels
Marckmann og dryppede af. Min opgave blev nu at ringe til Jordansen og forklare, at vi på redaktionen havde hørt flere forskellige versioner af historien, om det
ville være på sin plads en gang for alle at få den rigtige version i avisen? ”Det var
en taktik, som normalt virkede”, forklarede Sonja mig. Men den gik ikke, Jordansen var ikke dum. ”Der skal ikke grines mere af den historie. Der har været grinet
rigeligt i Arden heraf,” fastslog han.
TERNDRUPPOSTEN
Folk i Terndrup syntes tilsyneladende om mine skriverier, for jeg fik en henvendelse fra brugsuddeler Verner Dissing, om jeg kunne tænke mig at skrive
en månedlig lille avis om Terndrup. Jeg havde ikke just god tid, men det lød så
spændende, at jeg endnu en gang besluttede mig for et ”ja”. Dissing havde aftalt
faste annoncer med diverse virksomheder og forretninger, som skulle køre uændret og kun ændres i meget specielle tilfælde. På den måde opnåede han en god
aftale med Fritz på Østhimmerlands Avis, og jeg skulle så fylde resten ud med
Terndrup-stof. Efter aftale med Dissing skulle der hver gang være et portræt på
forsiden af en virksomhed eller forretning, og Dissing understregede, at det hele
drejede sig om at være positiv – positiv – positiv. Jeg var ganske enig med ham, og
jeg var så positiv, det kunne lade sig gøre uden at overdrive. Billedernes størrelse
blev reguleret således, at avisen altid var udfyldt, og jeg har fotograferet alt fra
biler og corsager til nyåbnede forretninger samt specielle begivenheder m.v. Jeg
vil ikke skjule, at der alt i alt var tale om virkelig meget arbejde.
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På et tidspunkt måtte festen naturligvis stoppe, jeg havde bestemt, at den dag, jeg
fyldte 50, skulle det være slut, men det kom til at slutte adskillige måneder før. En
dag forklarede Sonja og Fritz mig, at de var nødt til at rationalisere og sætte mig
på linjebetaling i stedet for fast løn. Jeg var klar over, at der på de vilkår, kunne
være ting, jeg skrev, som ikke kom i avisen, derfor sagde jeg omgående stop og
arbejdede blot måneden ud. Jeg indrømmer, at der var tale om et spændende
bijob, men alting har sin tid.
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Fra udstillingen i Buderup Ødekirke med Adi Holzer og Niels Helledie. Sammen med sidstnævnte arrangerede
jeg udstillingen, her med hans kristusfigur på altret
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Udenfor arbejdstid
KUNSTFORENINGER
Som lærer bliver man, eller blev man, ofte involveret i foreningsarbejdet i lokalområdet. Således også jeg, og jeg har for eksempel været med i flere kunstforeninger. Først Østhimmerlands Kunstforening, som lavede supergode udstillinger, her nævner jeg blot pastor Laier-udstillingen i Buderup Ødekirke, hvor vi
slæbte de tonstunge cementfigurer ind. Det var virkelig eksklusivt. Foreningen
døde imidlertid ud, fordi der opstod den vane, at formanden kun sad i én periode, så de østhimmerlandske reserver efterhånden blev opbrugt. Jeg opnåede at
blive formand i næstsidste periode. Østhimmerlands store kunstner, Chris Moes,
syntes det var synd, at foreningen blev nedlagt, og han tog initiativ til at gendanne foreningen 10 – 12 år senere. Navnet blev denne gang ”Østhimmerlands
Kunstforening KILDEN”, og sammensætningen af bestyrelsen blev fra begyndelsen utrolig god. Der var to kunstnere, en regnskabskyndig og nogle praktiske
folk. Jeg blev presseansvarlig, et job jeg delte med formanden, og desuden blev
jeg ekstern sekretær, hvor opgaven blandt andet var at sørge for ansøgninger og
kontakt til de kommunale myndigheder. Her vil jeg blot nævne de to udstillinger,
som jeg tog initiativ til, den ene med Niels Helledies religiøse skulpturer og Adi
Holzers store vægtæpper i Buderup Ødekirke, hvor der var et enormt salg af Helledies ting. Den anden var en udstilling på Kultur Stationen i Skørping med tre
generationer, nemlig Mette Møller Bovin, hendes far og hendes døtre. Jeg kendte
familien Bovin og de kunstneriske kvaliteter, de havde. Jeg havde som før nævnt
gået i klasse med Jeanette Bovin.
Vi forsøgte at dække hele området med arrangementer, fortrinsvis i Arden,
Støvring, Skørping og Terndrup. Ved ferniseringerne fortalte kunstnerne om deres værker, og ofte var der musikalsk underholdning, og hvert andet eller tredje
år var der lagt i kakkelovnen til en flot censureret udstilling. Ud over udstillingerne blev der også tale om film og foredrag. På udstillingerne købte vi kunstværker
til udlodning blandt de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen, og det
var en begivenhed, som trak fulde huse, ikke kun på grund af gevinsterne, men
også formandens beretning. Formanden, Teddy Teirup, var, ud over at være koncertpianist (Chopinfortolker), også entertainer og dermed den fødte taler. Han
var altid god at samarbejde med, fordi hans aftaler holdt. Jeg kendte udmærket Teddy Teirup i forvejen, fordi jeg var tiltrådt som bas i Terndrup kirkekor
på et tidspunkt, hvor der pludselig manglede stemmer. Selv om han stadig var
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koncertpianist, havde han fået retrætejob som organist i pastoratet. Halvdelen af
ugen boede han i Thy hos Inger Johanne, der også var koncertpianist, de underviste i øvrigt begge på den nærliggende kirkemusikskole i Vestervig.
På et tidspunkt, hvor mit svagsyn så småt begyndte at gøre sig gældende, valgte jeg at trække mig ud af bestyrelsen.
Blandt de kommunalt ansatte i Arden kommune opstod en gang et ønske om en
kommunal kunstcirkel, og der blev sammensat en bestyrelse med repræsentanter fra
de forskellige erhverv med kommunal reference. Det endte med, at jeg blev formand
i tre perioder á tre år. Efter de 9 år valgte jeg at trække mig ud, fordi jeg allerede havde
været førtidspensioneret i et år. Når cirklen var fyldt op efter tre år, var der generalforsamling og lodtrækning om at vælge først blandt de indsamlede værker. Der var
et til hvert medlem. Vi havde valgt en treårig cirkel, fordi det månedlige kontingent
kunne blive så lavt som muligt, og dermed kunne flere jo være med. Efter tre år havde
kunstværkerne hængt en måned hos hvert medlem. Det var meget inspirerende for
os i bestyrelsen at besøge kunstnere og udvælge værker til køb.
BÆLUM SANGKOR
I 1970, da vi var flyttet til Terndrup, fandt vi ud af, at der eksisterede et sangkor i
Bælum. Vi havde savnet korarbejdet siden seminarietiden, så nu begyndte vi altså begge i Bælum-koret. Det var den legendariske forstander på Østhimmerlands
Ungdomsskole, Gunnar Kragelund, der var dirigent, og han var på flere måder
en dygtig dirigent. Direktionen var tydelig, og hans indsatser præcise. I december
opførte vi som regel tre julekoncerter i himmerlandske kirker, den sidste altid i
Bælum. Desuden indøvede vi større værker i samarbejde med et amatørsymfoniorkester, som han rekvirerede til formålet. Jeg nævner i flæng ”Skabelsen” af Joseph
Haydn og ”Fynsk Forår” af Carl Nielsen. Vi mødtes til stævner sammen med andre
kor i organisationen Danske Folkekor og indøvede et fælles værk, ligesom hvert
kor optrådte med en lille afdeling. Det lød dog undertiden ganske forfærdeligt!
Vi deltog i et stævne i Norge og var med på en korrejse til Sønderjylland, hvor vi
blandt andet fremførte en koncert i Løgumkloster, hvor kirken havde en pragtfuld
akustik. Fra den muntre ende nævner jeg en episode, der nær var ved at ødelægge
Kragelunds minutplanlægning. På vejen til Sønderjylland var der aftalt frokost på
en højskole, men da bussen skulle vende på en tilsyneladende fast græsmark, kom
vi til at sidde fast, og den mark hed herefter aldrig andet end ”Herrens Mark”.
Faktisk lærte jeg en del om planlægning af Kragelund, jeg indbyggede dog
noget mere elastik på diverse haveture og lejrskoler. Med årene blev Gunnar Kragelunds hørelse dårligere og dårligere, og det irriterede ham naturligvis. De sidste
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år, inden han valgte at nedlægge hvervet som dirigent, kunne han virke temmelig
irritabel. Jeg vælger imidlertid at huske ham som den meget store kulturpersonlighed og kulturforkæmper, han faktisk også var, men jeg vil ikke skjule, at korets
musikalske kvalitetsniveau steg en del, da Bjarne Martin overtog arbejdet som
dirigent. Han var tillige en meget dygtig pianist. Desuden beherskede han den
rytmiske musik, hvilket Gunnar Kragelund desværre ikke gjorde, men jeg vidste
også, hvor svært det var, for jeg var jo også novice på dette felt de første år som
musiklærer, men koret fortsatte helt og holdent i Gunnar Kragelunds ånd.
Det lyder utroligt, at korets musikalske kvalitetsniveau skulle stige yderligere,
da vi efter en årrække fik Hanne Møller som dirigent. Men det skete faktisk! I
begyndelsen kunne jeg ikke finde ud af, hvad det var, Hanne gjorde, som i den
grad løftede koret. Mange af opvarmningsøvelserne var nemlig de samme, som
Julekoncert i Bælum kirke 2015
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vi tidligere havde brugt, og som jeg selv ligeledes havde benyttet i skolekoret.
Hemmeligheden viste sig at være en form for hovedgymnastik, som altid indledte hver koraften. Hanne er meget dygtig og har mange kvaliteter som korleder,
dertil kommer, at hun er yderst positiv. Blandt andet holder vi nu tonen og falder
altså ikke. Dertil kommer yderligere, at hun for alvor arbejder med det musikalske. Der opstod i øvrigt et samarbejde mellem koret og kirkens organist, Ingelise
samt en australsk cellist, Ian, hvilket blandt andet betød, at vi havde musikalsk
ledsagelse på forskellige værker til julekoncerterne.
På flere generalforsamlinger var der forslag om at genoptage større værker ligesom tidligere. I 2011 foreslog jeg Sumite Psalmum, som jeg havde været med til
at opføre på Hjørring seminarium i 1965. Med det før nævnte lille orkester ville
det jo kunne lade sig gøre. Jeg var dog lidt spændt på, hvordan det ville være at få
lært dette musikværk, fordi mit svagsyn havde gjort, at jeg nu måtte lære tingene
udenad, og desuden var vi kun to basser. Imidlertid viste det sig, at dette storslåede stykke musik lå gemt på de indre vindinger, og opførelsen i 2012 blev rigtig
flot. Året efter opførte vi blandt andet hele to værker af Fauré, nemlig Cantique
de Jean Racine og Sanctus, som blev foreslået af Erling fra tenorgruppen. Jeg må
sige, det lød fremragende, og Hanne så da også yderst veltilfreds ud.
