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JetS er.født.i Næstved i 1904 på Farimagsvej,menvi flyttede

derfra da jeg var 5-9 år gaih..r:J.el,men alligevel syntes jeg,'at. have

oplevet en masse ting der. Vi boede tre forskellige steder,vi

flyttede fra F'arimags~ej til Ny 0s tergade ved hjørnet.af Amt=

. rriandsgade i 1909, fordi min i'ar ville være selvstænd?-g' Blillensla=

germester og han kunne der få en kælderIej lighed .hvortil der var

et værksted .. Senere vel omkring 1913 fik vi et andet værksted i

-' Gl~.Østergade og så en anden sals lejlighed i kompagni.stræde.

··~.Alle de tre steder vi boede var det en tre værelses lejlighed

.' vi havde og da vi var seks børn,kunne vi sådan set heller ikke~ goc
.~", ,.,.'.... " .

:h~ve m.ii:ldre~ det· viiI. ·sige v:ikunne.. sådans.et. god.t< have nøjedes med

'··en toværelses,.f'or den ene stue brugte yi. næsten ..a.ldrig,-det· var·vOl:

',-~tadsstue'med6rvS1.t.~onigbordog Plydsmøbl~r"0 .s'.;v.;altSå ::VO;r1;
. .. .

statussymbol og vi kom der kun ved særlige lejligheder.Der blev la.;. - . . .

. f'yreti kakkelovnen i.·denne stue ved Juletid:.· og når der .'var f'ød=

selsdag ...Det kan man jo godt gå. og smågrine af i.d8g·,men 'der'er'

ikke .tvivl omta.t denne stue var nlln:fars og mors'·~stolthe(i~.~:~:-:~·'~ .

Vi boede altså i en tov;ttelses og vi sov. a:ge:~'S~~:L'S9~væ=
relset,undtagen min søster der ';'ar den ælds1le.:~h~>.~·~:vpå 'so:faeli' i

- spisestuen.' i!a.an skulle tro.at vi så led under,~~~;.-~·.e:·sådaii~k:lUIn::
pet samm.en~men d.et har aldrig s~et min hj~~._~,~~-f;rn~es_v:L.· .

.<boede~-'de jligt.· '. . . - ;: . ·..:::'~~<~i.:tt'f;:.~~:';: ':. .<-.>: >1' .' ..
Min:far. dødei··1916. da jeg var t'olvog e,t:~båivt::;:~:lfS.ag·:d~r~}lar.1;;c

. .-. '. •.•• - . '. • . ' • o', • ,.~. '':.'_''_':;':;~'~~';::'':..~.~: ..:.::.::-:....:.;.;-:. -::.:- •.__ •.•.• _ "

.brø.dre..yngre end. mig. ~ .Jlli1.n:fa.r:fej lede ellers··'aJ.~n#ge·:t-.fu.en:.:det
..: .... . .'- .. . . . . - - .....:.-:-:'.~~; ....~_ .• :-- ..... :.~..2.,-:.:,....: .... :~::.-.' .-~. . .

(~l . y~ede' kun enuge,det:'var lunge?e~delse.. og-. ~e~:'v~~~::,;'9p:~~og:'ned

/' (: ...,_ . ' .._på~in.genet:for.så stod min mOr der uden penge ..:~il~:I:-.;hjælp'em.idier •

. ;:;,. ·.. ,::-:·.'kårene.:.ge~~re· fik:..:·m..in·.mor·afh()ldSi'o1ke~es· sygekas·åe.a:ti·krieV~ :kOll=
. . . .,." '. .- ',. . -.', i'

':.7;" . tingent ,op~'f'ortmåne,.~orældre_var.. medlemm.e.r ar ._~ a::fb..oJ;.dBlogeog dE
. - . . " . .; .

gik meget OP" i dette foreningsarbejde og'alle vore vepn~r havde vj

indenfor denne kreds·.og så behøvede hun jo ikke: at·gf(. så meget ud.

Vi drenge fik jo,efterbåndensom vi!bie~:stor~ nok,en byplads ,

Som det dengang hed-og~-TDjn:,:før~~e pla~ var hos. ·en mælkemand, der

kørte en rute for Næstved mejer~ud i viil'åkvarterene.-
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Hvor vi kom frem ringede vi med en klokke og sa kom konerne ud mec

deres små spande og kander og købte mælk. Jeg tror nok at m.an på

det tidspunkD havde indført liternålet,men man sagde altid om,at

få en pot mælk og det er jo også omtrent lige meget,hvis jeg hus=
/

ker rigtig,så er en litter ~ l 1/30 pot. Nogle steder gik jeg

ind og spurgte om· hvad de skulle have. J eg var vel omkring otte år

da jeg begyndte på denne plads og var der vel ca et par år.

Jeg tror nok at selvom det at have en budplads,kan have forårsa=

get,at jeg engang imellem forsømte mine lektier,så tror jeg,at det

udviklede umådelig meget og gav fuld d~knjng for manglerne.

Derefter var jeg i et par år bydreng hos en eJ: byens Isenkræmme=

reog der var meget at. lave,for når der ikke var noget at gå i

byen med,så hjalp vi til på lageret,men det tog vi ingen skade af.
Hos denne isenkræmmer havde vi let adgang til løst krudt,ham og

et par andre inden for samme branche havde et krudttårri i udkand::

ten at byen og vi kunne altid få fat i noget. iJenne lette adgang

til krudt gjorde,at vi lavede nogle vældige kanonslag aJ: krudt o~

pakket med avispapir og en del sejlgann og de gav jo et oroentligi

brag. I dag hvor jeg går og advarer mine børnebørn imod,at slqtde

nytår ind,da undgår jeg naturligvis 8:t fortælle dem,at vi skød ny1

år ind,så det kunne høres over hele byen•.

Da j eg var knapt 13 år :fik jeg plads hos en bager der hed Arthm

Cortz og som havde :forretning i Brøgade og der kom jeg i lære da

jeg var konf'irmeret,altså da jeg var l4~ år.

Jeg bavde efter datidens forhold en dejlig barndom, selvom natur::

ligvis penge var en udpræget mangelvare,men det var det også hos

dem man kom sammen med.så det gav intet mindrekomp1eks. Vi lØb baJ

benet hele sommeren og følgelig vax huden under føderne efterbå..n=

den 'som læder,vi kunne løbe over næsten "hvad som helst,uden at del

generede eller gjorde ond i fødderne.

Når det blev for koldt til de bare ben~så gik vi i ilræska og der

beslog vi med gammelt sålelæder,som vi købte hosskomageren.Vi

brugte næsten kun skunimet mælk,for det var det billigste. Disse tJ

dele altså bare ben hele somren og træsko om vinteren og s1rnmrne1r-=

mælk, det blev anvendt af alle, der ligesom vi havde kronisk II1allgel

på jordisk gods. Da så folk blev mere velhavende,så forsvandt dem

form for fodbeklædnirig.Børn gik ikke mere barbenet og ikke i træ=

sko og skummet mælk. forsvandt også. I mindst tredive år blev der

ikke solgt skummet mælk: i landets mælkcudsalg.1len så for vel en

snes år siden,så kom i hvert fald træsko og skumru.et mælk igen frej

i dags~set og blev højeste mode for både børn ogx voksn~.fordi

del: VRT' c,lll'lrlt: n,. r:odt. '.'
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Senere er en d.el sku.;;L::J.et11l21k af"l~·jst af letlliælk 9 iU.en Get kendte

raan iklt'e dengang,men da alle disse ting fik deres TenE2cance ,så

så blev jeg klar over,at jeg havde levet ganske godt Som barn 0E

havde levet sundt. Det vi dengang spiste eller anvendte af nød,

det viaste sig,at være sundt og godt.Jeg har heller aldrig troet

andet.
min barndom var som tusinder af' andre provinsbørn og jeg lavec

ligeså mange løjer og skarnstreger som andre og det siger e~ del

på den tid. Alle havde d~ngang mange børn,der hvor vi boede i

Kompagnistrade i en ejendom med 14 lejligheder og en lille køb=

mandsfo I'le'etning , var det kun et ægtepar der ingen børn havde. -Vi

var seks børn og de fleste havde eaten lige så mange eller flerE

så vi var vel imellem 60-80 børn og når de var nede at leje,så

var det. ligesom når der var frikvarter i en skole,for gården var

jo ikke så stor.

Alle beboerne havde dog hvert et stykke have og der havde vi

nogle høns og vi børn havde masser af' kaniner. Jeg kan huske, at

jeg havde en klasselærer der hed hr.Ellekilde,en dejlig Rærer aE
til ham solgte vi kaniner, det var under den førSte verdenskrig,

men hvem ~ videresolgte dem til veed jeg ikke,jeg har glemt dE

for jeg mener,at jeg vidste det dengang.

Vore lærer var vel på godt og ondt gode l.æ.rer,men der er en

enlæ It som jeg husker,en lærerinde sOnl,når vi havde begået noget

forkert,så slog hun os over fin.grene med en lang pegepind. og je

erindre gx engang i første klasseda vi havde hende i en time,så

sagde hun,at der var en der lugtede og det lød jo ikke usaJ;ldayn=

lig,at en ud af 30 børn skulle .have sluppet en vind,men da inger

ville melde sig,da hun spurgte hvem de:b var~så gik hnn rundt og

. snusede til bagdelen af CIS alle.jeg kan se hende endnu, jeg vil.

anslå hun var ca 35 år,høj,mørk og streng,men jeg mener ikke,at
hun fandt ~deren.

Imens jeg gik i deMe "Vi nhusgades Skole" der senere blev om::

dannet til Centralbibliotek,så VaJ: der en overlærer,og det var ~

på en t~d da ikke enhver lærer med en vis encienitet kunne be=

smykke sig med denne titel. Han hed Beldring og OIil morgenen sam::

ledes vi alle forinden vi gik til de forskellige klasser,og så

bad han morge"nbøn og det var ikke alene Fader vor,men vi fik all

tre trosbekendelser med i købet,nå,det tog vi vel ingen skade ai

men jeg ~ror nok,at han tog den morgenandagt,som noget af en li~

opgave.Ban lagde alt hvad han havde i det,eller også virkede det

bare sådan på mig.
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Denne overlærer havde en søn,der var Erandindspektør,altså
chef for byens brandvoesen,der jo på den tid var hestetukke1l,har
var en yderst estimeret persolIl og en dygtig mand. Min far va:r
brandmand i lighed med andre af byens håndvzrkere, det var en

fritidsbeskæftigelse,altså med øvelser og den slags,men ilde~

brandene var jo ikke altid så hensynsfulde at de kom i f'riti=
den. I min tidlige' barndom måtte brandinspektøren og et par af
dem der boede ~est løbe rund og kalde på de andre,men sene~

så :fik vi en alarmklokke instaleret i soveværelset og brandakal
ude' i byen som folk kunne slå alarm med,og så ~klede min far
al:t; hvad han kunne op tål. brandstationen. Mi.n far var sprøjtemt

ster og jeg hørte ind ~el:em_om_~ indsats,men aldrig fra
.ham. seb. V-t--~ #M?h'.s rJ1~t

Jeg hørte vist i skolen hverken til de kloge eller de dumme,
det er vanskeligt at afgøre,for dersom jeg engang imellem var

særlig flittig,så var jeg straks mellem de bedste,men det var
jeg sjældent.Der var kun syv klasser fire grundBkoleklasser og
tre hovedskoleklasser,det var vist et system,der holdt sig ~
igennem mange år. Jeg gik to år i den sidste klasse,da jeg jo
var kommet i skole da j eg var lige godt seks år. Der var dog e.
ting jeg mener jeg var bedre end gennemsnittet til og det var
skriftlige arbejder Bom fristil o.l.og det er kommet mig til:
gode senere. Jeg har derimod en værre klo til håndskrif't,hvib
ket senere gjorde mig meget glad :for min akrivemaakine.

Nytårsaften var på den tid nok noget værre end den er i vore

dage,folk blev jo ikke hjemme og så T Vaflet forståelige ~
grunde. Lidt hen på aftenen var der maBser af mennesker i Qyen
centrum og de unge mennesker f~ttede havelåger og alle andre
ting og kl. tolv var der fuldt af folk på Axeltorvet. Det var
ganske enke It en aften ,hvor der skulle laves løjer. Jeg huSker
en n;rtårsaften,vi var en del små og store drenge,der havde
hugget en .t~ogn og et stort juletrz,lQ; det tilhørte vist no
Frelsens Hær. Dette køretøj og juletræ skød vi rundt i gaderne
indtil det endt_e i en stor butiksrude. Aldrig har jeg set så
mange unger forsvinde så hurtigt og det stod i de lokale avis€
efter nytår og man havde naturli~s ikke fundet ~nderne.

Jeg havde i min skoletid haft en kammerat der boede i samme
hus som vi,han hed Alfred Nielsen og vi kom godt ud af det ,men

fra det af at jeg var færdig med skolen kom vi heller ikke mer

sammen,vi var dog stadig gode venner,men vore veje og omgangs=
kreds ;endredes ganske naturli~,men ba~ var en

~ v '" god k8.JIUD.erat·.
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Jeg blev konfirmeret i april og kom i bagerl~e den l maj 191,

og dermed begyndte min ungdom,det kan man godt sige selvom jeg
kun var godt 14 år,for dermed f~ttede jeg jo hjemmefra og boed(
hos mesteren ,d.v.s.vi var tre lærlihge og en bagerikarl,som
boede i en side~gning. Det første årstid arbejdede jeg o~
dagen,hvilket vil sige,at jeg hjalp konditoren,men fra jeg var
omkring 15 år begyndte jeg at arbejde om natten.Vi startede om
aftenen kl.ll og holdt fyraften ved ni tiden næste morgen.

I 1920 samtidig med den vidt bekendte generalstrejke kom der
også en bagerstrejke,som varede vist nok en 5-6 uger og vi lzr=

linge ville også gerne strejke ,men VIi havde lærlingekontrakt ,så
vi måtte arbejde og så gik vi også til det.Resultatet var,at vi

der ellers kun havde en løn på 4 kroner om ugen,hu PlUdselig/ih
3 kroner om dagen,så det blev jo til en masse penge i løbet af

den måned eller halvanden. Det var SVZ!rt at vzn.ne sig til de smi
penge igen,men i den strejketid fik vi. jo også lov til at lave

en masse ting,som man som anden års ~~~~~e.mL}Ovtil,mel

vid~f~~~d_eje,,~s~ ~om ~~~fti?)iI.!§,~
~~"'esve~h~tJ1.Btensen og var en meget d;ygtig mand, som

vi lærlinge så meget op til,både som fagmand og som menneske.
Derimod arbejdede min læremester ikke med,bortset fra tiden UD:

der strejken,men hver morgen stod han en times tid nede i bager~

et alt imens vi arbejdede og så sludrede han med svenden Chris=
tensen,alt imens denne arbejdede og det var al den aJmindelige
bysladder der her kom på' tale. Næstved var dengang en by på

'mindre end 10.000 indbyggere og vi k,indte. jo de fleste som var
Vlerd at kende og vi stod jo og lyttede,det var mange små :provin~

historier der blev fortalt,hvoraf man selvfølgelig har glemt de
fleste eller de ikke mere er relevante,fordi de blev fortalt i

en eller anden bestemt sammenb.z.ng,et par ~an jeg dog huske.
På Axeltorvet i Nzs~ed var der en restaurant eller værtshus

og værten hed Bolm og var en stor svær mand med et stort hoved
og han sad meget ofte i vinduet lig så. ud over torvet og en dag
kom en af hans iøvrigt gode venner en klejnsmed der hed Jørgen=
sen,gående forbi og idet han nåede værtshuset hvor Bolm sad og
kikkede ud,sagde ban "Du sku hellere tage og stikke røven ud af

vinduet ",hvortil Bolm replicerede " nej det gjorde jeg i går,
men så kom n alle folk og sagde goddag klejnsmed Jørgensen".

Og en anden som jeg husker blev fortalt Va» om vor dommer i
Næstved som hed Dideriksen og en dag var der entrBøsse tr i retten,

for sådan noget var vist forbudt dengang,men i hvert fa-id så
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midt under sagen så udbryder dommeren " sådan noget modbydelig

noget" hvortil så " Bøss~K~.a~p ,nej jamen så" ~9E ?-oDPJleFen
aldrig prøvet det, O~ æJ-~~ ltM-t ~~i/~

Der gik ikke lang ~id efter,at jeg var kommet i lære inden

jeg var indfanget af det politiske ~ og faglige ungdomsarbejdE

Jeg har vel vzret ca 15 år da jeg meldte mig ind i den sted:

lige afdeling af Socialdemokratisk ungdomsforbund. Slæbnen. villE

at det var omkring den tid,da dette ungdomsforbund ragede uklar

med socialdemokratiet og begyndte sin tilvzrelse,som mere venstJ

orienterede. Kort efter blev det nye ungdomsforbund DsU startet

i Århus af Hans Hedtoft Hansen og H.C. Hansen samt senere fiske J

minister Chr.Christiansen. Men jeg blev hos de.ve veastreorientE

rede,de revolutionzre,de rigtige røde,de andre var de gule.Vi

havde et emblem med en jakobinerhue midt på et blankt emblem.

Jeg var med til at stifte Noestved l4erlingeforening, da jeg var

en 15-16 år og denne forening gik jeg stoerkt op i. Jeg kan husk(

første gang jeg tog ordet for at sige noget. Jeg kan ikke huske

mere ,hvad sagen drejede sig om,men formanden,en stor pæn sympa:5=
tisk ung mand,som var i loere som maskinarbejder på DFJ,ønskede

noget gjort men der var andre der ikke ønskede det og de argu.=

menterede med,at man havde prøvet før uden at det var lykkedes

og stemningen var nærmest imod formanden. Nu. havde jeg nogle <lal
forinden i avisen loest et referat af en af datidens omstridte

politikere socialdemokraten Emil Marrott,der på et møde havde

sagt at " dersom et træ falder af det tyvende hug,så kan man ikJ

derfor sige at de nitten f.ørste er slået :forgzves tf.Og lynhurtil

indpassede jeg dette i si~tionen.Jeg bad stilfærdig om ordet

lige e:fter at en havde sagt at nu havde vi prøvet to gange og

mente ikke,at vi skulle prøve igen. Så sagde jeg,at dersom et

træ f'alder af de tredie hug, så kan man ikke derfor sige at de t(

f'ørste er slået :forgæves og formanden sprang op og sagde bravo

Sandau og. så blev det vedtaget at vi skulle prøve igen. Det var

første gang og det var succes ,måske ud :fra det kendte saying, at

heldet :følger fjolset. Jeg har haft mange både succes og neder=

lag siden,men det giver altid mod med en god start.

Det foreningsliv,som jeg oplevede i mestved i mine ~reår,kom

til at betyde kollosalt meget for mig og det varmest lærlinge=

:foreningen jeg gik op i,jeg kom hurtig ind i bes~relsen og fra

jeg var 17-18 år var jeg formand.
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Det var en forening med ca tre hundrede medlemmer af alle

slags lærlinge fra hele byen,dog ikke bandelslærlinge,mærkelig

~ok,me~ de var;k~!J1,E=5J~~Mee%Ift~~ke.~.·e s 1-ku~~
J.kke pa det.ØFJ-~·Rfs~Le-i'~/(JP'-?1/t~~~~

Næstv-ed havde 1:4engang fire aviser, det var jo den
fleste byer endnu havde egen presse. Den største avis var den
endnu eksisterende Næstved Tidende,der var et venstreorgan, så
var der Sydsjællands Socialdemokrat,samt sydsjællands Venstre=
blad , der var et radikalt blad og lige overfor havde vi Næstved
Avis der var konservativt.Jeg havde en bror der lærte til
~pograf der og han sagde at når de manglede penge,så fik de
dem fra den gamle E~ron Reetz Thot på Gavnø.

Redaktøren af Socialen var byens borgmester A.M.Eb2stensen
og ham syntes jeg umådelig godt om og ligeledes redaktions;
sekretzr Hylander.At jeg var venstreorienteret gjorde ingen
forskel. På Sydsjællands Socialdemokrat fik de på det tidspunkt
en UD9- journalist der hed Holger Eriksen,han viste stor d;yg~ig:::

hed,ban blev senere den velkendte redaktør af Demokraten i Ar:
hUE og var i en m.€Hl~eHaldoX" medlem af folketinget.
N~tved Lærlingeforening var medlem af Lærlingenes Landsfor=

lauci ening og i min formandstid kom jeg,også igennem Soccalis=
tisk Ungdomsforbund,i forbindelse med mange at> datidens ungefra
såvel København som andre steder i landet og adskellige af de
unge, der kom til næstved for at tale eller deltage i noget,har
sovet en nat på min mors sofa i spisestuen,hun var enestående
g;estfri. Mange af disse unge blev senere ret fremtrædende inden:
for arbejderbev~gelseneller i hvert fald meget aktive. Jeg har

blot ikke fulgt dem tilstrækkeligt til at huske deres dataer.
. .

En jeg syntes godt om var formanden for Randers ~lingefore=

ning Hans Andersen,han var i m~e år meget aktiv ilejerbevæge:
sen og blev direktør for Lejerbo og var~i mange år medlem af

Borgerrepræsentationen i København. En anden jeg husker var en
der i~vrigt også var snekerlzrling fra København og hed Ejner
Nielsen,jeg husker ham særlig fordi han ganske enkelt var en
oratorisk begavelse af rang.

Denne tagen del i politisk og faglig ungdomsarbejde,var givet
meget udviklene,både for mig og andre unge.uet har altid glædet

mig eller kilred min følelse for min hjemby,når jeg mødte folk i
politiske eller faglige stillinger og jeg vidste ,at de havde derE
udspring i Næstved.For eksempel var tidl.overborgmester Urban

Hansen fra Næstved,blot en del yngre end jeg og ligeledes var
,,~

• I
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tidligere formand for Købeng~vns Borgerrepræs entation 51JVO&( /ltfJt...
også fra Næstved,han var typograf,men en del ældre end jeg, "'

men en dygtig ung mand som vi så meget op til,han var som vi andre
veBstreorienteret,men endte som mange andre i Socialdemokratirt.

Som nævnt ,så blev skolen i Vinhusgade indrettet til centralbibi=
bliotek og jeg erindre en lille tildragelse en dag jeg var dernede

Jeg havde en god ven indenfor ungsocialisterne,jeg har glemt han

navn ,men han blev kaldt " den sorte smed "han var en dygtig fyr og
han var bomstærk. En dag jeg stod med nogle bøger jeg havde lånt,
så kom ban hen til mig med en bog af Henry George og så sagde han

" du,ham her skulle du ved lejlighed lÆse noget af ,han har fat i
noget af det rigtige."

Jeg fik ikke læst noget af Henry George ved den lejlighed,men nå
jeg tænker på,hvormeget netop denne forfatter kom til at betyde fa

mig senere,så kunne jeg godt ønske,at jeg allenede dengang havde
1;yttet til den sorte ,5!med.

Jeg glk meget op i det man kan kalde den socialistiske fremtids=
stat og den kom efterhånden til at stå~ for mig som en slags

pengeløst samfund,hvor man blot fik et bevis for,at man arbejdede
og så kunne man købe ,hvad man ønskede af fornødenheder. Man kunne
jo sagtens producere vare nok,særlig da ma.n jo ikke skulle have
noget militær og så mente jeg ikke, at folks begær var så udpræget,
når der var varer nok og når værdierne ikke betød magt eller andre
fordele fremfor ens medmennesker.

Der Var dog et punkt,som jeg ikke kunne finde løsning på i dette
pengeløse samfund med frit forbrugsvalg af alt. Det var spiritus,
jeg ville jo nødig gøre det halve af befolkningen fordrukken og
spiritusforbud troede jeg ikke på. Mine forældre var organiserede
afholdsfolk og det problem fik jeg aldrig l~st,fordi i modsætning
til andre goder af mere materiel art,hvor man kun kan spise sig
mæt o.s.v.,så er der jo ved spiritus den fare,at det hurtig kan
blive en lasto

Nu var læretiden i N~stved dog ikke kun arbejde med politiske og
faglige diskutioner i fritiden. ~eg gik til dans og vi havde fore=
ningsballer og vi morede os. Alt får dog en ende og jeg vidste,at
je g den første maj ,når min læretid var udløbet, ville stå uden ar=
bejde,så var der ikke mere,det vidste jeg,sådan var det bare og j~

nærede ikke nogen uvilje imod min læremester af den grund, sådan vm
det jo alle vegne.
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Svendetiden.

Jeg blev ikke ret mange dage i Næstved, efter at jeg var f~r=

dig med min læretid,jeg var indstillet på,at skulle til Køben=
havn og da min læresvend havde en broder, som for ikke længe si.=:
den havde købt et lille bageri i København på Henrik Ibsensvej.
Det var et bageri,som mand og kone kunne passe med en smule hj~

i bageriet. Hos ham kunne jeg få et værelse, imod at hjælpe ham
lidt om morgenen i bageriet og så kunne jeg nå ind på fagfore=
ningskontoret og få stemplet så jeg kunne få min understøttelse
der var på tre kroner om dagen.

Jeg husker da jeg i en uges tid havde gået i fagforeningen
og søgt arbejde,så siger jeg en dag sådan henkastet til nogle
af de andre der kom ligesom jeg på kontoret,-gu ved hvornår
der bliver noget arbejde-,så var der en ældre svend, som de kalc
te Danmarks Petersen, fordi han engang havde arbejdet på en
Brødfabrik der hed Danmark,han spurgte om hvor1.4enge jeg havde
gået og jeg svarede, at jeg bare havde gået en uge og nu kunne
jeg godt tænke mig at få noget arbejde,men så bemærkede han
ligesom for at trøste mig,at de første tre år var de værste.

Jeg havde ikke tænkt ,at skulle gå arbejdsløs i hverken et Ede

eller tre år,og da alle bagere dengang havde åbent alle ugens
dage så var der en del arbejdsløse, der havde en eller to dage
om ugen. Min første dags arbejde fik jeg hos en stor bager i
Smallegade,der hed Svanberg og til pinse blev· jeg sendt i en
uge til Hellebzk og fortsatte derefter i et stykke tid med at
hjælpe bageren og samtidig hæve understøttelse,indtil jeg den
sidste del af sommeren blev sendt til Espergzrde,men da det jo
var udpræget s ommerforretning , så varede de t kun et par måneder

Denne gang ville jeg dog ikke tilbage til bageren,men lejede
mig et værelse ude på Nørrebro på den anden side at rundklen.

Jeg klarede mine udgifter ved hjælp af understøttelsen og så
de løse dage,men det kneb med at vågne om morgenen,så jeg a.n=
skaffede mig et elektrisk ur, sådan et rigtigt væggeur med et
stort batteri,så det fortsatte med at ringe og så kom man jo
op,men det var ikke altid at jeg vågnede fordi uret vedblev at
ringe,for når man er nitten år,så er det jo ikke søvnløshed
man lider mest af. Men vågnede jeg ikke før,så gjorde jeg det,
når min værtinde kom og skældte ud fordi uret vedblev at ringe
men det vigtigste var,at jeg kom op.
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Efter ev par måneder fik jeg anvist arbejde ~å Gl.Holte bageri

der blev drevet af en yngre mand og en ældre svensker og der VaI

jeg i halvandet år og her lærte jeg også at lave rugbrød,hidtil

havde jeg kun arbejdet med fintbrød.

Jeg havde i al den tid siden jeg forlod Næstved lkke haft no=

get med politik at gøre,jeg havde ganske enkelt nok at gøre med

at søge arbejde og så ellers klare dagen af vejen,for jeg havde

jo ikke noget at falde tilbage på og det var jo en fordel at

kunne få mad hver dag. Engang medens jeg var i Holte så jeg,at

Aksel Larsen skulle tale på ~ærum Hotel og ham havde jeg på det

tidspunkt aldrig truffet,mærkelig nok. Efter mødet sad Aksel

Larsen og drak kaffe i restauranten og jeg indledte en lille

samtale med ham. og herunder nævnte jeg lige,at jeg var fra

Næstved og da vi så havde snakket lidt,så sagde han,-sig mig

hedder du Sandau-hvad jeg naturligvis b~ftede,hvortil han så

sagde,xX jamen så kenden jeg godt dig,for jeg har lige ~ret i

N.estved. Vi fik og en god sludder,men den aften tæ.n&te ingen af

os,at vi engang skulle sidde samtidig i folketinget og for hvert

sit parti.