I 2015 er det største problem i koret sangernes alder! Enkelte unge er kommet
med, men der skal flere til, ellers uddør vi. Men det kører fortsat derudad med en
inspirerende dirigent.

NORDJYSK BØRNEKOR
Når jeg havde optrådt med skolekoret rundt omkring ved forskellige lejligheder,
blev jeg gerne afkrævet et program med alle oplysninger til KODA. Af den årsag
fik jeg koret indmeldt i Danske Folkekors børnesektion, for så behøvede jeg blot
at sørge for, at der i annoncen var anført, at koret var medlem af Danske Folkekor.
Denne indmeldelse blev begyndelsen på mange års samarbejde med andre nordjyske skolekor. Vi planlagde korstævner et par gange om året og sendte indbydelser rundt over hele landsdelen. Ofte var der over 100 børn, som dermed oplevede
stor korklang. Oven i købet betalte Danske Folkekors organisation for de kendte
kordirigenter, som vi hyrede til forskellige lejligheder. Af de mest kendte kan for
eksempel nævnes Michael Boiesen, John Høybye og Klaus Brinck.
Omkring 1980 skete der en kraftig udvidelse af samarbejdet mellem skolekorene. For selv om det i grunden fortsatte uændret, dannede vi nu ”Nordjysk
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Nordjysk Børnekor klar til koncert – her på Sindal skole

Koncert på Valsgård skole
Koncert i Ungarn
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Børnekor”. Det skete efter en invitation fra Dortmund til Danske Folkekors børnekor. I alt ni kor var repræsenteret på turen, hvor vi optrådte i Westphalenpark
på en scene midt ude i en sø. Desuden var der deltagelse af hundredvis af kor fra
adskillige lande. Vi var indkvarteret hos et tysk børnekor, og mange husker formentlig stadig Frau Zimmermanns noget autoritære korledelse og hendes børns
forbløffelse og begejstring over, at vi sang rytmisk ved flere koncerter i lokalområdet omkring Duisburg. De tyske børn marcherede op på scenen med hænderne på ryggen, mens vores børn blot myldrede derop. Til gengæld var vores børn
yderst præcise med det musikalske.
Efter hjemkomsten blev arbejdet i 1982 lagt i faste rammer. Vi mødtes en fredag og lørdag hver måned, skiftevis på de involverede skoler, med koncentreret
øvning og afsluttede med koncert lørdag eftermiddag, og hvert andet år afsluttede
vi med en uges koncertturné i udlandet. Det mellemliggende år afsluttede vi med
en mindre tur i Dammark. Det kunne være Legoland, Løveparken, Tivoli i Århus
og København samt adskillige andre steder, hvor vi optrådte på en scene indrettet
til formålet. Igennem de næsten 20 år, koret eksisterede, bestod den faste kerne
af forskellige korledere, der ud over mig selv var Karen Lise fra Valsgård, Jørgen
fra Hjørring og Poul fra Sindal. I begyndelsen var der også deltagelse fra Vadum,
Ålestrup, Hellum og Terndrup samt et kor fra Nørresundby og et fra Aalborg.
Gustav, der ledede koret fra Aalborg, var bror til den kendte Franz Rasmussen og
i øvrigt meget dygtig. Af dem, der ret hurtigt faldt fra, angiveligt på grund af det
temmelig tidskrævende arbejde, var Gustav den, der forlod os sidst.
Vi fordelte rollerne således, at Poul blev udnævnt til musikalsk ansvarlig med
egne arrangementer i såkaldt tætføring, og for det meste stod han også for direktionen, og det var han faktisk rigtig god til. Peter fra Hellum, der også var med
en overgang, prøvede at dirigere et par af sine egne arrangementer, det samme
gjorde Gustav, der også af og til dirigerede, inden han trak sig ud. Jørgen blev
fast pianist samt kasserer, mens jeg sørgede for koncertprogrammer samt annoncer og pressemeddelelser m.v. Karen Lise fungerede som blæksprutte og lavede
lidt af det hele. I begyndelsen klarede vi også madlavningen, men vi involverede mødrene på de enkelte skoler, så vi kunne få mere tid til selve korarbejdet.
Efterhånden kom jeg til at overtage ansvaret for Terndruppigerne, fordi lederen,
Birthe, ofte var syg.
Det blev attraktivt for skolekorenes medlemmer at komme med i Nordjysk
Børnekor, men først, når de var mødestabile og deres musikalske formåen var
på et vist niveau, kunne de optages. Det betød, at kvaliteten i Nordjysk Børnekor
blev høj, men også de hjemlige skolekor havde stor gavn af arbejdet, for mit eget
vedkommende mærkede jeg tydeligt, at skolekoret fik et gevaldigt løft.
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Vi foretog koncertrejser til følgende steder: Færøerne i 1984, Holland i 1987,
Skotland i 1989, Ungarn i 1991, Norge i 1993, USA i 1995 og Italien i 1997.
På Færøerne, som på mange måder var en stor oplevelse, konstaterede vi, at
folk rask væk glemte indgåede aftaler. I Klaksvig havde musikskolelederen glemt,
at børnene skulle have noget at spise, så vi gik selv i gang med at lave mad i skolekøkkenet, og en enkelt koncert måtte i hast flyttes, fordi gulvet i gymnastiksalen
netop var blevet lakeret! Alt fungerede efter færø-time, det vil sige, at tidspunkterne skulle tages med et gran salt. Den energikrise, som vi hjemmefra var præget af, mærkede vi ikke deroppe. Da jeg var inde for at låne en bongotromme i
musiklokalet, viste termometeret 36 grader. Det kunne ikke betale sig at skrue
ned i sommerferien, for olie var der tilsyneladende nok af. Det gjaldt i øvrigt også
pengestrømmen sydfra, for skolerne var utrolig flotte med den nyeste teknologi
og kunst. Det gjaldt især Thorshavn skole, hvor vi ligeledes var et par dage. På Suderø, hvor vi også var nogle dage, lignede alting dog mere hjemlige forhold. Dog
fik vi fortalt, at skolen, hvor vi gav koncert, var projekteret til syv millioner kr.,
men kom til at koste 34 millioner! ”Det betyder ikke noget,” sagde pedellen, og
slog ud med armene, ”Den danske stat betaler.” Foruden koncerterne på Færøerne blev der også tale om koncerter på skibets natklub, for sejlturen tog tre døgn
hver vej, så der skulle ske noget undervejs.
Både Jeanette og Rikke sang i Terndrup skolekor, derfor var de med på turen.
Desuden deltog Stella som ”praktisk gris”, derfor blev det en større udskrivning
i vort lille hjem. Normalt betalte korlederne ikke noget for rejserne, men både
Færøerne og USA kostede så meget, at alle deltagerne måtte punge ud, for at tingene kunne hænge sammen.
I Holland var børnene meget forbløffede og undrende efter at have givet en
koncert i den danske sømandskirke i Rotterdam. Efter en rundvisning i opholdsområderne fortalte præsten om sine arbejdsopgaver, der ud over almindelig servicering ved knækkede brillestel og andre småting også omfattede henvisning til
prostituerede, der var sikre. Den besked tror jeg ikke, nogen havde forestillet sig.
Inden Skotlandsturen havde vi fremstillet en stor mængde mad, men det var
nu lige før jeg fik podagra af alle de frikadeller. Vi boede på en skole i Edinburgh
lige ved siden af den berømte botaniske have, så hver gang, der var en pause i
arbejdet, smuttede Karen Lises mand Jørgen og jeg over hegnet et kvarters tid
for at studere surbunds- og stenbedsafdelingen, da vi begge var store havenørder.
Ligesom Skotland blev en stor oplevelse gjaldt det også Ungarn, hvor vi var
indkvarteret først i Budapest-området på vandrehjem og senere på et ditto ved
Balatonsøen. Koncerterne blev fine, og en enkelt dag var vi til spisning hos en
værtsfamilie, og sammen med dem så vi nogle seværdigheder. Ungarerne havde
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betinget sig genbesøg i Danmark samme sommer, men det blev en spøjs oplevelse. Vi arrangerede koncerter og indkvarterede dem i Valsgård nogle dage og i
Sindal andre dage. Vi stod for madlavningen, som beløb sig til 5000 kr. for børn
og de medfølgende voksne, men vi kunne næsten ikke drive penge ud af dem. De
havde ingen, sagde de, men da vi pressede dem, betalte de dog. Sådan var de på
flere måder besværlige. Ud over, at vi arrangerede koncerter for dem, tilrettelagde
vi ture, blandt andet til Skagen for de havde jo aldrig set havet. Inden vi tog på
travetur fra P-pladsen til Grenen og retur, advarede jeg dem mod solskoldning,
men de var vant til sol og varme, forklarede de. Da de kom tilbage, var mange
af dem mere eller mindre røde, nogen endda meget røde! En interesseret mand
spurgte ind til problemet, og jeg forklarede om den meget store lysmængde på
grund af genspejlingen fra sand og hav. Senere fik jeg at vide, at han var statsmeteorolog i det ungarske fjernsyn, men dette emne vidste han åbenbart intet om.
I Norge kom vi ud for en speciel natlig oplevelse, men den forstyrrede heldigvis
ikke koncerterne. Midt om natten kom der nogle kæmpebrag, og vi fór op for at
finde ud af, hvad der var galt. Et par timer senere gentog historien sig, men denne
gang lykkedes det os at indfange synderen. Første gang havde vi haft politiet på
besøg, uden de dog fandt noget. Det viste sig at være en fyr, der fra militæret havde
stjålet kraftige kanonslag til øvelsesbrug, og nu ville han skræmme eller imponere
pigerne med dem. Jørgen og jeg fik tag i hver sin arm på ham, og da vi begyndte at
true ham med vores kraftige basstemmer, tilstod han og fortalte, hvor han boede,
så vi afleverede ham til faderen, der boede lige over for. Da vi dagen efter fortalte
det til skoleinspektøren, forklarede han, at der faktisk var tale om svigersønnen, der
ikke var en af denne verdens bedste børn. Hvad der videre skete, ved jeg intet om.
USA-turen var nær ved at slå bunden ud af økonomien. Den billigste rejseform
var at tage bus til Hamburg, derfra med fly til Frankfurt og derfra videre til Washington, hvor vi blev indkvarteret rundt omkring hos World Childrens Choir. Vi
nød æren af en omtale i Washington Post, hvilket ikke er mange beskåret. Sikkert
derfor var kirken fyldt til sidste plads, da koncerten begyndte. Der var kommet en
del gamle dansk-amerikanere tilrejsende, som blev meget rørte over de danske sange. Der blev indøvet fællesnumre af blandt andet Michael Jackson, og jeg må sige,
at det lød fremragende ved koncerten. Vi skulle også synge i haven ved den danske
ambassade, men selv om der var 45 grader i skyggen, så klarede pigerne det med
bravur, da de så, hvilket indtryk det gjorde på det lyttende ambassadepersonale,
men knap var koncerten forbi, før turen gik til havens pool.