Jeg var i Gl.Holte i halvandet år og kom tilbage til københaVlJ

~ørst på året i 1924 og optog straks min gamle levevis med løs=

arbejde og understøttelse.Vi var ganske naturlig på grund af den

store forskel imellem understøttelse og arbejdaløn,ivrige efter

at få noget at bestille og det bevirkede igen,at der ude i bage%

rierne blev stillet store arbejdsmæssige krav,understøttelsen VB

kun en fjerdedel af arbejdslønnen. Ca 20 bagersvende stillede

J~~~~~morge~~Bagermestrenes arbejdsanvisning i Beter Hvid~ers
~og så var dev i heldigste tilfælde to eller tre stykker ar=
bejde og det var altså bare for en enkelt dag ~g en _del s~k

kO~p?,å~!1~e mådE)3.~..fagf'orenin9J3~viJ1~P/·J;:Y~ c;g
ff~;gog~l~ ~g fil: ,-iFt;g8~~provinsen, s

fik jeg hurtigt arbejde igen og allerede i marts måned blev jeg

sendt til Esrum hos en b~rmester Almar Poulsen på Esrum Damp=

bageri. Det var egentlig kun meningen,at jeg skumle være der en

månedstid og det var da også meningen,at jeg skulle rejse tilbag

til hovedstaden igen,men så skulle vi fejre lidt afsked med mig

og det blev til et par øller ovre på kroen og senere endte vi

nede i landsbyens smedie hvor vi også fik noget at drikke så vi. ,
var hvad 'å'eg vil kaJ.de~lidt god stemning og så begyndte nogle at

føle sig så stærke at'de begyndte at løfte på smedens amboldt me,
det resultat at ham der var mestersvend tabte ambolten ned over
fødderne på sig selv~ '~'
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Han blev så sygemeldt eller rettere han holdt op og jeg overtog

bans plads og var deri godt 3 år. Det var faktisk endejlig~.i~

jeg oplevede i denne nordsjællandske landsby,hvor man kendte ait'

og alle. Jeg var i disse år levende optaget af politik,uderi':dog'/,

at slutte mig til noget bestemt ,men jeg læste hvad jeg kU.n~~·:·iå.i}.;;

fat på. Det var iØvrigt en lykkelig tid og jeg tænkte ofte~å';~<it::
bedre kunne j er ikke få det. Mange ture har jeg gået 'i' 'G:ii1/:'-~'~§f~
og langs Esrum Sø,hvorjeg havde- eu båd. Der er menne~k~f·;;:s-'$.~~~~~

. . . . .' " . '. . . . .:' •. :" . " .~.-: :;o'~ ... ;.':o"::-~'7J.<r.-.r~~

at· der er bedre alle andre steder, end der· hvor de netop' befin«e~

sig,det troe'de jeg bestemt· ikke.Jeg .var et par år forfåvet';~~~~~
. " ,'. "':': ;'. -":".),-:.:'.f:!

ung' pige og kom meget ud på den gård som hendes forælO:re'hav-~~

, . Jeg kom også en del i Præstegården i Esbønderup,fordi"jegf';~

. god1L- venne'Lmed nogle ~ præstens balvvoksnebørn og·:i"piIi§;~-h1t.·
1926 var der en del gæster i præstegården og iblandtdi~~;t?~~~

"en' ung pige. Alle de unge mennesker var så med ude 'at~>k~J'l~{~
båd på søen og det blevet frygtelig tordenvejr og d~n~'~'g~~p~
var temmelig bange i tordenvejr,så jeg måtte jo trøst~';h'el:i:~~~
Det gør J'eg stadig. .- . <·~··\~~~4r~~~

. . :': .~..::;.~; ..~~

Jeg holdt op med at arbejde i Esrum om foråret 1927';'<)g~~~@j~~~

så i Gillelej e hele sommeren for så om efteråret, at' ta:g'~-~f~~~~e
havn,hvor jeg fik et værelse i IngetAslevsgade,netop 'i:~"'d~l!i:~~'~~~
hvor den unge pige fra sejlturen boede,men det var nu(ti~;~bm

.... . . '. Jeg 'begyndte så ligesom i gamle dage,at årbejde :påi~itf~~1~
_c' ""; . den beskedne understøttelse og vi drøftede 'politik,.riår::ti1;s~~

;'"';,;~,." "~~::::~~e:;ø;::tg~:: ::\~~l~:~:~~~f_
Ci~:', -,:. Nikolaj,kiXke .og spurgte' om de havde:noget':ar 'HerlrY :'Ge~'~~~"f~
~i:fr;~:;>t,;:0~~hiiV:ci~\Yd'~~·j~g~'fik:Ha.nS~~·h6~edmk/ ffC,~Fr'e~kri~~''::~g·'F~tti~~~:;!'o S~d

~17fiA~~~\f·:·:~t,.~;:.:;~:~oc.ialistiske apperat~~~~,.~g:~.ai::l:--Max:sige.r~·Jo::7s·~lv·aF;~;for'di6~ilQ:po!~

i:t.~~~~~~~~~~~~::'~~:::~~·~;::k'~~~~·~§~~?p~· ..~e ~~ .•;:~:~~f~:~~··~:~.g.::; ~~·~.::,Y-~:;·~;;~§~iX~~·~::~r€~~1I·
:i'....;'\.'.. ..., .... bade HeIlrjl George og Karl Max var påvirket af Ricar'dc) f~',;:,:;,,~:,:-:'--:'--~'2;'~':{

~~~~'~.j;t,j~~~·t.hbi~1)ig~~i~.~fJi*t~~f~:~i~,~~i.\;1~i;~:,~f~i2'~i~~~r~.
~"-1'-.:>;;:";:'':';.''';,.~;<r'~ri~~,''·AJ;:-;.'c··'··''''·'::::<':::1:\'~)j!;'_·L.-"'i·~',:"~. ,.~~~7.';~;;-~a,§;u·.~·' ..~II!:~:lå;.~~.:.læsesalen-«f'.kom:~Je~~~
.~~~~~r:f1fi:b~~~em~riffd1~~rin~~U·~~d··~~~1.~~;~~if~:~!'~~'~~~~~~~~~~5t~:
"~iff-;:'~"""" ,., ••; •.,~.. :'t; , '''",,- "'--J'~' . '"'~~" ' .. :;... <~>< ... ' :'-> ng om·,·..og·.. .Ei:en-r-v-._ Georges': -F .;t .•;:. '.'<,-','

W
""~ ..t;';:,;a~'~:'-l=;~~$.:~';"';" ·':'~":'~1~,j-;.~~"" .."·~~--::~..,,;~~,....~-<~~,.;· .-... -'~:i.~~.-,,~._<,~~;.,.,.>,J>J~~'I:;;:;<.l::k"'''''<' ,,~-;; oren~gen

·~~~~,,~r_~i.:'\~i):t g ~'~.:lr:A~·~~·"~'.~~i;~~.~~~~~~'-!"'. ~~ ~~:'r.vdÅ+tt.~~,,"-:...tR<~i.!..:'$:. .....~~~::': •.r:,'"}.:,·.::·: _..~~"=··~t-';"~··'~i''''''··.' .•
'<~;;~']:<.'rc~"t'~,~':-::'J'''1-~:t;li. .• .:ry'ij..("'.~ ~.~,~,p\l,.,.:~*:-:,~, ..~r-:;.... -J".c:'~~';':,,"<. '" ~,-r-._='-'i""t.:::'':O~'':':~;::;T:'''::-".'r:-~·}~.'''''.::'JP!~.''-Q:'.;;:?;,:.-.l'-''<'''''
b~~"t:~~f~'-"" ~~~f?f:i:::-'1'~~'h.. i? .. ' ~ -::r<~~~ . f.:i'';;?f~{.,. .. >J -"; .;J:.:,,J~R::~~~~>~~,~~-·''::2:;~~·<:'-&J~*~t
... . .. ~ ~~. ~~~~:

~·;~;v;:~)i:i::~:~~i .. < ~:~;:~:::~:7:1.:~~;:.:: :_+~::<lg~·~,~~~~"::is;;;:~,,".v.-.;>:"1--':!..'~~ ~~").."'"f '.'" ~,.~i'~~:=:;~tOf.~.~,;i;'f~:·P}'~~::;:~~?S~;;.:7~ ..~';;'" ~:~0:'t<
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Jeg havde nu fået arbejde hos bagernes oldermand Georg Jens~~:;:;;.
på Frederikssundvejen og var der ~t halvt års tid og! min friti~d
deltog j eg ivrigt i det retspolitisk'e arbejde. Der blev hoidt.·':~:·:·':'\
mange møder mest på hotel Kongen af Danmark, der nu er'~edrevet;~{
til fordel for nationalbankens udvidelse.Her kom mangE/':~:dåti~~b

~. • : _ ;:..... . ",; .'.'" '. o,, c:;.~:...?,.::-~,i';~

kendte liberale folk og der blev ført nogle stærke og::1llteressant

d,~skuM2~~VCJL,~~~~~~f$S~~~a~~
~g deit''ogoi ~ctenne ~v~A W~~iekredBe,<t;n en~;·;var".~-ho~(~

. '. : '. " ..... .. _.... ',,.c~j!.-:;-,

urosserer J .L..Bjørne:t1 og den handlede om Frihandel og:' studieti:e'a;
. ',.. .. ": .....::._ .. :~~,/l\;~·

sen hos Godsindspektør Sophus Berthelsen og bavde.jordapøggsiriålEf.t
.. .', ...... , .. ", '." ~ ;;,U;,;:~

som emne. Det vax to studiekredse som jeg aldrig g:remnierihos~:hto~
. ." ..' ..... . .... :···>.~.:~t·;·~l~·;:

mænd der var i den grad hjemme i det emne som8tudie~ds,6li:;h8.Vde

valgt~ . ..'. . .' .':': ..:;,::;d!~f.i~I.~·~·'~.
Jeg havde altid gået og været -måske lidt ubevidst ·'-lidtr:in.i8iinc

, . ' ,.;.:,:~g

lig på :folk, der havde været ude i verden. Jeg havde' en '~læ!rekit!pD?'~

rat der medens jeg var i lære, rejste til Amerika og'gj~~e'f~Ig~
: , .....'.'.. '.' .:;:,,~-,~.

godt der,men han kunne også en del engelsk forindenhanrejst~~;
. • ,,: . :. .' ..:,'.~~;·;'l~~.

Hos mig var det et bandycap at jeg ikke havde lærtengelsk~l1VOI
. .' : .'. " .. "~ ":?-.<~.,,

imod jeg havde lært lidt tysk. Efter at have prøvetme(r]mfil'::eg~
, .' :"". ~ "-. ~,.~:

lille forretning ude på Vesterbro et stykke tid.så ·tog:·:jeg.~.d.e'h;~~\
. . i", .' ... :' :.~.~.:~~~~.

bestemmelse,atl rejse til Canada. Jeg havde først tænkt··:på.':'Argeii.t:.i
na,fordi to unge bagersvende ,som var lærlinge i EsrU.m:~med'eri~~
arbejdede. der,var rejst til Argentina. Den ene som.hed~~e~~~
Gil:TSing: rejste :først derned og senere rejste Erik'Helgei:ferii'~~:~1lf

forlovede ville dÆg meget nødlg,at jeg rejste.til·"~gentin:d~~~E
iO .... begyndte.jeg,at "se på mulighederne i NOrdamerika~"Jeg':kåiT~'~Ø~t=WE
~t- . rede med de: to unge 'menneske~ der var rejst til ~~~tiri~iiii~~
~~::J';~:" løbet:~'nogle'" år døde 'Henning ·dernede·. . ':: ,~ ..-' ~:;~:.:':~;\~~~~~
~J.. ~:.: : Da.der·yar lukket -:for'indvandring til TI irS-~~.på :~d;·h;'-~J~j·~c

~~;;~ .. :~~,,:::::r:::::':~ :rrm:: :a::::a::':~:::,,~~~*~~g
~,.·.~.·-...{,~.:.;,t._..,..:.:'.~.··.·:':~.. Man •B~11~. ~'1geiuiem'::en helbredsundersøgelse, hvor~'niari':'·:r~~i~$.~{~~
~:,- jeg aku;Lle:;køb's':'et' parb~illertil'at '.~e med~hvad'''-j~g'i~i;<ffir~~

b'J}i- ha;~~~~~:~i~~e~i~n~~~h Nytorv i SCandinavien~k~;Jc~~7Jn!
~~;"~. og løste en billet til Montreil.l, den kostede 575 kroner og j ii;%
~~~;>- skulle rejse med Fr"Vlll.;.' '.' ·~·~;;C
~]:;:~:;:,:.~ ... '.. - .'. . .... . ". . . ,... ,. . '...:.•...,'.....:~ ......
(.',,";.,'- ".

~:;1~;;~.:~. _ n.eft.. ya~ de.n12 april 1929 jeg gik ombord. i .. denne:·<-t:)~line::··øjn~A~2;.
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var, så begyndte der den dag et nyt kapitel i ens liv. -!'::

Det varede kun ti dage at sejle til Canada og så havde vi endda,
.. :."~....

det meste af en dags ophold i Oslo. .'
Vi var ca 600 emigranter,hvoraf vel omkring halvdelen var polak=:

ker.Jeg husker at forfatteren Niels Anesen var med,ham sludrede ':.<;
jeg en del med,han var vist inviteret overfor at Skrive,først,',~,;~if

mange år efter læste jeg en bog hvori han fortæller om rejsen.~:±>§.

En aften var der foredrag ombord,det var methodistpræster Inge~

slev,som fortalte om sin egen tid,da han som:kun 16 årig var kO~':

mettil. Amerika. Jeg husker at han sagde,at naturligvis skal m~~ji
. ~~ ...;~

ikke blive det første og bedste sted,hvis man ikke syntes om de.ti
men sagde han,dem der driver det til noget i det nye land,dete~4

: . . .~~.~:.

dem,der settIer ned og bliver på et sted og bliver kend som det~
, ',.'.;"::,pr

man i amerika lad: siger om folk at " he is a good mann".Det var~e~
- ~", ',..

godt foredrag,som der blev lyttet meget t:p.,men det var jo også~~

noget alle havde brug for netop her på tærsklen til det nye f~~

land. ': ~{:W;
Jeg husker da vi kunne se Nova Scotias stejle kyststrækning.child

op i horisonten og vi havde på det tidspunkt været bare ti ~:q~,
. . .". ,:".

,undervejs,så tænkte jeg på hvordan tidligere emigranter var 2ti.:I:'
3 måneder undervejs ombor i Emigrantskibe med sejl og det var,:hefe
familier' med børn.Vi kom så i land i Hallifax og da reglement'~:t:~

, . ' ' ,;. ~;:..:'t

lød på.at man skulle være i besiddelse ~ mindst 25 dolla..ra forrat
, .... . :. i ..;)~"t-..

komme 1 land og jeg kun havde 23 så måtte jeg låne 2 dollarB,'af,(ez:
af ,de fem' je g delte kah;yt med."':'~~~~'.... ~;:

Jeg syntes ikke at vejret havde ~t hård,men der var allig~'y~J
. . ',' "-;'i:-::~~

en,som 'havde været godt søsyg og som erklærede,at,hun ikke,' vill~,~
: ' > , ...' .,.. ,',' '" ;";..,1,'

hjem,igeno~ll Danmark før Atlanterhavet. frøs til,så hun kunne~l'øoE

på ak j 'h-4 " ') ':"::~, ø ter, uem. . . , - , . . ,', ,-, . , ":'.'~,~~~~::

',Fra HallifaX til M~ntreal,stedet Bom min billet lØd':'på..reja.:~§1
med, et såkaldt emigranttog,man kunne' sove på nogle bylder,der>~~

',' ' : " 5;'~~~-:'·~iJ~

trækkes ud og derva:r konf'ur til at ,varme kaf"fe og mad på o.å'~V'~~~:.
: . ',"'. ,.:.; ....~J":.;;..-~

~i<.Jeg kunn~ som sagt ikke spor engelakjjeg kunne sige yes,yes':og3:
}, no,no,der står jo et sted i.bi.blen,at hvad der er udover dett'~'~~r

';.' , af" det onde:;:'men jeg måtte hurtigt erkende,at et lidt større ord~t,

~,::~~,: forråd kunne ikke skade. Det er som bekendt igennem fejltageis'e~e

'.:: man lærer mest. Da jeg nu sad i toget på vej til Montreal,så skUll
:.,;0. jeg natur~igvis på et vist tidspunkt på' Vi C og jeg gik 'så ned' 'g~~

~~.::,- nem toget,:f:'O~ a,t,finde det og, kom til et :hvor ':derst'6d "'WomeilL~r~?{
~t~;~,~:" . " nå,ja det var d~ ~oget. med ,~tmen"-,så'·:jeg;:,g:ik>~?-· og:4er kom'~n~'~ig1~(o
';;'r:G;~: ~"', ,'__ 'o'. t?g" i :<1~~~t~~n.~~jeg_ ~vd~",-L1.a,~1;igvi.i:i(:~':'t~·~6<gen1ii4:~rili<1~e~dl~,;~.ci'
~~#~;~11;;~~.~,{~~·,~~';'':~S;f~~~~1~i-'$FIt~~~~~l~~~\t#t.* ~, ~..1i;·f.'iffÅ%'~,,&%;~..~~>:\~:~,,~{;r:i{'
~:,~;:5~7:~;~~:;m:Rl~:~\1":~'~~~< ~·!'':~~':jt.s'-~j.~?Ji;:;;-~~1&~~~i~;~:it'';%!?~:q~~ji~~~:,\,~-:,r:~~1,'o ,'0/.. ,i.J:~:~i.~-;::~~F:~~i~-F;:<;~{3.~<:;:,;T':~i~~:<,\::' ,": ."
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Da jeg så kom ud derfra og gik videre igennem toget~så stQr jeg

pludselig foran en tilsvarende dør,hvor der stod bare" men ",så:'

dæmrede der noget i hovedet på mig og jeg slog op i mit dicionarf

og så at vomen betyder kvinder,men så vidste jeg det og det 8ad;'~

fast.Hvis jeg bare havde læst det,var det ikke sikkert jeg i f'ø;~t

omgang havde husket det. Fejltagelserne er den bedstelæremesterf

: Turen til Montreal var'ede et døgns tid, den gik igennem de to·:~:~.~~f
canadiske provinser,som hedder Nova Scotia og New Brunswick og. ii:
så jo interesserede på' iandskabet,der jo var både skov ogbjer~~~"
rigt og når man' i hele sit 25 årige liv ikke engang har været så.!0
langt omkring, så man' har set Himmelbjerget ,så kigger man jo ,nåX~~
man ser store bjerge.. ./11
.'. I. det' emigranttog som vi: kørte med, var der sådan nogle hylde~l~
som man kunne t~e ud og såve på,men jeg Bad dog og sov på cijri~
plads. Hen under aften den ~te dag ankom vi til Montreal og de~i

. '.: r~'d

var en fra den danske kirke i udlandet og tog imod os som. 'skulle}!...: ....~.....~
af i Montreal ~ der var jo en del der skulle ud vest på. :",>:;'{~

Vi overnattede så på det danske hjem der i Dyen og den næste:'"~
. :.. :--,',

fik vi at vide, at der var noget f'armarbejde at :få nede i den sY<kf;
. : ... :...."-c~

. lige del at provinsen Ontario.Jeg var jo bager,men va:r klar. over}

at jeg måtte tage noget f'armarbejde eller hvad som helst,indtii~f~~

jeg havde· lært lidt sprog,og vi var jo nogle stykke~ der sagdet~;:·
til dette i' ',:}}{

..... . I·r.-:'~!.:.