Den danske ambassade lå i udkanten af byen i en smuk skov. Vi spadserede
derud forbi andre indeklemte ambassader, og besøget var en befriende oplevelse, efter vi havde opholdt os i storbyen. Ambassaden blev bygget i 1960, og man
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fortalte os, at ambassadøren i tiden omkring 2. verdenskrig købte grunden, som
han tilbød den danske stat, men først efter mange og lange overvejelser besluttede regeringen at købe grunden af ambassadøren og bygge ambassaden, så den fik
denne naturskønne beliggenhed.
På en picnic uden for byen chokerede jeg den amerikanske korleder så meget,
at tårerne stod ud af øjnene på hende. Vi sad ved lange bænke og borde, men den
bænk, hvor Stella sad, stod en smule skrå, så den væltede, og Stella faldt bagover.
For sjov sagde jeg til korlederen, at jeg måtte se at lære Stella lidt ordentlig opførsel, men hun forstod ikke europæisk humor! Det var der heldigvis andre amerikanere, der gjorde, men generelt tror jeg, hun syntes, at vi var lovlig frimodige.
Alt var overvejende vellykket derovre, og vi så selvfølgelig det, man skal se, når
man alligevel er i Washington. Det overraskede os alle, at amerikanerne var så
utrolig gæstfrie og venlige.
Den sidste tur i korets historie gik til Italien, hvor vi boede ved Gardasøen.
Vi sejlede over på den anden side til Limone, hvor koncerten fandt sted på en
idyllisk friluftsscene, hvor jeg havde meget travlt med kabler og mikrofoner for
at få lyden så god som mulig. Desuden gav vi koncert i en meget moderne kirke
med en fremragende akustik. Der var også ture til Verona og Venedig. I kirken på
Markuspladsen ville man ikke lukke pigerne ind, fordi deres shorts var for korte,
men pigerne var kreative og trak ned i shortsene så meget de kunne under deres
bluser uden at det blev kriminelt.
Korlederen fra Nørresundby var selv med i et kor, som arrangerede korrejser.
Hun foreslog kopiering af disse rejser og ville lave diverse aftaler for at lette arbejdet. Det kom til at gælde for turene til Ungarn og Italien. Selv om både Kirsten og
hendes mand var elskelige mennesker, var de præget af, at de ingen børn havde.
Kirsten mente for eksempel ikke, at børn kunne spise ret meget! Derfor måtte
Karen Lise og Stella blande sig flere gange for at købe mere ind, så alle kunne
blive mætte. Fra den muntre ende kan det nævnes, at korlederen havde beregnet
en agurk til 70 personer! Det var nok, mente hun! Og det lykkedes rent faktisk for
hende at skære 70 papirtynde skiver. Det var dog endnu værre, at maden slap op
ved 10-års jubilæet i Nørresundby, så adskillige jubilæumsgæster intet fik at spise. Det var heller ikke alle aftaler, der holdt vand, og hun kom ud af korledelsen
på en uheldig måde. Hun kom aldrig til stævnerne sammen med børnene i bussen, men dukkede op sammen med sin mand fredag aften ved halv ti-tiden, når
vi var færdige og sad og hyggede os med en rejemad og et glas hvidvin. Bagefter
tog de begge hjem, og vi så hende ikke om lørdagen og måtte altså også tage os af
hendes kor-piger. Da det havde stået på nogen tid, blev vi enige om at udelukke
hende fra deltagelse i korarbejdet og udformede et brev til hende om sagen. Jeg
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var ked af det, men brevet var nødvendigt, og jeg tror, hun tog det fortrydeligt
op. Vi lukkede desuden for tilgang af nye medlemmer fra hendes kor, men lod
selvfølgelig de eksisterende medlemmer fortsætte.
Efterhånden var det ved at være på tide med et generationsskifte i korledelsen.
Vi nærmede os pensionsalderen og vi fik kontakt med unge interesserede korledere. De var begejstrede, hver gang de havde hørt koret, og vi syntes selv vi nærmede os eliteplan, især når det drejede sig om den rytmiske musik. Da de unge
korledere hørte, at der var tale om ulønnet arbejde, trak de følehornene til sig.
Der var gået en del år, siden vi dannede Nordjysk Børnekor, og det var åbenbart
blevet en anden tid, og opfattelsen af hvad det vil sige at være lærer, havde ændret
sig. Det skal dog nævnes, at det lykkedes at opnå en aftale med en ung energisk
korleder fra Bælum, som havde samme holdning til tingene som os. Hun blev
imidlertid skilt og flyttede væk, og hun døde kort tid efter af alvorlig sygdom.
Vi fortsatte fortrøstningsfuldt, indtil kassereren, Jørgen Karsø, slog alarm i 1998,
hvor vi nærmede os røde tal på bundlinjen, hvilket især skyldtes stigende udgifter til bustransporten, men også generelle prisstigninger i øvrigt. Børnenes kontingent kunne ikke forhøjes yderligere, for vi mærkede så småt svigtende tilgang,
og ansøgninger til amt og kommuner gav negativt resultat. Kommunerne ville
kun bidrage, hvis vi var hjemmehørende i den enkelte kommune, men sagen var,
at vi jo dækkede flere kommuner, og hos amtet mente man, at det måtte være en
kommunal opgave, selv om vi havde fået et tilskud herfra i begyndelsen af korets
levetid. Derfor var der kun et at gøre, og vi lukkede koret ned på et stævne med
et brag af en koncert. Heldigvis var vi stadig på toppen. Men pigerne græd som
pisket på scenen, da der blev sagt farvel.
En æra var definitivt slut.
NY RADIOTID
Karen Lise og jeg drøftede på et tidspunkt muligheden for at inddrage radio og
TV mere, både hvad angik Nordjysk Børnekor, men også Arden Musikskole. Jeg
henvendte mig til DR, og vi fik lavet en optagelse i Sindal af Skotlandsprogrammet. Derefter forsøgte jeg hos TV-Nord, og vi fik lavet en temaoptagelse af Ungarnsprogrammet i Arden. Og endelig gik vi løs på lokalradioerne, men dertil
behøvedes rigtig godt optageudstyr. På Arden skole havde vi professionelle kormikrofoner, men vi manglede egentligt optageudstyr. Kloge folk fortalte mig, at
hvis vi fik fat i en optager med DBX-støjreduktionssystem, ja, så kunne vi lave
noget, der nærmede sig radiofonisk lydkvalitet. Forudsætningen var, at man anvendte metalbånd og stillede volumenkontrollen overstyret i det røde felt. Et så110

dant lille kassettedeck fik jeg anskaffet, og lyden blev ganske rigtig god. Jeg lavede
en del udsendelser på Radio Fjord og en lille smule på Hjørring Nærradio. Hver
gang havde jeg maskinen med. Det var nødvendigt, fordi der ikke var DBX-udstyr rundt omkring. Det blev jeg grundig belært om, engang hvor jeg blot havde
sendt det færdige bånd med en koncert fra Arden Musikskole til Radio Fjord.
Det lød ganske forfærdeligt, fordi de svage passager var kraftige, og de kraftige
var svage. Så fik jeg altså lært at være til stede og køre udsendelsen live. Hemmeligheden ved DBX er nemlig, at den reagerer modsat ved afspilning.
Efterhånden blev jeg medarbejder på Radio Fjord, især når det drejede sig om
politisk stof som valgreportager m.v. Jeg blev også engageret som julemand i radioens julekalender. Det var svært for mig at sige nej til radioarbejde. I havekredsens bestyrelse talte vi også på et tidspunkt om at fremme havesagen ved hjælp af
radio. I TV havde haveprogrammerne bredt sig, og vi kunne blandt medlemmerne mærke en stigende interesse, specielt for køkkenhave. Det var den såkaldte
Obama-effekt, som havde gjort sig gældende. Vi enedes om, at jeg skulle forsøge
at køre månedlige haveprogrammer på Nordjyllands Radio sammen med haveselskabets formand, Allan West fra Hjørring. Han syntes, det var en glimrende
ide, så jeg udarbejdede et forslag til en halv times udsendelse, med titlen MGH,
”månedens gøremål i haven”. Forslaget var opdelt i gøremål samt et aktuelt tema,
og jeg fandt musik til jingler og forberedte forslaget så grundigt, som jeg syntes,
det var muligt. Herefter blev det sendt af sted først som et brev og senere som en
mail med vedhæftet fil. Desværre hørte jeg bare ingenting fra radioen, måske troede man, at jeg ville have penge ud af det? Men for mig var det jo havesagen, det
handlede om! Jeg gentog øvelsen et par gange, efter at radioen havde fået ny leder,
men der var stadig tavshed fra radioredaktionen. Min indstilling var, at selv om
de syntes, ideen var dårlig, så havde jeg dog forventet et svar. Det var naturligvis
skuffende, at der aldrig kom noget svar.
MARIAGER FJORD HAVEKREDS
POST NUBILA PHÆBUS
Jeg havde arvet min fars gamle haveblade, som var meget inspirerende. Det bevirkede, at jeg via min far blev indmeldt i ”Det jyske Haveselskab”, men dog uden
tilknytning til nogen lokal forening. Jeg begyndte nu at få tilsendt havebladet
direkte, og jeg kunne næsten ikke vente til havebladet kom hver den første. Der er
nemlig tale om et meget oplysende og illustrativt blad med masser af inspiration.
På et tidspunkt omkring 1980 så jeg en annonce for et havemøde lige som
dem, jeg kendte hjemmefra. Da jeg ankom til mødet, kunne formanden ikke
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forstå, at mit medlemskab var registreret uden lokalkredskontakt. Det skyldtes,
at det var sket fra Sjælland, hvor foreningsopbygningen var anderledes, men det
blev rettet, og herefter deltog jeg i lokalforeningens havemøder, hvor selskabets
konsulenter holdt foredrag om interessante haveemner.
Inden længe blev jeg indfanget til bestyrelsen, hvor jeg var med i 31 år. Det
var interessant at arrangere foredrag og haveudflugter, sommerture blev de kaldt.
Første gang, jeg oplevede disse utrolige åbne haver, var jeg vildt begejstret. Jo, det
føltes som en hel rus. Jeg lærte virkelig meget af disse havefolk og deres haver.
Formanden, Edel Arvesen, var en myndig dame, som havde svært ved at uddelegere arbejdet, for hun elskede sin formandsrolle. Hun kunne virke temmelig kolerisk,
og et par gange gik det helt galt. Vi havde bestyrelsesmøde hos mig i Terndrup, og
mødet foregik i stuen ovenpå, da hun gik nedenunder på vores gæstetoilet. Pludselig
hørte vi det banke helt vildt nedenunder, hun kunne ikke komme ud. Jeg fik hende
til at smide nøglen ud af vinduet, så jeg kunne låse hende ud. Hun var kobberrød i
ansigtet, og nåede ikke at komme til sig selv, inden mødet var slut. Jeg fandt aldrig
ud af, hvad der var galt, for låsen fungerede udmærket både før og efter. Stella og jeg
efterprøvede den adskillige gange de følgende dage. Den næste gang, der var møde i
Terndrup, kunne jeg forsikre Edel om, at alt var i orden, men imidlertid gentog historien sig, og vi kikkede måbende på hinanden i bestyrelsen. Hvad havde hun dog gang
i? Da hun trak sig ud af bestyrelsen, åndede adskillige lettet op.