Billetterne derned kostede næsten alt hvad jeg havde ,men der-W

også tale om en rejse på ca lt døgn.Jeg -lejede enhov'e'dpude it6*
get af. en neger for 25 cent ,så jeg sov ud.ln.ærket den nat. Det vi~~~~

. . '.:" .' .. ~y'.

sig at 'det var ude på en ø der hed Pelee 'Island,som lå'ude m.1d't-~:q
, , ". .' . '., . - ;::.:.-:~

. en'· af de Btore~søer,som dannen,en del af'grænsen.til staterne,denh(
~ .' . . " '. -': '. . .... . . . .<: .:".:1 .,!'~

sø hed Lake Erie og det er jo søer'af kolosale·'dimisioner.Vi sej~

iede'd~t 'sidste stykke med en damper~Øen~'vellalapt så sto~:S~~r
. .' . ~ .: :..:~-':-·;tt.:':

Bornholm. :og der var omkring- 800 indbyggere.' -··,.:~/'~f{B
. ,". . ~ . :. . . ". ~ ":::'~~~':'

Der stod nogle 'farmere og tog imod os og jeg fik arbejde' h,o~l':~il
" . ',' -'. .."... ._': r_'/)J'~'~~

der hed James' Harris ,han havde en farm.: på omkring 100 aer,es; der?0'~

l'~ var'de~ almindelige størrelse på en farm.: Jeg kom til'at arbejde.:t
~Y. sammen med en anden dansker,der hed Carl l'iielsen, han havde ~t':':<:
~-c: Canada i ca et år og kunne derfor lidt engelsk,men ikke så meget';

,'. . fordi l;1an havde opholdt sig i den danske koloni " New Denmark "i

:~:~:,'_.provinsenNew Brunswick og der havde han jo nok dyrket sit modei'~=

~t» -;;'år lidt vel" rigeligt. Der va;r vel en ha.Iv snes danskere i~lt,j-·ti:~
\.<';':' øen~ sa dem søgte vi jo sammen med i fritiden.;~ . " '. '. :.>:-:/E;~-

~\l~{~~~~h;i};"i+Wi;'f!;i"ijj#~~~Sf~t~~~f~~~t~t~.':~~,.t1i1)~~~~~~~~

"'0
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Farmeren Jim Harris havde seks børn,hvoraf nogle var halvvoksne,

så der var jo nogle at sludre med,men man syntes jo hele tiden,at

det går for langsomt med sproget. Jeg husker en dag i begyndelsen,

efter at vi havde spist til middag,så spurgte jeg den anden dan=

sker om,hvad dette her II please "var for noget og jeg tilføjede,at

det må være noget der smager godt,~or det råber de alle sammen pa,

Jeg fik jo så at vide,at det bare var en høflighedsfrace i lighed

med det tyske" bitte ".

På Pel~ Island.som øen jo hedder,dyrkede man tobak Som det vig::

tigste.Oprindelig havde man hovedsagelig dyrket druer,men tobak ..

havde vist sig at være bedre og nu fandtes der kun druer til hus=:

behov,hvilket vil sige,at alle farme havde en ''vineyard''med dej=·

lige store blå druer,så det var der ingen mangel på og alle laved(

naturligvis vin til eget brug. Desuden dyrkede man de gængse korn1t

sorter og ikke så lidt majs.

Det kan måske nok undre. at vi kunne dyrke tobak ,majs og druer i
Canada,som man normalt forbinderr med noget koldt,menher er tale

om et s~kke Canada.som gå2 et godt stykke ned i Staterne. Det var

på den 42 breddegrad,medens Danmark f.eks ligger på den 55 bredd&

grad,øen lå nærmest som sydfrankrig.Sommeren var betydelig varme~

end her i landet,men vinteren var nogenlunde som her,somme tider
åben og næsten uden frost og til andre tider så kold,så man kunne

køre ind over søen i bil. ':
Det var en tobak der hedder burley vi dyrkede. den har vist ti~·

ligere mest været anvendt til lang I?ibe ,men efter at man begyndte

at plante den tættere sammen blev bladene tyndere og fiQere i det

og den kunne blandes i andre røgtobakker. Det var lidt af en skæm
. ., - ..... ' ..';-...;...

nens ironi, at jeg skulle dyrke tobak, da jeg aldrig selv har røget.
. ,- . . '. :.ji-:--:

Der var som sagt en halv snes danskere på øen, ikke så l~gt fra
os arbejdede to og den ene hed Christoffer,vi kaldte hamStoffer~c

.~..
canadierne kaldte ham Chris.Han havde været der et års tid og ".Bt
was a good man ".Tillige var der en der hed Svend Åge Rasmussen,;;c

var kommet over samtidig med mig. Engang vi var ude hos en ~and;'"

hvis farm vi to senere forpagtede,så sp~gte han os hvad vi hed.j(
hed Robert og det er jo et godt engelsk navn,men da den anden sag<

at han hed Svend Åge,så kiggede farmeren lidt på ham og sagde så:
" ~Vell I will call you Charley" og det navn kom han til at hedde

overalt siden da,men det er jo også bedre end et navn som ingen·:
.....-

kanudtale.·...:~·!
... ~. '.

......
. : .-,

..),.:~:y .



"_:-- : .. '

r',
l '
'-..

- 16

Der var også en sønderjyde og han "s tam.mede",undtagen ni3.r han

sang,det vidste jeg ikke,at man kunne synge så rent og fejlfrit,

når ma~ ellers stammede,si3. det var en gru.Han arbejdede på den

damper der hver dag sejlede imellem øen og to mindre byer på

fastlandet,den ene hed Leami~on og den anden hed Kingswille.

Den omtalte dansker hed Nikolaj eller nikolaus og han hed Bul]

til eft ernavn , men blev altid ka~for Pat ,der jo ellers er en Jrr
forkortelse af det engelske Patrick.

Der kom senere en anden sønderjyde, som hed Boysen ,han var en .

ældre mand,han havde~ft noget virksomhed i sønderjylland,men'

det gik tilbage for ham da det tyske marked'forsvandt i 1920 vec

genforeningen.
Endelig var der eti gift par, hvor manden var dansk og konen var

fins~og hun hed Linda.Manden hed Chris Visborg og havde læst ti]

lærer på Sønderborg seminarium.,men da det var meget vanskeligt:!~

få en lærerstilling,så var han udvandred til Canada og havde alt
,'.

så fundet sig en finsk kone de rovre. Han forpagtede noget jord ~"

og dem kom jeg en hel del sammen med og korresponderede med dem

i flere år efter.

Det er ganske naturligt meget beskedent hvormeget engelsk man

lærer i løbet af en sommer,dels fordi de engelsktalende folk jo

ikke taler mere end hØjst nødvendigt med en,når man ikke forstiI
. .:' ~

så meget, så bliver det ikke rigtig til noget. Og dertil kommer~'
.. -:.

at man jo søger sammen med andre danskere,det har jeg lagt mærkE

til alle vegne,at landsmænd søger sammen og det fremmer ikke d~t

rent sproglige. Uden man veed af det,så hænger der dog en del VE

På Øen var der ud over f~erne meget lidt næringsliv.Der var;~
. ..~

købmand,som havde to butikker,en på nordsiden og en på vestsid~r

og så var der et Hotel,der også lå på vestsiden.Desforudenva;~
.:

der en smed og en tankstation. På øens nordende var der også~t:

såkaldt " Poolroom tren slags billard. ·/·.:i~
Der var tre kirker,hvoraf en var katolsk,en engslsk kirke ~g~~

metodist eller som det hed United Church. Der var overvejende-":~
protestanter,men der var vel ca 20 % katolikker og det en vis't:-?'k.

også nogenlunde gennemsnittet i Canada. :'\.J~~

Jeg gjorde mig store anstrængeiser for at sætte mig ind i lame

bruget,for hele mit kendskab til landbrug hjemme fra,bestod Jru.ll
at jeg engang var forlovet med en pige,hvis far havde en gård';~t

stykke vej fra Esrum. og jeg kom der meget og selvom jeg ~lu~~~t~
meget med hendes far om landbrug så var det vel k :-,:;:,;:;?:~.

~ _. '.,' no_ mere plgen'-~t:,

:c';':;' . end .landbruget jeg var inte resseret''l'" ... , .... , .':"':'~~,~i:-:r#~:ff

;~~~.it~~~t~'Z~t~<:;~~:_?;.C;· .. ::'.:.::::::':;>'>-;:'~-:~::'~.'." ,<::',~::,i::;'~~~~t;~rfB~~#~!.~~t~gif~~Yi~i#:;:·12~;·~~~}%.~f.~~~~:~~§1J~~~i
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På denne måde kl~ede jeg mig indtil i Januar måned og jeg

ville måske nok kunne have fået fast arbejde i bageriet når der

engang var en plads ledig,nu ca jeg jo igennem foreningen kendtE

lederen,men mine kammerater nede fra Kingsville vedblev at skri~

om ikke jeg kom derned så kunne de skaffe mig arbejde på et

tobaksfactori indtil april hvor vi så kunne forpagte jord, ovre."

på øen. Jeg besluttede mig til at tage derned,af landevejen,og,

jeg~ besluttede mi~ til at gøre et ophold i en by der hed .

Hamilton. der vel var halvt så stor som Toronto og her gik det:"

som i Tor'Jnto. jeg kom i foreningen og fik lidt arbejde.men re'jst

så videre til Kingsville også denne gang af landevejen,men jeg1
kørte nu tit med en bil for folk var flinke til at give et lift.

Det var en ualmindelig hård vinter,hvor de store søer var h~'it
tilfrosset og jeg slog mig så S8lIl1ilen med de to danskere fraø~~

Patt Bull og ~v.Aage Rasmussen,vi lejede et vær€lse'i et gamci~lt
.• ,; .~.

nedlagt hotel og vi kunne da holde varmen da der var naturgas:.~

byen ae; der var et gaskonfur på værelset og det lod vi brænde ',,:':

døgnet rundt.,.,
. Jo,_,

:;/: Vi fik arbejde på tobaksfaktoriet,det var ualmindelig dårligt

',;', betalt ,men vi kunne da leve af' det og det drejede sig jo om at",.

:('.': klare vinteren igennem og så komme over til Pelee og dyrke tO,bal

r., " Vi havde købt en hel gris. som lige var slagtet og den .bæ.ngt~j:

#>.:,~ vi op i et værelse ved siden af vort,som ikke var lejet ud og,~}

~:';:~ da det var koldt så Var den jo nedfrossen og så savedeVi~~.:~~~
(' , i løbet af vinteren.,,>,

*'0" Det blev så foråret 19~ ~g vi tog over på øen og medens Pa~/
f.,;(".:; Bull fik arbejde ombor pa båden der sejlede imellem ,øen og fast::

I~e~ lanci.et,så forpagtede Sv.Aage og ,jeg jord og skulle .dy~ke: 12,)~~;(II,>:::b~rD~:~l;:rl~e:::n m~: tU::::1:1:~et::: ;:,~~f~t~[t~
~:f~-ffi.~<':fornetop dette år faldt hvedepr1serne og dermed aUe.andre>:koi-J

/·~~~~t{,:: priser' n~d til det helt usandsynlige. I et' land so~',:C~ada:>~;iY-dt
i:'~,<~~:, hvede~is'erne der helt dom1 Dftre ,når hveden falder ·:så.i~i.del:<~lt

~.:"..~,_~_,.[;.:_:..~_',...:;~_.~,~".:,"~'::~:":",.._~,:,;,~_.;,:,~,~,~",;,.::,:,:.;.·,;,~" .•.:Ni~r:d::g::~:: ~:1t;~~~r~:~n~,:::: t ~e:~:. ~:~::e~ro~o~~:~:r]~~
._~~~~;: var 'hæng't op i den store lade til tørring,såbestorl arbejdet,'i

~-.:.~-<>:~,' '. løbet af vinteren med at nedtage det og pille bladene.a.fstokke.i
.• ..::-{~~:.j ...~... ~~ '- . . D .. b dL- d "-t .. h d' ~'" .•
:~~~~AWh:.'~,:,~:~,;:;" ", og p~e~ de.t iballer-."a v~,egyn ve ev ~,,~'~.r ,,8;:r :~,:~??::.~,_~~,~~.~::~~
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til 80:: -'i'.I' D..Y2 ;{;_'.r:;ofler ,vi blc:;v bele el.;:8(':.;:.,-,0r i Cti:; -V....o-Dlie ;' ;'.:)<-e.