Efter et par år med en anden formand endte det med, at jeg blev formand, og
jeg begyndte straks at uddelegere arbejdet. Jeg stod selv for aftaler med foredragsholdere m.v. samt endelige aftaler med haveejere, når bestyrelsen havde kørt prøvetur på næste års sommertur. Vi besøgte altid et par ekstra haver, så der var noget at frasortere til den endelige tur. Køretider og besøgslængde blev udmålt, og
så blev en plan nedskrevet efter Kragelund-princippet, dog med så megen elastik,
at middagen om aftenen altid blev nået til tiden på den kro, vi havde fundet frem
til på prøveturen. Bussen var gerne tungt lastet med plantespecialiteter fra de
åbne haver, når vi kørte hjemad. Og det var naturligvis dejligt, at folk var yderst
tilfredse med disse ture. Jeg var som regel også ganske opstemt, når jeg kom hjem
med diverse sjældne planter. Derfor fandt vi i bestyrelsen også ud af, at der burde
laves plantesalg efter vores foredrag. Når en foredragsholder havde introduceret
os for spændende planter, var det jo oplagt at slutte af med salg af disse specialiteter, når der var mulighed for det. Det blev en meget stor succes, og enkelte gange
stod folk på nakken af hinanden i halvnervøs panik for at købe drømmeplanten.
Kort tid efter, at jeg var blevet formand, foreslog jeg, at vi skulle udsende et årligt
kredsblad med information om foredragene, turene og andre arrangementer. Jeg
skrev teksten og lavede layout og jeg havde opnået en favørpris pr. kopi på skolens
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Frokosten nydes på en bestyrelsestur, hvor vi udvælger haverne til årets sommertur

Her er vi klar til at studere en af de flotte
haver på en af vores mange sommerture
På sommertur med havekredsen
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kopimaskine. Derefter mødtes vi i bestyrelsen, foldede, samlede, og clipsede til det
færdige blad forelå. Nøjagtig som vi gjorde i Arden Musikskole. Aftenen var gået,
inden omkring 700 blade var klar i kuverter. Efterhånden blev skolens kopimaskine
mere avanceret, og når den ellers blev fodret rigtigt, kunne den lave hele bladet.
Senere i forløbet sendte vi bladet til et trykkeri, så vi kunne udkomme i farver, men
forinden havde vores dygtige it-mand Poul lavet layout og sat bladet flot op. Det var
nemlig vigtigt, at annoncerne, som var med til at finansiere bladet, kunne fremstå
så attraktive som muligt. For det meste brugte jeg november måned til at skrive
kredsbladet, så det kunne udkomme en gang i januar.
Jeg fik også en anden ide, som gik ud på at samarbejde med den lokale planteskole. Det handlede om at lave et specialtilbud på sjældne planter, som normalt
ikke kunne fås i danske planteskoler. Filosofien bag tilbuddet var, at planterne skulle ligge cirka 25 procent under den normale pris, og dernæst at medlemmerne
ville blive så glade herfor, at de også købte andre planter til normal pris, når de nu
alligevel var på planteskolen. I øvrigt var Planteskolen Rosenvang ved Hobro i forvejen billig, fordi det var en mand-kone planteskole. Tilbuddet bestod gerne af 12
sorter af en enkelt plante, så kunne medlemmerne afkrydse det ønskede og sende
bestillingslisten fra bladet til mig, hvorefter jeg talte sammen og meddelte planteskolen antallet på de forskellige sorter, som derefter blev bestilt hjem fra udlandet.
Når planterne var ankommet, sendte jeg et brev eller en e-mail om afhentningstidspunkt m.v., men udleveringen og indkassering af penge stod planteskolen heldigvis
for. Lizzi på planteskolen var glad for samarbejdet, og medlemmer, der fik deres
ønsker opfyldt, var det ligeså. I bestyrelsen kunne vi derfor kun være glade, når alt
forløb, som det skulle, men det skete, at der var fejlleverancer eller mislykket vækst
på grund af vejret. Det samlede salg kunne sagtens komme op på over 300 planter,
men der var stor forskel på populariteten af de enkelte sorter. Det kunne ske, at der
kun var bestilt fem styk af en enkelt sort, mens tallet kunne være 100 for en anden
sort, men gennemsnitligt svingede det mellem 20 og 30. Tallet betød ikke så meget
for planteskolen, der havde bestilt efter mine angivelser.
Efterhånden fik vi en virkelig god og fasttømret bestyrelse, og vi glædede os
altid til vores bestyrelsesmøder, der startede med en besigtigelse af haven hos den
pågældende vært. Havekredsen havde et besværligt navn, nemlig ”Hobro-Mariager-Hadsund Havekreds”. Derfor foreslog et af bestyrelsesmedlemmerne navneændring til ”Mariager Fjord Havekreds”. Det var mere mundret og klingede
bedre, og det signalerede også bedre, hvilket område man dækkede.
På de første generalforsamlinger, som i øvrigt altid var tilrettelagt inden et
foredrag, oplæste jeg min nedskrevne formandsberetning. Senere skrev jeg stikord, som jeg kunne se ved hjælp af en af mine medbragte, kraftige lamper, men
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efterhånden, som mit syn forværredes, lærte jeg beretningen udenad, og faktisk
tror jeg, beretningen blev meget bedre! Vi indledte og sluttede altid møderne
med en sang, derfor valgte jeg sange og lærte dem udenad.
Sammenslutningen af de tre danske haveselskaber, vil jeg ikke kalde en succes.
I begyndelsen blev der brugt for mange penge på ansættelser i København, og af
det samlede kontingent blev kredsenes kontingentandel nedjusteret til 0 kroner,
så det gav særlige udfordringer at få økonomien til at hænge sammen lokalt.
Efter 20 år som formand, var tiden inde, hvor jeg skulle træde tilbage. Selv om
det var en hjertesag, måtte 20 år være nok. Dertil kom, at mit svagsyn nu generede mig, så jeg havde svært ved at udføre formandsrollen. Min sidste beretning
aflagde jeg i 2013, men jeg kommer fortsat til møderne, når det er muligt, lige
som jeg gerne deltager i udflugterne.
FORSKØNNELSE
I begyndelsen af 90-erne blev det tradition for Stella og mig at deltage i påskerejser, som var arrangeret af vores kollega Henrik, samt Palle, der var lærer på
ungdomsskolen i Bælum. Disse busture gik til europæiske hovedstæder, og vi
var med i over 10 år. På en af disse rejser så vi flotte beplantninger, og Mette fra
Terndrup foreslog mig, at vi gjorde noget lignende i Terndrup. Jeg var med på
ideen med det samme, og vi nedsatte et udvalg under TSF, Terndrup Samvirkende Foreninger med navnet ”Forskønnelsesudvalget”. Mette, der var damefrisør,
kendte, som man siger, gud og hver mand i Terndrup, hvilket betød, at det var let
at få hjælpere til det praktiske arbejde. Selv om vi ikke konstituerede os, tror jeg
nok, at jeg blev en slags formand, eftersom det var mig, der indkøbte planter eller
løg til de projekter, vi vedtog i udvalget. Jeg havde gode forbindelser, så vi kunne
få tingene til de rigtige priser, og så afleverede jeg blot regningerne til TSF.
Første projekt var anlæggelsen af et par tulipanrondeller i tre farver på strategiske
steder i byen. Og de blomstrer i skrivende stund stadigvæk flot, selv om det er 15 år
siden, de blev anlagt. Desuden satte vi grupper af påskeliljer overalt i byen, hvor det
var muligt. Mettes mand, Børge, der var borgmester, spurgte os, om udvalget havde
ideer til beplantning på det areal, som fremkom, når møllerens hus over for Mølledammen var revet ned. Jeg foreslog græs ligesom på den anden side med grupper af
paradisæbler. Møllegårdens bagside skulle skjules med en paradisæblehæk iplantet
høje paradisæbler som i grupperne. Skrænten mod svømmehallen skulle beplantes
med lav rød snebær. Forslaget blev professionelt udført af Thomsens Planteskole,
og det ser rigtig flot ud. På et tidspunkt blev vi enige om at lægge krokusbånd i to
farver i græsset på begge sider af vejen samme sted, lyslilla og mørklilla.
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Nu kom opfindsomme udvalgsmedlemmer i gang med at konstruere lægningsudstyr. Arne opfandt et apparat, der løftede jorden op i et rør, således at løget
kunne plumpes i hullet, og derefter kunne jorden trykkes ned i hullet igen, så
man intet kunne se på græsset. Det var smart fundet på. Søren og Jytte fra nr.
14 var også med i udvalget. Søren borede huller i masonitplader, hvor hullerne
passede til apparatet, så der var ingen tvivl om, hvor hullerne skulle laves, og
lægningen blev præcis. Desværre mangler der et par meter midtpå, fordi en bil af
og til kørte hen over græsset til transformerbygningen, og det kunne løgene ikke
holde til, men ellers er krokusbåndene stadig intakte.
Når vores lille familie efter ferieturen kom hjem fra Sydfrankrig med de flotte
beplantninger, var det underligt at køre ind i Terndrup. ”Bor jeg virkelig i denne
stenørken”, kunne jeg tænke, når jeg stod og frakoblede teltvognen. Skørping kommune havde ellers fremlagt en plan for renovering af hovedgaden med plantning af
træer på strategiske steder langs fortovet på østsiden af hovedgaden. Om jeg ellers
husker rigtigt, var der smalle brostensbånd forskellige steder hen over vejen. Det så
rigtig godt ud, og vi pressede på i udvalget for at få ideen gennemført. Kommunens
egen plan blev imidlertid arkiveret i mølposen, eftersom der ikke politisk kunne
opnås flertal, derfor måtte vi finde på noget i udvalget, så hovedgaden kunne blive
lidt pænere. Vi blev enige om at plante slyngroser ved hvert eneste hus, hvis husejerne ellers gik ind for vores ide, og vi lavede for eksempel pasningsvejledning,
og stort set var alle interesserede. TSF betalte roserne, men husejerne skulle selv
anskaffe espalier. Næsten alle huse fik røde slyngroser, mens røde huse fik gule
slyngroser. Plantningen var besværlig, for mange steder skulle der flyttes fliser, men
det var anstrengelserne værd, for resultatet ser stadig godt ud.
Ved enkelte af byens foreningers generalforsamlinger kunne man dog høre
brok. Der vil altid være en enkelt eller to, som er imod forandring, og så kan man
jo tænke på visen om Per Smed: ”Hva nøtt er’et te.”
Jeg havde længe tænkt på, at der manglede frodighed i byen, og vi planlagde
en rund rosenpergola med lavendler og opholdsareal i midten af det kommunale
stykke jord ved siden af kroen, men jeg tror slet ikke politikerne kunne se ideen. Det var andre ting, der optog dem, skønt Sørens professionelle tegning over
projektet var meget flot. Omkring Mølledammen manglede der også frodighed,
men først skulle ejerforholdet klarlægges. Det viste sig, at søen tilhørte amtet,
mens det omkringliggende areal tilhørte Oldermandslauget. Jeg var nok ikke
helt enig med oldermanden, Bøgeholt Laursen, der påpegede, at Mølledammen
efterhånden havde fået status som natur. Lidt ret havde han selvfølgelig, især
hvad angår den ende, der vender væk fra byen, mens jeg mente, at den ende, som
vender ind mod byen, havde og har en park-lignende status.