~r···:;e.L~· b'~"; r·:" c,,-::,','T·<·nll'·(.;· 'CI'c: Oi~' l' l"l'·~:e·i·~. :.c>t ~,:-: "."11' l' e"o~7,~
••. '.. _.-,- ,'.0 ."._Y_ u y ~ G '-'- v T' T''-- ~v, <"._ ,,-,-Ud ;),~

U.G." .• l2'H~r- '::'.f p . .Dde:':':';'0<':~' S\iO,rer !:i2l:'..;~::;t cil :..:.t ~:::.nlL..r i 1~!lu8;;

ville [j i[8, 3. t ::--ill.ll lever 2.. t hc-: vrecroc. , for liS2so:::, i.2C1n her i la~lde t

spiser hovret:;;r'JG til Iilorgeru::f..:d, så er der r:.;.2.DS8 derovre der s:riscr

"po.ncakes " so:.:': r::.orGellii.od .Senere h&vde vi ni: turli~~vi:j' lii'.:\d nok, vi

dyrkede alt det vi selv skulle trut;e--oG vi havde D.~ns og kalkuner

og en'ko.
Kli~o.et var SUdDn,Gt so~®eren vor ~ebet v8rm,vi~lå-pa creuesrad

- " .. --.
med sydfranlcric; og SåCW1 svarede SOr;J2leren ogs:J. ti 1-, deriL,od var ~L

vinteren n::~r~st so:.; cen vinter SOL vi lJ,CJ,r her i .i...a:nc.ark, til ticer

rr:eget-kold,så kold at de store søer V DI' -f'rosset hel,-c--,til o..; til

ancre tider helt"open"altså weG;et Dild."

Svend åge 2.lius Charly,s;~9':::: 'en:uu..~ ,SOu: jer; hGvde' vZ'et !:;lakker

~ed skiltes jeg med efter det forsteår og jeg fortsatte Led hele

farmen alene ,med (Jen hj2lp Ilian ku.nne fil oG havde råc..·til, for det
" .. - -
var tydeliGt for enhver,at vi gik dårlige tider imøde.

I'Lan der ejede farmentcen var på: ca 100 Dcre ,Gøde- el'ler rettere

sagt han 8rukneue i Lake ~ie,sa je~-drev farwen for" enken

:,;rs • Lucas og vi kom fint ud af det. hår det kneb llieo 'arbejdet en

Ga:ig imellem,så kor:..:. Charly og hjalp mig ligesorJ. jegzjorde (Jet xa:
sam-:.e når det kneb for oam,han forl')c)gtede ur.Cluttens østfaI1ll.

~fGTøGemæssi6t havde vi et fint resultat,~en priserne gik helt

i bund,kun fra 2-4 cent for pundet af tobak. -,-,et er"'jo iuc.1Jsende,

at -prisen p~ tobak L3.lde:L' :.:JWCic'2en ced r:rL;en p:.':t hveue, ellers ville

ellers ville nan jo helt f' lde over tobc.lli:3dyrknint:,;selvor:: der var

_/. ".e,n naturlig bremse, idet I!:..~n jo ikke kunne dyrke '..ilere--'tobc:k end c:;ar~

hnvde plads i laderne, r~vor det skulle 'h:rnge til t;2lrrinC; • ~:06et

_ mere tobak blev der cyrketog en åel faltforfris tel-sen til a t

hC2.llgetohakken for tæt i laden og <.;0. vi neto,;:; clet-århGl.vde en ret

fugtig SOQl2er Ded I~eget tåge, så var det en del tobok der b lev hv;,(

vi kaldte"barnburn" altså det brc-::ndte sa:1!:len i lc~den,p:~ c:;rtlIl 8.f

~angel pi:!. nok luft i~elle;.:: plante+,ne, jeG havde ogsålict '.. f slag=

sen.-

Der var al ts{l sr;,å pen? Ger ko,:; ina oG lit:/~so",,!.:.:. .bquderne her i

l:]bdet'~sd var det va.'1skeli2;t at ko"'~~:e ned pJ. cet ~ivou,hvo:r sc::.lt8i

af afgr~K~erne ikk enGang d~-;::lcer o::,kos tninc:.,err:.e.

~~et a-t '::-OI",":"c(;\S ~.w. .{'2PJ-'::;C forpD.[;tc en f'ar!a kalder ,:lan s.t "re!1~

Cl ~art!i"r~vilJ(et vil sise at leje en fcn~ o~ der Gr "':J.ltic, ceste:.:te

:, '.", l ''-:-
•.• "-'- - ...... '.,J .: ::i.:'l.~.

,

:~ ........ .:. ...

"l.,' '.. : .:.:" ~
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:3'.:,':11 1jo.n 1::: etc.:.le sl-::a tterne o ~~ b.C'.\:-e li 3 L.li· i.ucko.:::., s ten :fI'c:~

.:::.f~r~·:dern2 c·:.:; G:lf!: cier I'~!1ter sl(al h8.VS 2/3,1:;en s:i t'il

'.li rl"··· ;'l':-;· t·,,,,, "':r .:.1;' (.Gu t.;> -bl 'L2.!1Cark,::.:.tdes;Cet 'var f~rst da jeg kOG hje~ til
( \ ..
0,--

t,8 n c:;l: l d selv s '"-~::'e e.lle ~:nrri:.::eJ:.:~ostnin:-~er. '!"'is,~e' -r0[,:;ler er S,~L

f::ste oS alt::i.~-'c.ieli,;e,8.t cct aldris 2ffCGer Dosen ciskution.

2nken efter f~r!T;eren uer druknec e, Gift ec.e sir; L;ed' en an<iEP.r f'C\1:'=:

;;;er ,en belcier so~ var helt alri;::;ht og jeG k"Ur;ri'e'ner:lt have ove1:'=:

taGetfo.rr:'ei1;~en n~tr f:wn g:~r og t3.'1Ker p.J en skønne dag at taGe

b.je~::-~så er det ikke licefrerr: køb af faIiIi rua.n g.:lr 0'5:'~ker på.

Som. tiderne udviklec.e sig.så havde det Dok,sD.Gan-Tent ::::engem:::5i:l
.- . '.. .~,

siGt beb:>lt sig,at blive i fJ.1oronto og fået fast ar~ejde i ba[:;erie

på YouDGstret.G.enjeg fortrJder iklce,at jeg VC:~.E;te- at- drive fanl.

Elet -g==lV miG en ide os mange ting,som jeg.,~en_e:r::.~,,~e o..nvende.

I-esuden tror jeg at det gavnede lZin vurderingsevne " jus~ent "
.,.. ••••••...,j;

afj endelig er der jo det ved det;at in3n veed hvordan' det er g5.et;

~en r~ vecc ikke hvordag det ville v~e 5iet Gersai~an o~s.v••

. -'E~d-i'l og .j~~?~~enof,enlunc1e det vi var eniGe or:~at;~skrive til

hin3nden hl.Ter 14 dae og hun kom jo s tadiC i hetsforbundet oG det~

ungd02sf'oreninc oG refererede hvorde.n det Gik oG hvad' der skate.
...... , .. - - .. ~ . . '.- . . ..... _.....

Desuden rejste hUD i ferien båGe til,JEyskland oG 0strig og hun ve. ..... .... '. _ . .".. -

:på højskole i ~!orGe ~:led højskoleforenin[5en, SO[7"~ hw:i-'-koD neget i~

Det m.ed at skrive hver lL~ dag vnr et god t princi-p,-for det der
~"'''''._''-. -., .. ~ .- ", ".

får falk til ~;lt holde op f:led at skrive er ofte det-at de gå-r os }[
_ ... ~ _ ••• " • OP ' ••,A

.~"_._...:..'Ye.~,ter· på brev 03 så bliver der l~Gere og .1:-~.s;~{e''i.rrrellemnbreven

..........,,<?g_.manGe er sL~{ert hold op Ged at s~rive når .c~.~ i~ dem dårligt

med både'<arbejde og økono;.J.i~ Og si er der jo endelig- -det D'led en
......~._".~.... I. • " .• "._ •

fast ..og stadiG korrespondance at det ene urev af'fø,d~:r: det andet c
. ;. _. . ....., - . ~.'

. det "bl-ev til neget lange breve ,i vort tilfælde. Jeg-har ofte set
...:....,.;;- ' ,-,_.,.". . ..". ." "' _..

hvor-vanskelig nogle havde ved at slcrive hje[;l,ford±-rr:.an er for
....:../""'0." .."-' .

lidt inde-"i hindendens hverdag•
.....-... - .- -....._... .

Jeg fik imidlertid tilbud om en anden faI'ffi t neml±g-Mr.Clutton0

-øs tfa.nn; den Charly havde haft sain..!:r.;.en med Chris_~~sbo16, der bef;ge

V8r -rejst fra Pelee Is13nd;dog Ll.cke sa":'.!'2en;Charl:r -var t3get op et
.. .... . ,. "-I

S ted i Ont ;-rio ae fik senere en s tor fa.rm. og blev 'gift; r;;cn fO"::'irl=
..-....... _'.~ . . .. -' .' ~.

den 52. tt'e h::::n sl3.s I2et;et for sit udkomne ~ .. lange ·ir·-sencre kos hå~

.. ,. _..- .~.- 'p:} ~e.?~Jg i c..8n~'-,3rk ob VGr i.:Jde 02: ~iis'e ~i u: i r:; "d~ :j8i -havde for=

retninG i ~ellerup.

Chris 1Jisbor§ rejste 0',-: til New brunswik, hvor .r::oyscn; SOLi jGG

__.... _,t_iclisere h3.r o:J.talt allerede var,c::en jes h0:::'t.<::._~ f0. g::-:nse til

----------
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Jeg tog så til Cluttons østfarm,det var også en farm på ca loa

acre,men jeg skulle så også dyrke et areal på hans nordfarm med

tobak. Ernest Cl~tton som han hed var oprindelig ikke farmer,han

havde haft en ledende stilling i en kalmine i D.S.A.og var 0p=

rindelig meget velhavende.Det var penge som han havde arvet efter

sin far og sin farfar. Gluttons bedstefar som var pr~st havde

tjent mange penge på. på jordspekulation i stater~ ~~ det samme

havde Cluttens far gjort. Der var derfor ikke noget~il,at mr.

Clutton forsøgte sig på samme måde. Her gik det bare ikke,idet

han købte jord ude i Britisk Celumbia og her bIeT den pludselig

lagt en klakkelig Jord eller grandskat p~ al jord med det resultat

at jorden i stedet for at stige gik ned i pris og desuden kunne

han ikke h01de jorden og betale skatten. Han tabte her en meget

stor del af sine penge.Da han kvittede sit job i minirne købte

han to farme på Pel~e Island og det var den ene af dem jeg rentedE

Clutton var en dygtig mand og meget respekteret,medens man kaldt

alle andre farmere ved for~avn,så sagde men altid mr.Clutt0u til

ham.

Je~ drøftede menge ting me~ mr.Gl~tton bl.a.og~å PQlitik-han vaJ

conservatiT-og ville jo som sådan normalt v~e stark modstander a1

grund~~ld,altså joraskatter og man skulle tro ,at han efter de

økonomiske øretaver han haTde fået i Britisk Col~bia,ville v.re

ekstra stRTk mQdst~der af grundskatter.

Men nej her havde han jo f,lt og set,Avordan grundskatter hindrt

de jor~pekulation. Jeg har altid beundret kam for mQd og relitetf

sans ,at han kunne se med ~pati på en skat,der ~avde YWK~k med=

virket til at han haTde mistet e~ stor del af sin form~e. De flest

mennesker Tille,i den sit~ation,fare.i flint,nårde hørte oret

gru»dskatter. Jeg korresponderede i.vri~t med kam i flere år efteJ

at jeg var rejst hjem.

Cluttens østfarm var en dejlig farm,den var beliggeBde lige ved

en dejlig aandstrand,som Ti benyttede i rigt mil em Sommeren og

der var gode byg.ninger •

Jeg qyrkede AGvedsaglig tobak eg majs,jeg skrev til et firma i

DSA Gg fik en majs,der gaven langt større udbytte end den der vaJ

i brug på ~elee 131.

Der var ikke mange penge i at dyrke majs og tobak,der var bund=

priser på det,seffi på alt andet,men der kunne v~re held i begge

dele. I et enkelt år havde jeg held med tobak,som jeg havde dyT

ket på Gluttons Nordfarm p~ en meget stenet mark ,hvor man plØjE

i det rene rock og det krcvede derfor megen regn. Og selvom det

ikke var nogen srrlig v~d sommer så fik vi dog regn p~ lige de

ri~tige tidspunkter og det blev en meget stor og lys tobak.
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lave f0r~t p-j uret; 36,s;], blev jeL

til i den cooperative a3sociatio~

Jes opno.ece derfor en L",'od n.rl· ~ " .- v cl et DotO·", -j c~' .'~, "t 'j' .' - '-' ~.~ - -u :.3..>. HVor (.c;r
s UUlg var uer:et lave D_Iriser. o~ c'ot falo'+' .

~ '-' Lo v ~}iJ.. e t 1- -, ~ J- <"..... .. .
- V,.".L v 0'.... 8G. l cn tiC:

hvor p.l t blev solGt::; til bW1u,'priser O'~; cut '1"1' lT":Jn .
'-' Co.. li.. P • L~ •d. c.1 EJ 1) ;,... J .

kvalitet,Jee:; havde ~2.":.:e elI' et st-Jklæ f'ed tobak r.; . '-, '. ar Je
, '.1 .1. .:.).4 ,-,ClI alr:,1.l1c1ell;:."

c.~·rskland og for det fik J"e~" Jrun den S""''', l' i,J'--

t:; H. u....ce Cl ve prl~ 30" "n': ''>

U::::?s te1r C;ilc <... et o:~~vend:t·,;:·;aj....;i.l-)S~eD s~-ulle Dor..>,l t '1/'::r'2 ~S'f:~t,
O"" for1ret 1930 OL jeg h.J,vde scl. beresnet,at rej~e hjer.: cette for:.i

S t;. sn2..rt majsen .,V:T solet. ;\~

La jec s~ ikke havde no~et~at
. ,.

s~urGt 0,-::' jeg ikke villeh.jc:;l'j)e
, ,

alts~ vores andelsforening~ '~,

Sekret2ren og jeg vi sad, Si/og'BO- på nogle skrivelser Ger var
. '\

kOfC!f:':et nede fra staterne,l1v:ori fi1~~ spurgte are, vi havde Iiiajs at

<\.'-.,. s2lge 0[; sekret2ren undrede siG over disse foresp:Jrgelser, da de L;
\\.'~\

___ ~. var f.:.:0. steder SODl vi i..1.cke plejede <at handle ;,:,eo. Vi snakkec.e O!:li.
',i~ \ .

,:.. \ det oG kon til det resultat,at det r:::;,åske kunne betyde,at der af
" \ .

'·.en' eller ~nden årscg var priss:tignil~;i'er på vej •

\. \\~\>;:\Tiden var ·iGidlertid inde til,at de~\skulle kO!'~Lr~e skib inu 0t;

·:.·\hente vor mi'~j3. Jeg sagde sa til sekret~ren,·t jeG ikl':e ville S· ,l.. '\,

::.

'I.. ,

,.,.0.&. jec ville se at Li. nogle andre ..led til <Jt vente. JeG k0rte sCl.
, '".f.;irs t åd til en f?:rrr:er der hed Oven ?arson, han havde ::,eget filåjs

o~~ 'iit'n, var all;id med p:1 ;:t taGe en chance 02 han s.").[;de straks ja.
., \,

EV?.r ·OCi. altin[; er vi blev nok som ville vente Led s.t sælc;e til

henaq/\~fteråret og llied nok mene,;,,' jeg at vi V2r nok til st vi kunr

f~ e~ sr.i~ ind efter majsen.