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Alle tilladelser for vores projekt kom omsider i orden, hvor det drejede sig om
plantning af åkander i Mølledammen. Jeg havde fået gode råd af slotsgartneren
på Gråsten slot om, hvordan vi skulle bære os ad. Hvis vi bare plantede på normal vis, ville ænderne simpelthen spise de spæde skud som en lækker salat. Nej,
åkanderne skulle plantes i kasser med kyllingenet over, så ville skuddene ikke
være interessante, når de kom igennem nettet. Projektet blev gennemført med
otte kasser, og så var det bare at vente! Men ak, nu fik vi ballade med lystfiskerne,
fordi deres kroge kom til at hænge fast i nettet, og kommunen pålagde os derfor
at flytte kasserne længere ud i søen. Jeg tænkte, at det nok ville blive vanskeligt
at flytte de tunge kasser, men de vejede heldigvis ikke meget når de var sænket
i vand. En modig mand slog en lasso om hver kasse, og de blev trukket længere
væk med en båd, men derefter skete noget meget mystisk: Åkanderne kom aldrig
op! Den omstændighed, at nogen ikke brød sig om projektet, vidste vi godt, men
hvad der skete, ved vi ikke. Jeg tør ikke tænke tanken til ende.
Den grimme transformatorbygning ved Mølledammen havde længe generet
forskønnelsesudvalget. Vi ville allerhelst have den helt væk, og her var vi ganske
enige med oldermanden, Bøgeholt Laursen, som uden held havde forsøgt at få
Himmerlands El Forsyning til at fjerne bygningen. Vi forsøgte også og fik samme
resultat. Så forsøgte vi at få HEF til at betale planter, der skulle camouflere bygningen, og det lykkedes til gengæld. Stella og jeg kørte til Rododendronplanteskolen i Tørring og afhentede 50 rododendron. Det var et meget stort arbejde for
os at fjerne jorden rundt om bygningen og fylde spagnum i bedene inden plantningen. Desuden plantede vi slyngplanter hele vejen rundt om transformatorbygningen, og i løbet af et par år var sydsiden skjult og de andre sider halvt skjult.
Det begyndte således at se pænt ud, men så skete der imidlertid noget. Bøgeholt
Laursen fik omsider overtalt HEF til at fjerne bygningen, som ikke var i brug,
og det betød, at vi skulle finde en ny placering til planterne, og vi diskuterede
forskellige muligheder i byen. I mellemtiden var TSF blevet opløst, og det betød,
at den daværende formand for Terndrup Borgerforening kom med et placeringsforslag, som vi ikke syntes om i udvalget, da det var steder langt uden for byen.
Pludselig hørte jeg, at der var opslag i brugsen om afhentning af gratis planter!
Jeg troede ikke mine egne ører. Dagen efter var der ikke en plante tilbage, det var
meget mystisk. Hvad der skete, fandt vi ikke ud af, men man kan konkludere, at
for mange høvdinge ikke er heldigt.
Det var vort sidste projekt, inden udvalget gik i opløsning. Men inden da havde vi i længere tid haft et projekt på tegnebrættet, som desværre faldt til jorden. Vi kunne tænke os et springvand i Mølledammen og havde fået udregnet
størrelse og pris hos den lokale installatør. TSF havde bevilget et strømforbrug,
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der betød, at springvandet kunne funktionere kontinuerligt under pinsefesten
samt hver weekend i sommerhalvåret. Jeg konfererede med Silkeborg kommune, som kom med forskellige gode råd. Vi skulle naturligvis ikke op i Silkeborgs
voldsomme springhøjde, men kunne nøjes med cirka fem meter. Med styring og
undervandsprojektører ville prisen andrage et sted mellem 60 og 70.000 kroner.
Enkelte knurrede over vores ide og mente, at det kunne genere fiskene, men ingen af os i udvalget mente dog, at lidt ekstra iltning af vandet kunne genere noget
som helst. Med alle tilladelser på plads begyndte jeg at søge forskellige fonde om
penge til formålet, men uden held. Jeg havde håbet, at den lokale Spar Nord Fond
ville have vist interesse for sagen, men nej, desværre. Det ville have betydet et løft
for Terndrup, men sådan skulle det ikke være.
Når udvalget gik i opløsning, skyldtes det blandt andet, at Søren mistede sit
arbejde og var nødt til at tage imod arbejde på Langeland. En anden årsag var,
at Mette blev voldsomt politisk chikaneret i avisen, fordi hendes mand var borgmester. Så jeg kan sandelig godt forstå, at hun standsede sit frivillige arbejde i
forskønnelsesudvalget. Vi kunne sagtens have nået flere projekter, der kunne
forskønne Terndrup, men jeg så ingen anden udvej end at nedlægge udvalget.
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Svagsyn
ERIK
Omkring 1990 begyndte mit svagsyn at gøre sig gældende. Især ved bilkørsel
kunne jeg mærke, at tingene ikke var helt, som de plejede at være. Det var meget
ubehageligt at køre fra lys til skygge. En gang var det lige ved at gå galt. Da jeg
nordfra kørte ind i Elbtunnel, var jeg tæt på at køre ind i væggen på højre side,
tunnelen drejer nemlig ganske svagt til venstre, og jeg fortsatte lige ud. Stella opdagede det heldigvis, og jeg fik rettet op. Ligeledes var det meget ubehageligt at
køre i mørke, især hvis vejen manglede hvide striber, så blev min hastighed gerne
så langsom, at jeg ville kunne mistænkes for spirituskørsel. Stella og jeg diskuterede problemet, og vi enedes om, at hun overtog rattet om aftenen. Efter et par år
var det simpelthen nødvendigt, at hun overtog al kørsel. Det var naturligvis svært
for mig at erkende nødvendigheden heraf, men der var ikke andet at gøre!
Arbejdsmæssigt kunne jeg mærke, at det kunne tage lang tid at rette stile med
tynd skrift. Eleverne, som kendte mig godt, var særdeles forstående over for mit
handicap, men jeg kunne frygte, at tingene kunne ende i jammer og elendighed,
når jeg fik elever, der ikke havde kendt mig tidligere. Min situation kunne muligvis have endt i en episode, derfor jeg gik til Tonni, min inspektør, og derefter til
min læge, der sagde, at jeg for længst burde være pensioneret!
Det var en stor beslutning, jeg skulle tage. Derhjemme gik jeg op og ned ad
gulvet et par timer, og så var beslutningen taget. Jeg blev sygemeldt i november
1996, og jeg tog min afsked med førtidspension 1. oktober 1997. Herefter må jeg
sige, at jeg befandt jeg som en fisk i vandet. Der var rigeligt at give sig til, mens
Stella var i skole. Både ude og inde. Stella syntes det var underligt og kunne ikke
lide at køre alene i skole, men efterhånden blev det hverdag, og vi fik tingene til
at fungere.
Min gamle skolekammerat Erik Svendsen fra Asnæs, der selv var blevet blind,
greb mig åndelig talt i kraven og sagde, at jeg skulle se at blive medlem af Dansk
Blindesamfund, men jeg var jo ikke blind, så hvad skulle jeg dog i Dansk Blindesamfund? Erik havde imidlertid set min diagnose og pressede på. Min læge
mente, at mit syn var for godt til et medlemskab hos Dansk Blindesamfund, men
han indvilgede i at sende ansøgningen, og stor var min overraskelse, da jeg et
halvt år senere blev optaget i Dansk Blindesamfund. Derefter tog Erik fat igen,
han forklarede mig, at der var visse ting, jeg havde krav på, selv om ingen havde
fortalt mig om det. Jeg kunne imidlertid ikke lide at nasse og stille krav til samSvagsyn
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fundet, men Erik belærte mig om, at det var en nødvendighed for at bevare min
livskvalitet. Det første, han pressede mig til, var et kursus i blindskrift på Dansk
Blindesamfunds lokaler i Aalborg, og jeg må indrømme, at jeg næsten ikke kunne bruge computeren uden at lave en mængde slagfejl. Kurset var betingelsen for
bevilling af et lydprogram til skriveprogrammet. ”Jeg lærer det aldrig”, tænkte
jeg, men jeg havde jo spillet klaver og havde en god fingermotorik. Så det gik
faktisk forbløffende nemt, og jeg har i dag en skrivehastighed, der er langt, langt
højere end tidligere. Programmet fungerer sådan, at det skrevne ord siges, når
mellemrumstasten benyttes, og hele linjen kan læses ved aktivering af piletasten.
Desuden kan hele dokumentet også oplæses. Det går forbløffende godt, og jeg
har skrevet adskillige af havekredsens blade på den måde.
Erik stoppede ikke her. Jeg skulle have en ”daisy-maskine”, forklarede han. Det
er en mp3-afspiller, som læser lydbøger fra blindebiblioteket i dette format, og hele
bogen er på en enkelt CD, og det er nemt at arbejde med. I begyndelsen ringede jeg
engang imellem og bestilte et antal bøger, men i den seneste tid er bestillingerne
afgivet over Internettet med Stellas hjælp. Jeg har i dag en arkiveret samling af læste CD’ere på omkring 200 stk. Jeg har utrolig stor fornøjelse af disse bøger og kan
”læse” i mørke uden at genere Stella. Det handler hovedsagelig om skønlitteratur,
men også om en smule faglitteratur, især på den havemæssige front.
Der findes flere forskellige hjælpemidler til svagtseende. Jeg har blandt andet
investeret i et meget dyrt waterpas med lyd, og det er så avanceret, at man på displayet kan indstille hældningsgrad i procent. Erik gjorde mig også opmærksom
på, at der ville være råd og hjælp at få hos Institut for Syn og Teknologi i Aalborg.
Mens dette skrives er det min opfattelse, at medarbejderne der er blevet meget
mere kompetente end tidligere. Det kan tilføjes, at områdets blindekonsulent er
en fin udfarende person og god til at komme med hjælpende ideer.
Desværre er det slut med at få hjælp fra Erik, han døde i 2008 af alvorlig sygdom.
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Andre kulturer
Da jeg flyttede fra Asnæs til Hjørring oplevede jeg en helt anden kultur. Lidt af
oplevelsen har jeg beskrevet blandt andet ved de sproglige forskelle, og da vi flyttede til Himmerland, var der naturligvis igen forskelle, der gjorde indtryk, men
når alt skal bedømmes, så er danskere nok ikke så forskellige alligevel? De største
anderledes kulturelle indtryk har jeg fået ved besøg i andre lande og verdensdele.
FRANKRIG
Første gang jeg oplevede store kulturforskelle, var ved mødet med den franske
kultur. Det skete i flere tempi, den første gang var, da børnene var små og vi var
på campingture til Provence, og næste gang var, da Jeanette kom til at bo i Paris.
Som lønningerne var i begyndelsen af vort ægteskab, kunne charterrejser
ikke komme på tale, derfor købte vi en brugt teltvogn, en Bella Camp, og vi
valgte tre eller fire år i træk den korteste vej til sol og varme, nemlig Provence,
nærmere betegnet St. Cyr sur Mere, hvor campingpladsen les Baumelles lå lige
ned til Middelhavet. Vi kunne køre hele vejen i rusk og regn, men cirka 10
km før kysten skiltes skyerne, og temperaturen lå på 30 grader. Herligt! På et
tidspunkt, hvor vi havde kørt om natten, faldt vi i søvn på stranden, og da vi
vågnede, var Rikke væk. Vi ledte overalt og frygtede, at hun var druknet. Jeg
genfandt hende hos det franske strandpoliti ved at følge højttalerledningerne.
De havde fundet ud af, at hun var dansk ved at vise hende en række flag, vi
oplevede, at de var utrolig hjælpsomme.
Vi har flere gange herhjemme hørt, at franskmændene kun vil tale fransk,
men det har vi nu aldrig konstateret, men de var bare ikke så gode til engelsk i
Provence i 80’erne. I dag er vi som regel flere gange om året i Paris, og her taler
de fleste et nydeligt engelsk. Jeg tror ikke, franskmændene let får stress! Tingene
foregår langsommere, og hvis man står i et supermarked og fumler med mønterne, spørger kassedamen venligt, hvor man kommer fra, og en samtale er i gang,
og de bagvedstående i køen smiler og snakker eventuelt med. Utålmodighed er
tilsyneladende et næsten ukendt begreb.
Den franske malerkunst er et kapitel for sig og den franske madkultur ligeså. Det kan godt være, at fast-food-kulturen trænger sig på, men franske husmødre laver stadigvæk mad helt fra grunden. De bruger masser af smør og
olivenolie ligesom vin naturligvis hører til dagens orden. På trods af den kultur
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ser man aldrig tykke franske kvinder. Hvis der er nogle, kommer de tydeligvis andre steder fra. Måske er der et fingerpeg i Erik Poupliers romaner, hvor
mange franskmænd hver aften spiser suppe. Vor svigersøn Eric og hans mors
madkunst er nu nok en blanding af fransk og afrikansk madkunst. Det er utrolig lækkert, og Eric har lært mig en hel del.
I forbindelse med ”Bikini-bomben” var der herhjemme en hetz mod franske
vinbønder, som jeg ikke helt forstod. For eksempel ville man forsage franske
vine, mens man gerne ville køre i franske biler. Det virker jo underligt og næsten dobbeltmoralsk. Den samme form for moral kom tydeligt til udtryk under
muhammedkrisen, hvor forargelsen var stor på grund af den arabiske boykot
af danske mejeriprodukter.
SENEGAL
Jeg indrømmer gerne, at Stella og jeg er en smule frankofile, men der er nu noget
særligt over fransk kultur. Det samme er tilfældet i Senegal, selv om det hele er
lidt anderledes. Dakar kan såmænd godt ligne en almindelig europæisk storby,
De 50 meter høje skulpturer i Dakar, som markerer halvtresåret for Senegals selvstændighed
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men hvis man går på gaden, kan man undertiden høre larm, når nødstrømsanlæggene foran forretningerne går i gang, da der jævnligt forekommer strømafbrydelser. Derfor stod der I Erics mors hus, som ligner en pragtvilla fra kolonitiden, et alterlyslignende stearinlys i soveværelset.
Pascale, Erics søster i Paris, har ladet et hus opføre i Dakar, hvor søsteren Claudine bebor den ene etage. Jeanette og Eric er også i gang med et byggeri, som i
skrivende stund blot mangler det indvendige. Endelig planlægger onkel Alfred
og tante Diana ligeledes et hus i området. Alle huse er i to etager med tagterrasse.
Havearealet, som normalt er ret lille, omkranses altid af en mur, men Jeanette og
Erics have er ret stor, og jeg har diskuteret spændende haveplaner med Eric, idet
tropehaver kan være særdeles spændende.
I Senegal findes ingen forsikringssystemer, hvilket betyder, at der foran hvert
hus sidder en vagt fra klokken 19 til klokken 7. De lytter til deres transistorradioer og småsnakker eventuelt med hinanden hele natten.
Som turist i Senegal skal man naturligvis se udskibnings-slaveøen Gorè og
den lyserøde saltsø. Jeg vil også fremhæve 50-års frihedsmonumentet med de 50
meter høje statuer med elevator op inden i. Det er gribende.
En af familiens venner, Jules, der fører tilsyn med familiens byggerier, var en
gang på besøg i Sydfrankrig, hvor han så sin fætters æbleplantage, og han blev
vildt imponeret, for noget sådant findes naturligvis ikke i Senegal. Derfor tog
han os med ud til sin mangofrugtplantage, hvor vi gjorde store øjne. På et øjeblik
var bilens bagagerum fyldt op, og Eric og Jules viste os en speciel måde at spise
mangofrugt på. Det er nok også indlysende, at smagen er anderledes end den, vi
kender herhjemme. Den er ”himmelsk”, kan man roligt sige.
Befolkningen i Senegal har generelt ret lave lønninger og supplerer undertiden
lønnen med en eller anden form for snyd set med vores øjne. En gang blev vi
stoppet af politiet på vej nordpå til byen St. Louis, der er grænseby op mod Mauritanien og den gamle hovedstad i kolonistil. Vi kørte i to biler, og det var den
bageste, der blev stoppet. Så bakkede Jules den forreste bil og spurgte betjentene,
hvad der var galt. Betjentene svarede et eller andet, men så forklarede Jules med
sin myndige stemme, at der var tale om en kortege med en dansk delegation på
vej fra Dakar til St. Louis! Da betjentene herefter stak hovedet ind bag de tonede
ruder og så, at der var hvide mennesker i bilen, kom bødeblokken væk i en fart,
og så stod de ret og gjorde honnør. Da vi et øjeblik efter fik oversættelsen fra woloff, der er det lokale sprog, kom vi til at grine så meget, at vi næsten ikke kunne
holde op igen.
De senegalske kvinder er meget ranke og særdeles flot klædte i lange kjoler
med fine mønstre, og landet er netop kendt for tekstiler af høj kvalitet. Kirker
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I Senegal mødte jeg en ivrig indfødt sælger
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og moskeer ligger ofte ved siden af hinanden, og som Jules og Claudine siger, så
elsker de fest, hvad enten det går i muslimsk eller katolsk retning, her er der er
altså ingen problemer religionerne imellem.
PARAGUAY
Efterhånden var det blevet muligt for os at få råd til charterrejser, og jeg vil fremhæve en tur til Paraguay, hvor vi også var i Brasilien lidt af tiden, samt et enkelt
smut i Argentina. Selv om det ikke skal handle om seværdigheder, kan jeg ikke
lade være med at nævne de berømte Iguacu-vandfald. Jeg har aldrig set noget
mere imponerende. Alle burde se dem. Den megen folklore bestod især af dans
og musik, dansen kunne eksempelvis være en balancedans med vinflasker på
hovedet, hvor der var op til 16 stk. oven på hinanden, mens musikken eksempelvis kunne være harpespil, som vi hørte rigtig meget af. I Danmark skulle enhver
gårdmandsdatter i gamle dage lære at spille klaver, sådan er det stadig i Paraguay, men forskellen er blot, at instrumentet her er harpe. Rundrejseprincippet
med cirka tre dages ophold på hvert hotel tiltaler mig meget, og det gav samlet
tre ugers intense oplevelser. På et tidspunkt blev Stella temmelig dårlig og måtte
lægge sig. ”Det kan vi nemt kurere,” sagde rejselederen og sendte sin assistent op
med en slags te med bundfald af små pinde. Det var indianernes vidundermiddel, som gjorde, at Stella blev superfrisk på under en time. Mærkeligt!
Vores danske rejseleder Bent, som selv havde boet mange år i Paraguay, fokuserede naturligvis på det, der var anderledes. Han havde været kaptajn i ØK og
skulle engang bringe en skibsladning til hovedstaden Asuncion, der ligger midt
i landet, 1500 km oppe ad floden fra kysten. Ud for Pilar, hvor han bor den dag i
dag, var floden gået voldsomt meget over sine bredder, og han reddede omkring
500 mennesker op på dækket og fragtede dem videre til Asuncion. En af disse var
en ung pige med sin våde harpe, og hun blev hans kommende kone, og det var i
sandhed en lang og rørende historie. Vi hilste naturligvis på hende, da vi var til
middag i deres hjem.
Når Paraguay-rejserne kom på tale, skyldtes det, at det for mange år siden
af miljøhensyn var moderne at købe et stykke regnskov i Sydamerika. Et midtjysk postbud ville tilse det skovstykke, han havde købt, men han kunne ikke tale
spansk. Derfor gik han hen til den nærliggende skole og spurgte, om nogen ville
lære ham sproget. En af lærerinderne gjorde det så godt, at de blev gift og de
bosatte sig halvdelen af året i Paraguay. Hjemme i Danmark spurgte venner og
bekendte, om han ville vise dem Paraguay? Sådan opstod selskabet, som i dag
drives af børn og svigerbørn.
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Wadi, kløften kan kun passeres i tørvejr
Nelly får fodbehandling i varmtvandssø
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OMAN
Den mest fremmedartede, men også spændende kultur, vi har set, oplevede vi
i Oman. Her var Stellas søster Nelly og hendes mand Flemming udstationeret
et par år, hvor Flemming for sit firma udførte it-arbejde. De nåede lige at være
hjemme et halvt år, og i skrivende stund er de flyttet derned igen på endnu gunstigere vilkår.
Flemmings forældre havde haft guldbryllup året før, og nu var Flemmings far
efter sygdom rask nok til at rejse, så vi fulgtes med dem til Oman, hvor guldbryllupsfesten blev holdt. Selv om byggestilen i Oman for de private huse ligner Senegals, er der tale om et langt rigere samfund, hvor penge ikke er noget problem,
for olien betaler det hele, og der er ingen indkomstskat.
Som eksempler på den kolossale rigdom i Oman nævnes følgende: Døren til
en af bankerne i Muscat består af det rene guld. Lysekronen i den store hovedmoske er fem etager høj og består af guld og krystal. Den sænkes ned en gang
om ugen, hvor et arbejdshold går i gang med pudsningen, inden den atter hæves
op. Landet er gennemskåret af motorveje, og vand er heller ikke noget problem
i denne ørkenstat, hvor store olieraffinaderilignende bygninger klarer processen
med omdannelse af havvand. En kombination af vild luksus og mørk middelalder giver landet et specielt eksotisk præg. Efter kort tids kørsel fra luksusrestauranterne oplevede vi en bjerglandsby, hvor middelalderlige metoder var fremherskende, selv om moderne teknik havde sneget sig ind. Afgrøderne blev stadigvæk
bragt op ad bjergsiden fra dyrkningsterrasserne på æselryg, men fra udkanten af
byen, hvortil det var muligt at køre bil, blev der skiftet til motoriseret transport.
Det var en levende og spændende middelalderby med smalle gyder i mange
niveauer. Vi skulle tidligt på stikkerne en morgen for at opleve et gedemarked,
hvor kvinderne trak gederne rundt i en cirkel, så de kunne beskues fra alle sider.