L""'nGe: v).u'ede det ikke før aviserne var fulde af torkeGleddelel:..;(
, ~ /~ i

i st;D.te~Ae·,og det var majsen det Gik ud over,f"ordi IT,an s6.r den

·ter;;rJe'li·g. ~~nt 'P:l foråret. Da vi nåede hen på efteråret var Qajs=

prisen.:, ~!t~g'et til det dobbelte (Jf hvad den var oe for:lret 05 sil

var ti~~p inde til ~t sælge oG det var jo Gode penge nu da jeG
[",

liGe s'tp<1 oe s1.-ulle rejse hjes.

Jed ~,~vde nok vundet lidt prestige hos en del L.'.rc.ere,selvoG
/'

jeg ikke ':havde lagt skjul p8. hvordan jeg var }co;J.I1et lli"1der vejr
. .'

r:;e'~,3.t 'IJr~scrne ville stige. ~er VClr da 0Gsd flere der saf:;de til

\ .

/\.

.t;
t.. ;

.I;

i..
t
~

"," ,i,
(

\
./ ,

J,,

jeg koc tilbuce,cen

Je[~ ko,;: tilb:'[e,o::: jeg SCl

blot,at jeG i~:e vi0ste O~

ville forI,)o.gte deres

I.1~~_~~ce i ).~-\lert fe:.ld }C~1.;t en ret:"lrbillet •
.... ~

, r
'. \
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Jeg blev på den måde forsinket med hjemrejsen,men jeg arbejdede

jo for andelsforeningen,den eooperative og fik min ugel.n for det.

Jeg passede deres eila ude på dokken,så det kostede mig jo ikke

neget,at gå sommeren igennem og vente på,at prisen på majs skulle

stige og jeg ville på den m~de keller ikke kave tabt noget,dersom

der ingen prisstigninger var kommet.

Jeg var nu. klar-til at tage kjem,men de. danske amerikab~de som ~

jeg var kommet over med eksisterede ikke mere,så jeg købte en

returbillet,kvor jeg skulle sejle.me~. den Canadiske damper ved na~
. ..... "

It Empress og Brittain ",det var dengang verdenens tiende st.rste

passagerskib og sejlede fra Qui'becki Canada og til Sout:D..amton i

Englan~. Såvidt jeg senere A.rte,så blev dette skiD sænket i Atlar

ten under krigen af tyskerne,da det tjente Som troppetransportskil

Derefter rejste jeg med tog til London,hvor Jeg overnattede og

næste dag tog jeg toget til Harwiks hvorfra jeg tGg med en af de

Forenedes skibe til Esbjerg.

Jeg be~ttede dog rejsen mens jeg endnu var i Canada til at gørE

et ophold i Toronto og her bes.gte jeg en datteraf Pastor Dræbye,

Esh.nderup. Hun var gift og boede et stykke ttdenfor Toronto,~an

Aavde tre børn og jeg tilbra~te en dejlig dag der.

Da jeg kom til Montreal 6es.gte jeg en svigerdatter til Samme

pastor Dræoye,hun havde vrret gift med en s.n og de boede i Montre

men kan var omkommet ved en kranul:rkke og b.un havde hans Urne rti:x

stående i staen.Den skulle ~un til Danmark med,så han kunne blive

-- __ begravet i l1jemlandets jord.
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i Frihavnen. Of:; SD Gik 0J.I'S!1 til KjG2nll':,VD ~:,8C tou;t,i:,cl~e::;:;i->;_

v3.rYJilleh.:dcstroen ty,,:;'"et,:::en C3 jep: ::J~~_ Qet tiJs"Sl.J.:L1\..:t .:.1, T'.l..'"~'. • __ .... ~ "-' _ ..L.: \".. ...... '--

tidlif..;el.'2 hsvdc 'J!.cret i J,ylla.nc"så har jeg alt::;:.l-s.lc:;:-'iC ,l~::::::/cse~

Li11ebelc. t c':eci 85. pri.:'ci tiv en tir-g SQ:-~ en. da",per .:~ l tsl f)rs te

~;c,ng jeG var i Jylland v:::.r ca j8~ C;ik i land i ~~s::jerG,:'-,8n j~0.:

sL'Ullec1og senere kO:,:'_cetil at ::-ej.se r":eset 'i Jyll2Lj.
• .-r ~ .....

'fBl o..nlco~'ien til Københe.vn toz vi-ti-1 Socils I::or Fru Li:.;~,c.:...e2:'s~::;;}

i Tnserslavsgade 03 i den nær'8este 'tid-besøgte vi- 'OgS2 !Ii.in Ilor i

~h:stved. Det V6r nu sidst i Oktober 1936 og jeg beGyncite 2,C se

Illig-' o:') efter baserier ,s3.can lie t lanGs 0::;-: t sådr::.n lid:: lal}Gso,_: t, c:e [
hen iEOd decs':Jber fanet vi et baGeri I .FronkrigsGClde,hvor h.;),C2

butik- 02; le j lighed ::;o.s::;ece os. ,:len så sl~Jlle vi o:;så slc:rnde os at

blive t;if't oG det blev vi så den 20-'Decenber 1936.Onde tunger

sagde,at vi giftede os den cac,fordi Go stod vi fbr~ ~rets ~

l:::rrgs te nat.

DC?t"-havde vi naturligvis ikke rT-'...nkt p} ,~en l~voror:: alting er s:l

kO!I1,'-der eb dreng til verC:enen ni Glo.necer oG fire %c;e efter,s.lt3~

den-24 september 1937.

Det skete at folk spur~te 0::- vi ildæ var blevet'"fre~~;::ede ovel.'f::...

hin~nden,efter de syv et balvt .:irs adskæ.llelse,:~,errc!Grtilkunne "

svare~at det var so~om cer kun var sjet et par ~Qnecer.~er er ik(

tvivl orr~, 3. t c.edvirken e hertil var (j en alari6 svigtene korresporl.=

ci Dnce vi havde fort 'ceo llinc:-nden, hvår -:Eou il ef te rh<.1.nd.e n V3I- inue

i, hV.:ld jeg fore 1;og [lig og hvor- hun fortalte OLl eJet -her:lje::'2c:fra

oG ikke ruindst hvordan cet Gik i ~etsfbrbundet. :::-in- dent;.wg sode

ven Sv • .E.Johansen,vor i Etelle~tiden blevet m.edle[!-'affolketint'~E::t

ved-T-rC;Ycls d.ød. t,~edens i en del år retsforbundet kun havde to

I:ledle~er ne:rl.lig Dr T:8Jl. oG .f2.stor .':illesen, så v:J.r tallet nu blevc

fordoblet.

Resten af tred.iverne forløb meG tr'-,vl~1ed i bae;eriet 05 og delte

gelse i' det politiske artejcle r~ed r:ange w0cJ.er o.l. I Retsforbunes

ve.r også en fætter til siE;,Oc.n neG Henry 32.utiau og vaT: ligesor~ j2

bager. ja..":!s br9r var kOG:.et :-~eset i vort hj0l" i :~bstveC:; i c:L"1 C

bf.lrncoL~,men jec; kan ikke huske,Cit han har o~:talt '+ielITY hva..: 11æl

doe; sikkert c.:s.r Gjort,"'Gc nu havce vi alts:.1 truffet t~:LnG..::!Cen i

0etsfo:::-·l:lLo.cet.~1 n ~!2..-::' ::en2re t.i or.:;errcpr'_:sent2nt l nOGlE: .:ir.

Vi ::ao0e l.:J.~:-eriet i rr',~;kri:...;:';t.;;'-ice i fc:.:~C~r,s-J. l-co:,~ kl:-i~:':D :~,e(j Ci.::

besc:telse

l Tlin::-~, s:l

,l



milien 'og boåil var gravic og fødte en

i'er var ingen proble-,l!er I:!.ed at kor-,:::e

~'::.~~~et D~: e~: V2r'

s:;Jf.;;t8o.rbe 6e sou.

Or.
u

gjorde det uden

.:; I - lO ~r ~. (. i +....:1 ......( Q i-'e "'J ~j n;:-' tJ e!< "..:\ 0 I' L ~":'~ ~ .u .... J .• .lr......... - 0- - - ...a-.A...1 0 • ....., __ ..... , ~,0---. (..J:..:1.~,v.c "';':'.
1:;nger i 'iYsklanchct.:, cL't b lev JDc2lalet Cl:f lG.~-lce;

jeg kendte en del Salli havde s~gt dernedtjeg

opfordring, j0g skulle jo skai"i'e .l)~nge til IE..=
. s.

plGe ,men 'Jeg' var i berli:

af sted,narr'fik udstedt

en 'gratis billet til berlin og ved c:illkOLS cen blev vi den f)r:.:;te

nat'indkverteret i en slags s5.Ifllelejr-ot; Gat~en efter kor:- eJer en

h;:rferr::!.ester og fik :nig r:::ed. Han hed Ricllter og' co'ede i en §;2de

d r ~'~ed Zosseners traze, i:,ke så langt fra rlalles es Tor og j et';

fik' for en kort tid værelse i en gade lid t fra bageriet ,men ef t,

kort tid fik j c:g et værelse lige overfor bagermet' hos en fG.r;-.ili'

der hed Køhn,:r!,aDGen var vist e;:,bedswand :lf en slags,::<en nOGle

dejlige mednesker,cie havde en ureng p:i en ti-12 -irr.

So',: jeg tidligere bar ceskrevet,si h<:~vcle jeg,c-cr jeg i 1929 :::0,

ste til CdLlada,ingen kendsk:,·.b til det engelske sprog,::.edens jE6

havde b:rt tysk i fire år i skolen, derfo:c kunDe jsg så ncben=

. lunde tale med folk fra starten.

Jeg kan huske at jeg,da jeg havde V2I'et i b-geriet i en uges:

tid eller så,så spurgte jeg bagerme::..:teren om h5.ll nogensj,.nde

havde set liitler,sd. svo.rede han oed et vist eftertryk" Nein ieh

haben nie liitler gesehen" og p3. tonefcldet forstod jeg,at han

han heller ikke nærede nogen ønsker OGl e. t se lJer Fiihr·er. Der v&..:

i cClgeriet en anden svenci foru<ien mig 0G sa 8D konc.itor, sorr~ var

en nerv0 af hiehter. Riuhter og be.gersV8nc:en 308' hed Gustav var

begge veteraner fra først" verciehskrig oG g.eres 'incbyrdes s~:=

taler gjorde lllig hurtig klcr cDver,at nogen stor-førerbegejstrin;

var G<: r ik.ke hos der:;. Konditoren 11eo Herbert og 'han var cen SaG

jegto.lte r;rest ;;",ea. for vi v<Jr. ::lere~ j::::vnalderene og jer; kan

huske~'engang da vi kom til at tale an nG.olf Hitler,-sa sagde h:J..il

at vi har da fået alt hvad Hitler havde lovet ,for når han t~lte:

så vnr der to ord SOffi altici gik igen 08 det var-" Arbeid unG br~

Og son han sagde Erød har vi da alle og arbejde her vi OZSd

vi mi endda iwportere udenland~ arbejdskraft. Og med hensy ~il

det med brot Sd har han aldrig lovet at vi slculle f~ pålæg p1

brødet.

Inden L:::.nge fClGG t jeG ogS:3. ud af at kO:"~";e i c.: Gn dC){Jske kirlee

i i3erl~ligcso~~ j~G kor:, i clen G<..llJskk i Toronto i den vinter

hvor jeg opholdt mig uer,c:.et; er jo alle VEGne 0t s':rr;,li.nr:;sstec:. :t

danske. :træs t en i l:erlin hed o.eng8.116 pa.s ..;or I.lauenfe le. t, tEn

Lle'J seneL'e prC2st i Btin8e i-:l Fyn o;; L.:.n;,; kOD": V;J:r oss:...;. teol.JG o.

te ld,vde GO D::rn 8D crefl::j o; 2il pi~:;e .

.J..,e;ju(j~ll VJr C€:l' E:U l~ ::r'-'; ,;r-_·~~0 '/'C<": !l<.:.V;i <.J'::':.)Cc.'_~:_~(;,j~;:~~'J 'J'.;,' t>;J:
,',
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til den bitre ende,jeg l~ste i avisen om hvordan han illåtte en

tur over Moskva da han skulle hjem. Han blev senere pr~st i

Viborg Domkirke,engang jeg var i ViDarg var jeg oppe og hilse

på ham.

Det var jo sa meningen at vi skulle sende penge hjem af lønnen,

men den var ikke s~rlig stor,den kunne måske nok klare lige Xxoc
familiens behov,men nogen mulighed for lidt opsparing var 'der

ikke.Og det skulle der jo helst vzre,men det er jo sådan her i

liveb,at når det ser sort ud,så kommer der gerne et lyspunkt.

Vi danskere i Berlin mødtes på forskellige steder,szrlig fire

steder,der var f~rst den danske pirke og lige overfor denne

lå på et hjørne en restauran~hvor vi kom og så var der en re=

straurand lige, overfor Anh~ther Banho~ og så var der en rest~au

tør i en gade lige ved siden af Postdammer plads,gaden hed

Bernourgstraze og den har senere v~ret en del omtalt,fordi der

v~r mange fra østtyskland der flygtede ud til denne gade ,men de

hul fik man så stoppet.

Ved at komme sammen med andre danskere blev jeg hurtig klar

over at man som tysklandsarbejder kunne få ensåkaldt standardpak

sendt ned hver måned. I begyndelsen tog jeg mig ikke af det,for

jeg led jo ingen n~d,jeg fik jo min mad hos bageren,det kunne

jeg sagtens leve af. Men så var der jo ~urtig nogen der sagde

til mig at jeg skulle tage den herned for den kunne s~lges til

tyskerne,og så Aavde man det mere at sende kjemog det var jo

bedst at man kunne udfylde det man m~tte sende hjem. ~akken

bestod af levnedsmidler bl.a.k kg.smør og andre rare ting.

~x~æ~~«~~ixåJeg fik så Bodil til hver måned at sende en

pakke ,der var et ~este~t sted man bestilte den og betalte derfor

Jeg begyndte så delsvafrlhge min egen pakke i begyndelsen til e

anden dansker som var vant til" bussines"på dette område. ti eg

kom dog hurtig med i at afh~de både min og andres pakker til

tyskere. Det er jo klart at det var l!'edtstof det manglede på, jei

kunne se,da jeg kom i bageriet i 1941da havde vi jo ikke direkte

fedtstof at anvende i bageriet,men vi anvendte noget som der hec

"fedtsparmasse",det var noget brunfS't noget som var udm.~rket til

f.eks.r~rkager,altsåsandkager o.l .• Dog lenge inden jeg rejste

hjem i 1943 da anvendte vi eller rettere sagt sa hed det ganske

enkelt "Fettfreisparmasse" ,men også det var for så vidt ganske

godt.jeg begyndte så at tjene en del penge i min fritid,vi tog

ud i lejrene og aftog pakker og ellers traf vi jo landsm~d fler

forskellige steder som jeg har n~vnt,men så var problemet,at få

nogle af disse penge sendt hjem,for man kunne jo selv kun sende

et vist gel~o hver måned,som også var rigeligt stort til det m~
normal t kunne t j ene. ,:,>
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U~G9:c's':-;:reve;.; af de:osoeres ar-tejdeE;iver,;:~en sJ si:-u.lle VedkOi..2ends
" ·U, '., " '., .

sar.· '~= enscl1e senG t:. es l darur.arK kunne sige n:,~:vne c In.' cen de vent0l
-,

pense frD.,o[:' de ·~;.:n kUG:18 resiker2 at ilt breve bi.e;;r ce!Jsurery1:; s

kunne ['.an jo iklce skrive '-lt aer var penge p8. vej'.-Det ordnede vi'

S2. på den rr.åde, Ci. t Ddr j eg indbetalte penge pd. en-tr:,.:..Dsport til

Din kone,på en andens naVD,så sk::.'ev .j~g sawtidiE;'et'brev,hvor j~

sådan tilfældig inde i brevet skrev a~ jeg havde'forresten trJS=

fet 'den eller den og sh~lle hilse hende ruenge 6ange,og så var

n~vnet der,så vicste BOdil,at det VRr renge der kom og så opgav

hun det navn i b3.nk..::n,når hun uerfra havde 1'det"m.edu.else orJl,at

Ger var en pengeforsendelse og det slog aldrig fejr.