Det var også kvinder, der købslog og solgte, og så trak de deres mobiltelefon frem
fra gemmerne i deres muslimske beklædning, og aftalte tilsyneladende et eller
andet med deres mænd. Det kan tilføjes, at mændenes beklædning var meget flot
med lange, nystrøgne og stivede hvide kjortler, mens kvinderne med deres tillukkede nikab lignede kedelige sorte fugle. Beduinkvinder bar maske af forskellig
art, alt efter, om der var tale om bjergbeduiner eller ørkenbeduiner. Det tjenende
folk bar imidlertid ganske almindeligt tøj.
Vi prøvede at overnatte i en oase 40 km ude i ørkenen. Her må der kun køres
med halvt dæktryk, og Flemming brugte ikke bilens kompas eller højdemåler,
men styrede igennem sandet ved hjælp af koordinater. Vi ramte stedet præcist,
hvor kamelridt i øvrigt også var på programmet. Jeg kan hilse og sige, at ørkenkørsel over små sandrevler med kraftige fald og stigninger kan være en ganske
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speciel oplevelse. Vi prøvede også at køre ned i en wadi, som er dannet af årtusinders regnskyl. I den nedre ende af den smalle kløft ville vandet kunne stå en
kilometer op over biltaget, men der var ingen fare på færde, for vejret var klart,
og temperaturen viste 27 grader.
Den behandling, vi hjemme betaler i dyre domme for med små fisk, der
gnaver hård hud af fødderne, oplevede vi i naturen blot ved at stikke fødderne ned i et vandløb. Vi fik at vide, at sultanen har forbudt snavsede biler,
hvilket betyder, at der hver aften møder en mand op for at vaske bilen. Akkurat som i Senegal klarer en ”maid” det huslige arbejde, og hvis haven er stor,
kommer der også en gartner af og til. Det var også tilfældet i Erics mors hus i
Senegal. Her er det pinende nødvendigt, når man ikke selv er der en stor del
af tiden. Det kan tilføjes, at det faglige niveau i børnenes skole er meget højt,
og kreativiteten fejler heller ikke noget, og der er rigeligt med økonomiske
ressourcer. Der er ikke noget at sige til, at Nelly og Flemming er faldet for
denne form for luksustilværelse.
CARIBIEN
Engang spurgte tante Diana i Paris os, om vi havde lyst til at låne et sommerhus
på St. Martin i Caribien, hvor hun stammer fra. Vi slog til og aftalte de nærmere
detaljer med hendes søster, Jolette, der bor på øen, som er lidt større end Læsø.
Den sydlige del af øen er hollandsk, mens den nordlige del er fransk. Sommerhuset lå i den franske del lige ned til vandet, og temperaturen var, som den skulle
være. Martin og Jolette viste os øen, der er stærkt præget af amerikansk turisme
med høje priser og hotelbyggerier alle mulige steder. Hver gang en orkan havde
væltet et hotel på en smuk højderyg, lod man bare resterne ligge og byggede et
nyt. Landbrug kunne ikke betale sig, alle fødevarer blev importeret, fordi turismen var langt mere givtig. Martin og Jolettes hus, som var indbygget på en
bjergside, havde tre gange været udsat for ødelæggende orkaner.
Engang sad vi på deres terrasse og diskuterede politik, og en nabo ville høre
lidt om Danmarks specielle ”lovebridge”. Det gik op for os, at han mente broen
til Sverige, og at det handlede om 24 årsreglen! Den var uforståelig for ham og
yderst vanskelig for os at forsvare. Det var alt, hvad han vidste om Danmark. Det
syntes som en pinlig historie for os. Om 20 år, tror jeg, at denne ø er helt eller
delvis spoleret – desværre.
Den caribiske stemning og klimaet er i top hele året. Stella og jeg foretrækker
nemlig januar eller februar som rejsemåned, så man kan slippe for noget af den
danske vinter.
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TENERIFE
Da Stellas mor fyldte 85, gav hun en rejse til hele familien, 21 personer i alt.
Hun ville have os til at vælge destination, og forslagene lød ligeligt på Thailand
og Tenerife. Hun valgte Tenerife. Den 26. december, 2. juledag, kunne vi på
hotelværelsernes TV se reportagerne fra den thailandske tsunami. Man kan vist
konstatere, at vi var mere end heldige med dette valg. Hvad kunne der ikke være
sket, hvis… ?
TYSKLAND
Traditionerne i Tyskland er en smule anderledes end herhjemme. Det konstaterede vi, da Kristina og Erik, der er Stellas nevø, blev gift i juli 2014. Deres polterabend kunne ligne en almindelig havefest, men alle gæster medbragte gammelt
porcelæn, som blev smadret mod en dertil anbragt sten ved ankomst. Så skulle
der ikke smadres mere porcelæn i det ægteskab, hed det sig. På et tidspunkt blev
brudens sko sømmet op på et træ! Så løber hun jo ingen steder! Og brudgommens bukser blev brændt, hvilket indikerer, at det nu er hende, der har bukserne
på. Efter en overdådig polterabend kom et ditto bryllup, først det juridiske på
rådhuset og derpå det kirkelige. Selve festen minder om hjemlige forhold, selv
om festsange kun er kendt, fordi vi har indført det i den tyske familie.

Andre kulturer

131

132

Lidt betragtninger
FAMILIEFORHOLD
Begge mine søstre blev lærere som jeg selv. Det må have ligget i generne, skulle
man vel tro?
Ingrid blev først ansat i Hvidovre, senere i Holbæk, hvor hun en periode var
lærerkredsformand. Hun blev gift med Eskild, der var agronom. De flyttede til
Gislinge, hvor de stadig bor på et nedlagt husmandsbrug, som de gradvis har
restaureret. Haven er meget stor og indeholder blandt andet en æbleplantage. Jeg
nyder til stadighed godt af Ingrids såkulturer af forskellig art. Ingrid og Eskild
har fået to børn, Marie og Hanne. Marie blev filosof og har et oversættelsesfirma i Århus. Hanne blev it-kvinde, og Ingrid og Eskild har haft stor fornøjelse af
Hannes to papbørn, og på det seneste er Thorvald kommet til hos Marie, så turen
går jævnligt til Århus.
Else blev først lægesekretær, men hun uddannede sig på et tidspunkt til lærer
og bosatte sig i Nibeområdet sammen med en gymnasiekæreste. Da de gik fra
hinanden, flyttede hun til Ærø, hvor hun stadig bor sammen med Helge, der var
uddannet pædagog. De adopterede Juanna, som i dag er voksen og bor i Svendborg med sine to børn. Else går op i musik og interesserer sig for det alternative.
Sammen med Else og Helge har vi lige siden fars død i 1996 haft sommerhuset
i Høve, Ingrid ønskede ikke at være med i fællesskabet, derfor købte Else og jeg
hendes andel.
Vi blev enige om at sælge huset i 2016.
Mor døde i 1985 og blev 76 år gammel, mens far blev 87 år. Hans sidste år var
ynkelige, og vi oplevede mange uværdige ting fra hjemmeplejens side. På Holbæk
Sygehus blev han fejlbehandlet! Eller rettere: Han blev slet ikke behandlet. Man
indlagde ham på lungeafdelingen med en nyrebækkenbetændelse, og herefter var
han ikke i stand til at gå. Ingrid besøgte ham så vidt muligt hver dag for at holde
modet oppe hos ham.
Stellas søster Norma blev gift med Dieter, der var radiotekniker, og efter nogle år i Lemvig bosatte de sig i Dieters hjemby, Bremerhaven, hvor Norma blev
bibliotekar. Det var et stort chok for os alle, da Norma uventet døde som 47 årig.
Dieter gik på det nærmeste ned med flaget i en depression, der varede over 10
år. Han blev ved med at komme i Skagen og var en fantastisk hjælp for min svigermor, idet han udførte en mængde praktiske ting for hende i huset, nu hvor
svigerfar ikke længere levede. Selv om hans tyske venner forsøgte at lege Kirsten
Lidt betragtninger

133

Giftekniv, var der ikke noget at gøre. Først, da han mødte Daniella fra Schweiz,
der var på ferie i Skagen, kunne vi begynde at kende den gamle Dieter. Daniella
flyttede til Bremerhaven i 2014, så de kan være mere sammen. Desuden vil jeg,
på grund af min egen selvforståelses skyld, tilføje, at hun er en rigtig havenørd!
Norma og Dieters søn Erik er blevet ingeniør og arbejder med rensning af skibes
spildevand. Han blev gift med Christina fra Bulgarien i 2014, og de bor uden for
Bremerhaven.
Stellas bror Villy arbejdede dels som murer og dels som smed, inden han kom
på en fiskeforarbejdningsfabrik, hvilket vi har haft megen fornøjelse af. Han gik
på efterløn i 2014, hvorefter han oprettede et firma sammen med en kammerat.
De klipper græs og rydder sne for pensionister. Han blev gift med Birthe, der var
en dygtig keramiker, og de bosatte sig med værksted og forretning i Hulsig. Birthe og Villy fik to børn, Anine, der blev bibliotekar og Marie, der blev glaspuster,
hvilket ind imellem har givet visse fordele til os. Birthe og Villy blev skilt, og Villy
fandt sammen med Monica, der havde været refrænsangerinde, og som, viste
det sig senere, var psykisk syg, og efter min mening undertiden grænsende til
sindssyge. Hun var sygeligt jaloux på Anine og Marie, hvilket medførte, at Villy
en periode næsten ikke så sine piger. Senere kompenserede han dog, og de har
sammen været på en del rejser rundt omkring i verden. Birthe døde af alvorlig
sygdom som 50-årig, og Monica er også død. Både Anine og Marie er singlepiger,
men om det fortsætter, er naturligvis ikke let at vide?
Yngste skud på stammen, efternøleren Nelly, blev født, da Stellas mor var 47
år, og på den måde blev hun vel et slags enebarn. Hun blev desuden nærmest en
storesøster til Jeanette og Rikke. Hun blev uddannet på AUC som cand. mag i
fransk og internationale forhold. Hun havde flere skiftende arbejdspladser, blandt
andet på et patentbureau i Aarhus. Hun og Flemming boede sammen i Aarhus,
inden de købte hus i Aalborg. De har fået tre børn, Oliver, Lucca og Daphne. På et
tidspunkt fik Flemming som tidligere nævnt it-arbejde i Oman, hvor vi besøgte
dem i et spændende arabisk miljø. Nelly beholdt sit arbejde via computeren.
TILVÆRELSENS GURUER
Det har vel næppe kunnet undgås, at hjælpsomme og dygtige personer gennem
min tilværelse har påvirket mig og givet mig stor inspiration. Den første person, med gurulignende status, som jeg stiftede bekendtskab med, var Schrøder i
Asnæs. Han hjalp mig og andre radiointeresserede drenge på allerbedste måde.
Han var også en foregangsmand og kendis. Derfor så vi alle meget op til ham.
Den næste, jeg vil nævne med gurustatus, er Marholt. Med sin faglighed, humor
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og stille ironi, gjorde han, at jeg overbeviste mig selv om, at jeg ville være lærer.
Med Henneberg på Hjørring seminarium nåede jeg toppen af faglighed i dansk.
Det var utroligt. Også Kirsten, som bibragte mig lertøjsinteressen, kunne nærme sig gurustatus. Elvin Jensen vil jeg fremhæve på grund af hans entusiasme
og fremsyn i sprogundervisningen. Jeg kunne også tilføje ordet vendelbohumor.
Børge Pehrson var utrolig dygtig og formåede at løfte koret op på et højt plan, og
så kunne han ikke skjule sin smittende begejstring.
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Epilog
STATUS OG TILBAGEBLIK
Jeg tror godt, jeg tør fastslå, at alle os, der blev uddannet i tresserne, var lærere i
den bedste tid OVERHOVEDET. Den sorte skole var afskaffet, og de meget autoritære skoleinspektører var også ved at uddø. Den Blå Betænkning var frisk og
ny. Lærerrådene havde stadig indflydelse, og tjenestemandssystemet var intakt.
Dertil kommer, at der mange steder var bygget nye centralskoler. Men tingene
skulle gradvis ændre sig.
Som ung lærer følte jeg en generel respekt for lærerjobbet. Det har dog senere
ændret sig i nedadgående retning. Første anslag skete, da Per Hækkerup offentligt kaldte den samlede danske lærergruppe for dovne! Senere betegnede Erhardt
Jacobsen os som ”røde lejesvende”. Derpå fulgte en større indoktrineringsdebat.
På et tidspunkt mente politikerne, at folkeskolelærerne lavede alt for lidt, derfor
skulle vort arbejde optælles helt nøjagtigt, og så skulle vi kun have løn for det, der
var udført. Det viste sig at blive dyrt for kommunerne, fordi arbejdsmængden var
langt større end man havde troet.
Senere afskaffede man tjenestemandssystemet, der ellers havde fastholdt medarbejderne som meget loyale overfor arbejdspladsen i og med, at vi alle havde
underskrevet et kaldsbrev, som var ganske forpligtende. Jeg syntes, at denne beslutning var dårlig, for hvad kunne der ikke ske på længere sigt? Man så jo, hvad
der skete med loyaliteten, da man i postvæsenet udførte en lignende beslutning.
Inden jeg omtaler det værste anslag mod lærerstanden, vil jeg nævne, at stemningen på lærerværelset i Arden altid har været utrolig god. Sådan er det ikke
helt længere, hører jeg fra kollegerne.
I 2013 kom nemlig det værste, hvor lærerne i den grad blev trynet, så det
trodser enhver beskrivelse. Det tegnede ellers så godt med omtalen af en ny skolereform, der indeholdt en masse godt. For eksempel var det glimrende med flere
timer til eleverne, eftersom kommunerne i adskillige år havde skåret ned, og ministeriets nedjusteringer var som omtalt heller ikke lige vellykkede. En dame, der
i mange år har arbejdet i EU-administrationen i Bruxelles, fortalte mig, at næsten
ingen danske ansøgere når igennem systemet og opnår stilling. Kundskaberne er
simpelthen for ringe. Derfor var det også godt, at der nu endelig ville ske forbedringer. Det viste sig bare, at disse forbedringer skulle betales af lærerne med mindre forberedelsestid og flere undervisningstimer. Ydermere skulle arbejdstiden
være fast, således at kollegernes forberedelse og forældrekontakt skulle foregå
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på skolen mellem kl. 8 og 16. Med andre ord, nu ikke noget med at tage en skoletaske med hjem! Hvordan tingene skal kunne nås eller i det hele taget kunne
lade sig gøre, har jeg meget svært ved at forstå. I samme forbindelse skulle der
indrettes arbejdsrum til lærerne, men det er i skrivende stund ikke påbegyndt på
ret mange skoler. Jeg har dog erfaret, at der på Arden skole indrettes to klasseværelser til formålet. Jeg kan godt forstå, at modløsheden har bredt sig efter den
lockout, der var i forbindelse med ændringerne, for hvordan skulle man med
entusiasme gennemføre en reform, når tingene i den grad er trukket ned over
hovedet på en? Resultatet er, at alle, der kan gå på pension eller søge over i andre
job, gør det. Derfor forudser jeg en del psykiske nedbrud i den kommende tid.
Min pointe er derfor, at selv om jeg har været glad for min lærertid, må jeg
tilstå, at jeg er meget tilfreds med ikke mere at være i systemet, som tingene har
formet sig. Konklusionen i mit hoved siger mig, at reformen sådan set er udmærket, når man blot ser bort fra inklusionen af specialelever, som jeg betragter som
en ren spareøvelse. Jeg har ondt af de kolleger, der eksempelvis skal nå at rette
stile. Det kunne jeg jo selv bruge det meste af en lørdag på. Jeg vil betegne det
som stort set umuligt. Midt i denne elendighed er der dog to ting, som er blevet
bedre. Eleverne er i løbet af en årrække blevet gode til at formulere sig og tale til
en forsamling, og inden for de sidste år er deres kundskaber og brug af PC’en som
arbejdsredskab blevet væsentlig forbedret.
Om min egen seminarietid kan jeg stort set kun finde rosende ord. Den omstændighed, at jeg ikke lærte om rytmisk musik, tilskriver jeg tiden. Til gengæld
burde jeg have lært noget om forskellen på drenge og piger. Indlæringssituationen er jo forskellig! Selv om jeg har ført dygtige drenge gennem systemet, kunne
jeg godt have brugt lidt mere viden på dette felt. Med to søstre og to døtre kom
det derfor som en overraskelse, da jeg opdagede, hvor meget krudt bagi og foretagsomhed der var hos vores første barnebarn, Alexandre. Den viden ville jeg
gerne have haft fra starten. En af mine kolleger, Dhjon, var meget ferm til drengeaktivering, også de urolige typer. Jo, det er rigtig nok, han hedder ”Dhjon”! I
motorlære byggede de underlige Storm-P-lignende apparater, reparerede knallerter og diverse maskiner, samt ombyggede gamle biler til folkerace, som de også
deltog i. Han krævede streng værkstedsdisciplin med værktøj og oprydning, ellers blev de sat af holdet, og det ville ingen af dem nok risikere.
Det er ikke muligt at vide, hvordan det ville være gået, såfremt jeg ikke var
blevet lærer. Jeg kan ikke vurdere, hvordan en eventuel tilværelse som radiotekniker ville være forløbet. Det var jo mit første ønske i sin tid. Derimod er jeg
nogenlunde sikker på, at jeg kunne have blevet en habil fagottist i et symfoniorkester. Om jeg kunne være blevet bassanger, som Teddy hævdede, på grund
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af klang på de meget dybe toner, er jeg derimod ikke særlig sikker på. Til gengæld er jeg ganske sikker på, at jeg kunne være blevet en udmærket journalist.
Det gælder det skrevne medium, men især radiomediet, som jeg tidligere har
berettet om. Jeg kunne eventuelt også være blevet havearkitekt! Jeg kommer
nemlig pludselig i tanke om, at jeg i hele forløbet har tegnet op mod 10 haver
for kolleger og venner samt skolens gårdhavemiljø. Men alt sammen er teoretiske overvejelser!
Som lærer bevæger man sig på mange felter. En gang i starten af min lærerperiode, hvor jeg havde med voksenundervisning at gøre, havde jeg en snak med
Peter Riismøller, som i sin tid havde været direktør for Aalborg historiske Museum. Han havde udgivet bøger og var meget vidende om lokale forhold. Da jeg
nævnte for ham, at det kunne være svært at skabe begejstring, sagde han, at det
var områdebestemt. De store vækkelser i forrige århundrede nåede aldrig til Østhimmerland, eftersom skoven spærrede mod nord og fjorden gjorde det samme
mod syd. Han forklarede, at virkningen heraf blev som følger: Befolkningen kan
være svær at begejstre for noget som helst. Til gengæld var man særdeles tolerant
i alle livets forhold. Alle andre steder kunne man risikere, at det var omvendt,
pointerede han. Med et blink i øjet forklarede han også om forskellen på Skørping, Terndrup og Arden. I Skørping bor de fine, i Terndrup bor de snobbede,
og i Arden bor rosset. Det kan man jo så tænke over? Er der en rimelighed i hans
postulat? Tja… Da vi i sin tid flyttede til Arden, var byen fuldstændig kulturdød.
Det var en smule bedre i Terndrup, især når man betænker Skørping og Bælums
nærhed. I dag er det nærmest omvendt, idet Arden har et kulturhus, hvor der
foregår en del. Nu er det Terndrup, der er kulturdød. Det er i Skørping, tingene foregår. Det eneste tilbagevendende i Terndrup, er de årlige grundlovsmøder,
som er en god ting.
På en måde var jeg heldig skolemæssigt set ved at vokse op i Asnæs, fordi byen
allerede i fyrrerne fik købstadlignende skoleforhold, som jeg tror i høj grad var
Birkmanns fortjeneste. Mange kender muligvis ikke forskellen på landsbyordningen og købstadordningen. Selv vidste jeg intet om landsbyskolernes dårlige
forhold med skolegang hver anden dag, før jeg blev konfronteret hermed i Grethe
Lise Holms bog som tidligere omtalt, men rent faktisk har en af vores venner,
Aage, som gik på Stellas linjehold, gået på en sådan landsbyskole uden for Hjørring. Han kæmpede sig op gennem systemet med forpræp og præp og videreuddannede sig senere til skolepsykolog og var i mange år ansat som sådan i Aalborg.
Han forstod at møde folk på jorden, når han trak i gummistøvlerne og snakkede
landbrug med den pågældende, inden han nærmede sig problemet og afslørede
sin identitet. Han baserede sit arbejde efter kierkegaardske principper.
Epilog
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Ikke bare skolemæssigt, men på mange felter var man langt fremme i skoene i
Asnæs, hvor indsatsen fra adskillige foregangsmænd gjorde sig gældende. Blandt
de synlige resultater nævnes her blot kabelfabrikken med 450 ansatte og savklingen Jack med 150 ansatte, og der findes flere andre eksempler. Endelig nævner
jeg opbygningen af Asnæscentret, som påbegyndtes allerede i 70’erne. Her var
brugsuddeler Larsen og manufakturhandler Bech foregangsmænd. Sidstnævnte
havde opbygget et net af forretninger over hele landet selv i Frederikshavn og
Skagen. Her må Matadors Mads Skjern synes næsten ubetydelig.
Stella og jeg deltager, når det er muligt, i kulturelle arrangementer som koncerter m.v. i Asnæs, og selvfølgelig gør vi det samme i Skagen. Ikke blot kulturelt,
men også privatøkonomisk har der været fremgang i mine 30 aktive år. De tekniske hjælpemidler i undervisningen er også blevet kraftigt forbedret. De sidste nåede jeg desværre ikke at få med. Med til billedet hører også nedskæringer
camoufleret som nytænkning. Et andet underligt fænomen er fleksibiliteten og
indretningen af hjemmearbejdspladser i mange erhverv. Men for lærerne er det
beklageligvis gået lige modsat. Meget virker nærmest som mistænkeliggørelse!
Med disse betragtninger slutter ”Gå væk Skygge”, En Landsbydegns Notater, et
vue tilbage over 72 år.
Terndrup i december 2015
Christian Munkholm
FELIX QUI POTUIT RERUM COGNOSCERE CAUSAS

TAK til Stella for råd og gennemlæsning samt tålmodighed, og tak til

Hans Bjørn for praktisk hjælp og råd. Uden den hjælp, de har ydet
hver især, ville det ikke have været muligt for mig at gennemføre projektet.
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