:Cer var n21turlig;vis nogle ordentlige bombementer over Eerl:Ln

imens jeg var aer og så ~~tte vi jo i beskyttelsesruE og det

skete at 'ri u.:åtte søe;e ned i et 0rivat rwn,cen aet var gerae i'or

trist at sidde der,og da de steder vi kom,v',.!r llI~lige odu'ing x:ak

AnhCllthe::::- Bahnhof,s-5.. skyndte vias gerne dernen OGså nedunc:er

l1vor S togene var, for <ier var gerne liv og glade-dage ine. til

alarsen V2r forbi. ~n nat var der så ~ange brand~'i Berlen ~17oo

sagde man-s~ da je5 gik hjem var cet'ollitrent lige så'~-st som ~L

caGen. i\;en de t er nu aldrig så s lelLt at være i, son det er a t

tænke på, enten f~r eller efter.

De ~lennesker jeg boede hos lige overfor bageriet var uejlige

var Uleget flinge mennesker og var glade for Hi tl'er,-dels fordi

~skland var ko~~et på fode igen og så var hendes dreng i Hitle~

Jugent'og det var hun meget glad for ,at han ~r~v~d~s så godt og

han var også en fli~ dreng"lJet svare jo ~~st-til~at en husmo:

her ville være glad for a%~ar i spejderbevægelsen·~.l.

I SO!:.'i8Gren 1943 tog jeg på orlov og skulle være' ·hje:::;::lG 'hos faL.J.i.::

lien i to-tre uger. Jeg fløj hjem, jeg havde :tja ·-råd til det ,::::en

så koe cer en of r::ine venner derne2e fra oS fortG:lte,at politi2

havde V2I'8t pl rn.in arbejdsplads 02;- sp0r g e efter''CLb~; Så var del;

slut,L~ke 8ere Tyskland for ~ig.

;;,in fætter Henry var også cernede,han havde forst'været i

h31ilburg,;:r.en kV1Sc. til Berlin og vi hanGled€ r::.eget sar.TIen,ruen 110.:

ø · c' v s "'''n kOTT]. l' f:=:>QF:se l, J' e;:: k8.l1 .. i,lr.k. (3 huske hvor L~nor,.,.,r. g cl~;o,ren • • .1LJ. li! ~ <..J ~ .

!:.en i hvart L7ld til ;;"eget n.~r k:::-it;ens slutning.'

LeTii!ed var det slut :L'ed viit Tysklandsop::lOl<5 oG når jet; b.nr

cc3s1::C'2vet v:.Jrt s~),lb ,f pJl<:~(eri18 OG :..e~2 C

t; (; :!.'n e , s :i er ,~ eli ble t for' ~ ~. t :' (; Gv i~k cl; i l



,L:: ,.)lev ~l 1::~je' "C 0<:.: L::>lc.l- li,,:~ '::<.':',.1:" ~.~..::'i2,Vl CUt; ':;jJ ;;Ul'i,il

':"::'sL;VeG og til KøLe elOS r:,in s;;ster os svoLer.··en ellers te:.:-..ynutc:

jeG,at se mig 01;, efter et bo.(;eri o~ kOr:L jo Ganske ~naturlig i :XØ::c'ti

forbinclelse t:"ec eJ'enuor;~sr::r2Glere oe c<2r var en der spurf'·te O· J'ee:'
-...:J l.~ o

l'l"l'-e ville ~p p'; et 'leri'eri Jc" t .. _,,'-'---o. l;u"t over "e';'" o'' ,'- t . Il.::\. - - 0_:_ _ o • :.::, .'::."-'".lJC:: - ~ v o Jet; 2n~<C0

P},~lt da jeg havce b2geriet i ?rankrlgsgade,var der et ~ejeri i n=

heden oe:; S03i;;e tiuer havde je;; ta:nkt på. at G.et var' mere praktisk

r.'ed et mejeri,hvor jeg også selv var i butileken og i.lcke natarbejde

J eg ville n:.aske kun::e ove rko:;~.::e de forenings6creElcil, so~!. j eg vid=

ste jeg ville få og jee; tog Led hae. ud og sJ. pa forretningen p::;'

Rebekkavej og cet endte rued,at jes købte den. Det var naturligvis

også en forre tning Ged ::leget arbe jde og IT.ee. I:':orgenuc.cringn ing af

2:21k 03 brød.

Vi overtog butikken den l septeL:cer 1943 og der VeJr en 1% vr.lej

lighed i nr.G to opgande fra tutild~en,llien den fik vi senere byttet

os til en al vr.i nr.8 altså opsangen lige ved siden af butikken.

Vi boede jo inden vi købte :~ejeriet på Kastrupvej og den 31 aus"U

havde vi en fl;§l:ttevogn og vi t.og selv fra Kastrup til iiellerup på

cykel og havde hver et barn ~ed ru cyklen,jeg havde aenrik,der var
\

6 år og Eodil havde Helle,der var 20 Qåneder.

Der var ikke sange varer at overtage i bucikken,for det var jo

midt under krigen,hvor alt var rationeret og det der ikke var ra=

tioneret fra det offentlliges side,det :"åtte vi selv rationere,så

alle fik noget •

.liver morgen koE.!. der en he$ tetrukken vogn fra De j eriet 'Snigheden

llied illælk og fløde og så havde vi nogle morgenbude foruden mig selv

til at bringe mælk og brød u~ til kunderne.

r:ælken var oengang på flasker, sO:~ så blev stillet uuenfor folks

døre,der var dengang ing;.;n aer havde køleskabe altså elektrislce,Le

nogle h~vde et skab der blev afkølet med råis,som de købte hos os.

Vi havde jo også selv kun et sadant skab,der selvfølgelig var xz
større end det folk i almindelighed havde,der skulle to halve stæn

ger is til vort skab,medens de private skabe altid anvendte en kva

stang is.

Det at mælken skulle UG til kunderne hver Dorgen krævede jo ar=

bejdskraft og jeg tog selvet godt nap med og efterhånden som vore

egne voksede til, så brugte vi ganske naturlig også dem Son:. Iilorgen.=

bude. Henrik var ikke ret ga:ll!!el,G2. han også hj.,lp til n:ed at få

mælken udl og ogs.·;' senere på cagen når de r var noget • Jeg k2n huskE;

at i opgang nr.4 var der en beboer,so:r:. ingen måtte havde og niir

ilenrik skulle cerned ,så s tort. hans Bor og; forklarede ham-han kunne

jo enclrm ikke læse- at d.:.;t 03 cet var til ciar:1en ucen r:::ltte oe; nor-:s
~ G

2.ndet v:..'r til def2. necenund~r eller ovenover d2.wen Uccn ;:,8.tte, s:l lE
, .~
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or; det V8.r vanskeligt,::(; o~~arbejde b.:::r8 et :::linc:;::·::; l'::"ser di' vi~rer,

blandt ancet forci at n~1.r ccr en5&..:lS L':clle:7l elev 2n(;211 :..:;eneral==

strejke eller C c:::' blot var nogle I""'"Jcter o::': et eller &.l1G<::t,~.:;o. :~,J':,

folk 2tkøbte alt hrrad vi havde.

Det var ultici ec pro'bleu .0.enc;&ng,'-..lt fd. L,O:':'\:;dl.L.:.:::L~elJ. cr;::"t:;'c uG. til

kuncernes dør,(_o~ ~er i ejcndoL.:.en hV0r vi I'LJvC::c tc;_tL~:~C~1 2;ilc c.e;'c

skulle vi jO::Dv'2nde cykler og det 'leT j~.er2 <3t (;;:t pro"tL_E.:;., i'or de;

blev J' o JO 2vnli~ flade, forc.i Man i>ke ~v:vdc 1,·" ,·( G :-l' l ..... ··,l~l-c.'" -. '.- '~'1'-' ~.- J. -" _ _ '-' v..!- '-"J_... W. .... '-.L.lC, L. .. 1....:::.l

anvendte celluld ae c.et sprj:J..l)g 31 c.2kkene bik i :3t:TllEr.

Ve.v·eLanGlen holet r-J:;,.turligvis ikke op 3a:. 0 1.;8n ;:oed kriGc;n sclvoc. C.E

'bedres l:.'....'1gS0:.lt ,:::en i 'tetragtning af ,at vi l."avde ;førre; tni11gen i 30 :
år,si var kriGens oG efterkrisens tid ikke sl lang.

Ce..'1slce :::Cort tid efter besc2ttels-:.n tlev jeG spurGt ~~f ~.i.i:~':~ Ger 2.G

r~ini3trer8ce eje~1(::o:... elJ hvoFi vi havde for::'eL;ninc;,o "d~6 bJ.n.ne S~~3.::;:

fe lid t s!::.jr og fedt i en pald::e, for C. r vc..r en 1.'l..lrc;r, c..e::. sJ:ulle til

Tvskland og 1.12.. ac;l::.inistr'toren havde noset D:2r f.·~:;:~ili2 i ·i'yskla.oc..

Adr.; iD is tra torl2n v': r t ilknyte t en s7da:eriks.nsk a.:;;b.::lsi.1c.e o; sl

ville han gerne benytte lejliGheden til ,t sende en Dak~:e derned.

Je['; sVCJ.rede at det kunne jeG godtklare I::'ed S;3..(I·;11 en palr,2<8,::,en ~\

be tingels e af, a t C. en sa.:~L:e kurerer os.':a h'"'Ul:ne tcl'-.- <; c:l1 liGnene pak:;:e

ned for !!',ig og s:=nde den fra det næTI.este :;::;osthus fr berlin. Efter

nogen tid fik vi et brev fra herbert,altså konditoren,aichters nery(

Kureren var kOGGet helt til Berlin og havde sendt et postkort ~
Bageren,om de ville ~ afhente en pakke pi et bestent hotel. Det v~

et helt overstrøenende brev vi fik,hvor jeg rigti8 fik at vide hvo~

dan det gik,nerbert havde jo været inde SOQ soldet og havde været

med i krigen og havde vanet t~get til fange af aGerikanerne og det

var jo meget godt,for så kOD han da hjem med sin f0rlighed i behold.

~it foreningsarbejde stod naturligvis ikke stille,jeg 'ler blevet

medlem. af en :,le j eriforening der hed Københavns DetailnLej erier og sex.

den øvede foreningskværulant jeg allerede på det tidspunkt var,så

blev jeg forholdsvis hurtigt ~edle~ af bestyrelsen.

;3ar::tidig celtog jeg jo rr.eget ivrigt i 'retsforbuncets org3nisation

og var ~edlem af bestyrelsen i flere år,~en blev :;::;1 et tidspu~~t

formand f'Jr øs tre s torkrec.s.

Der ~ar jo ell~rs ~eget at bestille i forretningen 06 det siger jo

sig selv,at n~Dc alle fik deres cælk bragt uc Gver æor0~n,3} havde ~l

OE~e. en konto hos os sO:;~ en ciel betalte hver uGI2 0 3 8.nc.re llver C'.JlJ.eC:

og så købte de fleste oSs~ alt andet p} re~ning,si jeg V2r Sl~~ for,

Iodil ho. veJe c:l:~o~ kont,)I'ucicL:nnelse, for det vc.r.' f';:-'r vi ·L:.~vde I'2Gll~=
.. .

o c,':, :..:. I' '11. C':"c.' o'" ~"'lrr:> fol'·"('~ ref~ni l1~"cr~ '.'.J~.. L) LL.o,. 1->....... .1 .... _ ~ -- i.J
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ned af kollonnerne be~delig hurtigere end jeg,men så på et vist

tidspunkt fik vi da en regnemaskine til at begynde med uden strimmel

men den hjålp ocl meget.

Henrik begyndte så at gå i skole på Strandvejsskolen og han gik de:

til omkring 4 klasse,men var aldrig rigtig glad ved at gå i skole.

Jeg var så på et tidspunkt med til at starte Bernadotteskolen,som

fik til huse på Hellerupvej. Den startede som en slags internationa

skole.~i skød lidt penge til formålet,men gav senere afkald på dem,

så det blev en selvejene institution.

Men det vigtigste var,at lige så ked af at gå i skole på strandve,

skolen,lige så glad og dygtig blev han på Bernadottskolen,men han

havde også en god klasselærer.

Efterhånden som Helle voksede til,så kom hun også på Bernadotten

og gik der indtil Henrik skulle ud,for han skulle tage Mellemskolen

på kursus ,da ~ernadotteskolen endnu ikke havde eksamensklasser.

Helle havde nu aldrig været af samme begejstring for Bernadottsko:

en,så hun ville gerne tilbage til Strandvejsskolen og det lod vi

hende komme. Her begyndte hun i 4 klasse og hun fik her en ualmind~

lig god klasselærer,han hed Holger Hansen og hun blev meget glad ~OJ

at gå der ,på samme måde,som Henrik havde haft en ekstremelig god ~

rer på Bernadotten. Jeg er derfor mere og mere kommet til den konklt

tion,at det der betyder noget skolemæssigt er den rigtige l~rer til

det rigtige barn. Engang flere år efter var der en kunde,som i vor

butik stod og fortalte om Rendes dreng,der skulle ud på en tur med

deres lærer. Da hun var færd~g sagde jeg,at jeg vidste godt hvad der

lærer hed,han hedder Holger Hansen,jo sagde jeg,for der findes vist

ikke to af den slags.

Helle tog mellemskoleeksamen på Strandvejsskolen,men i realklassE

gik nun på Hellerup skole. Jeg var medlem af skolenævnet på Strand=

vejsskolen.

Trods travlhed om dagen i forretningen fra kl.5,3o om morgenen,så

dyrkede jeg både det faglige og det politiske foreningsliv om afte=

nen. Jeg var sekretær for mejeriforeningen og ligeledes i retsfor=

bundet og senere blev jeg formand i østre Storkreds og blev opstille

til folketinget,men uden valgchance. Opstillingen blev der jo stemt

om og der var tO,som altid havde flest stemmer og Som jeg selv gjorc

alt for at vælge.

Den ene var direktør Knud Tholstrup og den anden var overlærer

Gudrun Bjørner. Knud Tholstrup var nr.log var,jeg tror i 12 år med=

lem af folketinget for retsforbundet valgt i østre Storkreds efter

nogleår vistnok i Lyngbykredsen.
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Ved valget imaj 1957 havde vi i østre Storkreds opstillet på den

samme måde med Tholstrup som nr.log Gudrun Bjørner Som nr.2 og jeg

som nr.3 o.sov.,vi havde ikke partiopstilling,men valgte kredse i

forhold til det stemmetal den enkelte havde fået. Knud Tholstrup f D
altid så mange stemmer,så han var berettiget til 2 kredse at blive

opstillet i og Gudrun fik en god kreds.

Forud for valget havde Knud Tholstrup sagt til mig,at dersom Rets:

forbundet gik frem ved valget så forlod han folketinget,men dersom

vi gik. tilbage eller status Quo så blev han~ Han var jo efterhånden

leder af en verdensomspændene virksomheQ9 At han ikke ville gå hvis

vi ikke gik frem,var fordi han ikke ville have folk eller bladene

til at skrive ,at rotterne nu forlader den synkene skude.

Imidlertid gik Retsforbundet frem fra 6 til 9 mandater og så var

jeg klar over,at så ville vi miste Knud Tholstrup i Tinget

Knud Tholstrup blev i tinget og havde en meget stor andel i de

såkaldte trekandforhandlinger imellem Socialdemokraterne,Radikale

og Retsforbundet. Da det var overstået nedlagde Tholstrup sit foL

tingsmandat og var således ude af det aktive politiske liv,d.v.s.

at va:i1 han ude af det aktive på Christiansborg, så har han sikkert

mere end de fleste holdt frihedens fane hØjt ved igennem årene,at

sende artikler til dagbladene i en mængde og en kvalitet,der vidni

om hvor meget han har vzret grebet af og forstået begreber som

menneskelig og erhvervsmæssig frihed,først og fremmest baseret på

jordens frigødelse gennem grundskyld.

8elv med fare for at gøre min egen politiske indsats mindre end

den var,så er jeg af dem formening,at dersom Tolstrup var forblevl

i folketinget i trekandregeringens tid,så tror jeg,at Retsforbundt

·zax i 1960 var kommer i folketinget igen. ~et var jo ikke meget

der manglede,idet retsf.havde opnået de 2 %,som nu i mange år har

været gældene,men dengang var der en bestemmelse om at der mindst

skulle opnå 60.000 stemmer og vi h~vde desværre lidt under.

Var vi kommet ind ,så var trekandtregeringen fortsat og så villt

de gode resultater xregeringen havde kunne fremvise i de 3~ år del

havde viIket,have fortsat med forøget s~rke i stedet for den stæ

dig større gældsætning af landet,hvis rentudgift befolkningen er

ved at synke i knæ over. Statsgældsætning burde være forbudt.

Til trods for at fholstrup blev tilbudt posten,som handelsminis=

ter,så tog han orlov fra tinget fra 2 oktober 1957 og nedlagde

mandatet den 20 marts 1958.
Fra 2 oktober 1957 kom Gudrun ::Bjørner ind som suppleant o~

blev fast medlem fra 21 marts 1958. ~udrun BJ"ørner fik ku. n en kor~

tid i folketinget hun blev syg allerede om sommeren og fik sygeor:
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fra 22 oktober,avorefter jeg blev indkaldt som midlertidigt medlemo

Den 19 august 1959 døde Gudrun Bjørner og jeg blev fast medlem. Gudrun

havde været medlem af Københavns Bergerrepræsentation i en del år eg var

en meget dygtig kvmnde,den ældste datter af tirosserer J.L o Bjørner,s~m

jeg var i studiekreds Res i 1927.
Når man tilhører en lille gruppe i falketinget,så går der ikke lang

tid før man efter at være blevet medlem.~older sin jømfrutale,som det

hedder.Vi var jo kun 9 medlemmer i var gruppe,men aeraf var de 3 ministæ

Min jomfrutale var som retsforDundets ~rdfører i forslag til naturfræ

ningsleven,og både på grund af denne lovs betydning og fordi det var miB

debut på følketingets talerstol som ordfører,så briDger jeg den in

exstensQ.

" Vi kan fra Retsforbundets side tilsige støtte til deM ker f~re=

slåede tilføjelser til lov ~m Naturfredning.

Når vi ~ar en lov ~m naturfredning,er det i sig selv en erkeldelse,af,

at vel kar vi en privat ejendoms eller besiddelsesret,nvilket vil sige,

at vel Aar vi en privat ejendoms eller besiadelsesret,avilket vil sige,

at staten garanterer privatpers~ner en ~egnsret,men aen mere eller

minare be:: s ideIses løse ciel af bet'olkningen ,m::EJll:X:«RlD<IE 2 R12 X12112 1'&18 i M 04 !t2

»Ksi~w2ls2s1~$2K vil ~gså Aave en vis medbestemmelsesret og en vis aå=

gang til uele af lanaets j$r~.

Jeg er enig meu forslagets De~kningerQm,at i en tid,som den Ti nu

~plever,at den stærke uavikling i k.ommunikationsmæ.o.lerne øg mere frltlQ

:tor aeil en..kel"Ge ~orger kan resultatet let blive en yderlig opdeling og

bebyggelse af ,xmange naturskønne arealer. Dermed er ikke sagt ,at vi ~

vil gøre hele Danmark til reservat,men vi finder det rigtigt,at landets

naturværdier sikres for befolk.ningen,og jeg vil gerne understrege,det

tiltalende i,at vi gør det i tide,for netop at sikre os imod,at staten

senere skal komme ud for at skulle udrede en række større erstatninger.

Vi er normalt ikke tilhængere af oprettelse af mange udvalg-det kost~

jo penge-men det centrale i dette forslag Gm till~g til naturfrednings=

loven er jo netop,at man vil søge at gøre noget i tide,som ikke k.oster

mange penge i stedet for at vente og så senere at skulle udrede stere

erstatninger.

Jeg vil særlig h~fte mig ved bestemmelsen i §37,hvorefter det påh.viil:

er de i paragraf 34 omhandlede udvalg,at underrette statsministeren oml

hvilke arealer der er inddraget under fredningsplanerne med henDlik på

udnyttelse som opholdspladser campingpladsero.lign.samt til frie bada=

strande.
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Jeg finder dette meget vigtigt,for samtidigK med at loven sikrer,

at landets na~skønheder ULke forringes,er det lige så vigtigt,at

sikre eller skabe feriesteder,ikke alene for de mange mennesker fra

byerne,som i stigene grad nyder ferie og fritid på denne måde,men

også og ikke mindst for den meget store strø~ af turister, som eftei=

hånden også benytt&i-h vid udstrækning,at' denne form for ferie.

Der må ikke ved skov og strand, som bør være folkeeje,findes alt

for mange skilte med påskriften " adgang forbudt "og der iIiå selvfo1=

gelig endnu mindre findes skilte,hvor det står på fremmede sprog,mel

det er vel også en af de ting,som forslaget tilsigter,nemlig at tDC
sig imod,at udenlandske spekulanter opkøber store arealer og derved

udelukker landets befolkning fra strandgrundene.

Jeg vil til slut gerne spørge den højtærede fungerene statsminis:

ter,om der på noget tidspunkt,har vist sig manglene muligheder for

oprettelse Di campingpladser. Er det ikke således,at det har kunne

klares ved privat initiativ, efterhånden som kravet derom er vokset?

Jeg er bange for,at man skal gøre den slags opgaver til til stats=

opgaver,selvom det pFivate initiativ kan løse dem.

Iøvrigt kan vi fra retsforbundets side~±I tilsige lovforslaget al

mulig s tøtte under udvalgsbehandlingen. II

Netop dette at det ikke skal være ~uligt at opkøbe strandgrunde o

hindre den øvrige befolkning adgang,er meget vigtigt. Jeg skrevet

læserbrev til Ekstrabladet engang senere og gentog noget af min ord

førertale.årsagen var,at der var skrevet en del om tyske jordopkøb

i vestjylland.

Læserbrevet lød således:

" Overskriften lød " De r.Iyske jordopkøb må stoppes"

"Ekstrabladets oplysninger om store jordopkøb i de tyske strand=

områder virker overraskene,når vi har en lov om,at man skal have

5 års ophold i.landet for at kunne erhverve jord.

Det er åbenbart anpartsloven,der giver muligheder,og da den har

vist sig uheldig også i boligområdet,så må den ændres,så den ikke

kan anvendes på jord og fast ejf;nd0m.

Før EF-afstemningen blev vi forsikret om,at loven om erhverelse a

fast ejendom fra 1959 gav fuld garanti ~od udenlandske jordopkøb.

~eg var selv R&tsforbundets orfører,ved denne lovs behandling i

folketinget og min ordførertale gjOrd~~pmærksom på,at ikke alene

trangen til ferieste~e~,men også spek~lationsmomentetville anspore

til opkØb.
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Jeg sagde yderligere,at denne lovgiv~ing burde eft~rfølges af en

lov ,der effektivt kQ~ne hindre,at der kunne tjenes arbejdsfrie Den~
. ~ ~

på grundværdistigningerne og det er indlysende,at BTSk efterspørgsc

efter jyske strandgrunde vil få en kraftig prisstigning til følge c

deTffied gøre~d~ det endnu vanskeligere for vor egen be~

fo lkning a t erhverve.

En mærkbar grundværdis t igningsskyId eller en kraftig forhøjelse

af den kommunale grundskyld vil også kunne anvendes, som modtræk

imod de ~ske opkøbslyster.

Men det hast~r med at gøre noget,hvis det skal lykkes fortsat,at

beholde dansk jord under danske nejle,så vi undgår,at møde en skov

af skilte med fI Eintrit Verboten "
R.Sandau
Rebekkavej 8

Hellerup.

Det var læserbrevet og Ekstrabladet havde så i tilslutning til

dette tegnet en ~isk tysker i færd med at banke et skilt ned i

jorden med påskriften If Eintritt Verbote.c. fI

Som jeg nævnte så er det ikke ordførerskaber ma~ mangler,når man

er medlem af et mindre partis folketingsgruppe. J eg skal dog kun

næVI1e et enkelt mere og det var ikke et ordførerskab ,men det var et

" Spørgsmål til Indenrigsministeren" Det var den 22 marts 1959 og

spørgsmålet lød således:

'~il indenrigsministeren søge sundhedsreglerne ændret således,

at det vil q vær e tilladt ~eE"il!lrkle konsummejerierne at"dtilsætte

smagsingrediensertil surmælksproduktet yoghur~således som det kan

købes mange stedet i udlandet"

Talen som fulgte spørgsmålet:

" Det er som bekendt ikke tilladt at blande noget i mælken og dE

er ikke alene når d3t gølder vand ,men også når det gælder mere posi

tive ting. Der er naturligvis ikke noget at sige til,at der fra

sundhedsantoriteternes side v~es om begrebet mælk, der jo i ikke

ringe grad danner det ernæringmæssige grundlag for folkesundheden.

Imidlertid mener jeg,at der ved visse lempelser må kunne åbnes

for smagsmæssige forbedringer,der vil kunne fremme salget,og her ~

tænker jeg særlig på det meget gode og sunde ~ILælk8produkt Yoghurt.

Dette produkr. har en lidt bitter smag, der uvægerlig virker hæmmer

på salgsmulighederne for dette fortræffelige produkt. Man har da

også forlængst i flere andre lande rådet bod på dette forhold ved E

tilsu:.;tte visse dertil egnede snagsingredienser, og 2an har i ikke ri

grad gjort det muligt at gøre yoghurten til en folkesPise.'~,
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Når jeg har ønsket at fremdrage sagen og håber pa den højtærede

indenrigsministers medvirken i denne sag,er det for det første,fore

jeg mener,at dette produkt fortjener en langt bedre placering på

morgenbordet,end det i øjeblikket har. Desuden må man tænke på den

mængde turister ,der særlig om sommeren besøger'landet. de er for E

stor dels vedkommende vant til deres daglige yoghurt. Det vil da

også kun være en fordel for alle parter,at det bliver muligt at køl

produktet både velsmagene og rigtigt embaleret,f.eks.i en tiltalenE

papemballage og i det rigtige størrelsesforhold. Denne opgave har

jeg dog fuld tillid til,at mejerierne vil løse.

Ud fra den betragtning,at der her er tale om en ganske eneståene

sund mælkespise,ser jeg ikke rettere,end at de autoriteter,hvis op=

gave det er,at fremme og værne om folkesundheden,i den nuværende

situation kommer til at virke noget modsat den dem påhjilende opga~

Jeg vil gerne understrege,at mejerierne der producere denne vare,

alle er af en meget hØj standard,såv~l hvad tekniske anlæg som hvac

laboratorieforhold angår,hvilke ogs~7tæller med,når man skal vurder

mulighederne for en lempelse af de gældene regler.

Selv om de~ sammenlignetrE med landbrugets øvrige varer,ikke er

nogen stor artikel,der her er tale om,vil det dog være et led i

bestræbelserne for at øge velsmagen ved mælkeprodukterne i alminde=

lighed,og til dette formål vil jeg udtale håbet om at sundhedsvæse=

net vil kunne medvirke,samtidig med at det røgter sin i øvrigt være

fulde opgave.

Jeg håber,at det vil være muligt for ministeren at medvirke i

denne sag,der nok kan synes lille,men som man siger:dagliglivet

består jo af småting.

Derefter talte indenrigsministeren (Søren Olesen)

I anledning af det ærede medlems spørgsmål skal jeg oplyse,at til

sætning af fremmede stoffer,herunder smagsstoffer,til mælk og mælkE

produkter principielt er forbudt i anordning nr.273 af 22 oktober

1925 om mælko'Årsagen hertilfr,at man vil sikre forbrugerne rene,

uforfalskede produkter. Fra denne bestemmelse er der dog på nærmerE

fastsatte vilkår afveget veqpestemmelserne ibekendgørelse nr.161 af

13 maj~ 1953 om kakaomælk.

På tilsvarende måde vil Indenrigsministeriet,når konkrete ansøg=

ninger foreligger om even±uel tilsætning til yoghurt og andre mælke

produkter,tage stilling til de konkrete sager dels under hensyns=

tagen til de principielle betragtninger i mælkeanordningen,dels ud

fra indvundne erfaringer i udlandet og selvfølgelig under hensyu=

tagen til,at tilsætning kan ske på en sådan måde,at mælkeprodukterD

i~(e forringes i bakteriologisk henseende,og at de tilsatte stoffer
, "
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ikke k&n tænkes,at være skadelige for forbrugernes sundhed.

Jeg lean tilføje,at der mig bekendt ikke hidtil i noget tilfælde

har foreligget sager for ministeriet eller sundhedss~relsen,hvori

der er rejst spørgsmål eller ansøgt 02 tilsætning af freIT~ede stof=

fer til yoghurt,men hvis det ærede nedlem sL~lle ønske at starte en

sådan produktion,vil en ansøgning blive behandlet Deget velvilligt.

Slut.

Sandau:Jeg vil gerne taY~e den højtærede indenrigsminister for det

velvillige svar.Jeg tror ~ok ~,spørgsmålet har været drøftet med

Københavns overdyrlæge og jeg tror,&t mejerierne er meget interesse:

ret i at søge. Men jeg takker for svaret.

Formanden: Jeg gør opmærksom på,at forretningsordenen kun tillader

at tage ordet i anden omgang for at stille tillægsspørgsmål.

Hermed sluttede spørgsmålet og spørgetiden var derwed til ende

Når jeg specielt har medtaget dette spørg~ffiål,så er det fordi jeg

kort tid efter modtog et brev ~.kv±Xk«kx$~i~~skRx~MØSØ~~

~~!Rlti!ll:rs fra "Foreningen Storkøbenhavns J).:;.ejerier " Brevet lød

således:" Brevet gengives in exstenso ------

Jeg svarede ikke på dette brev,men lagde det i en mappe og der ha

det ligget i 25-30 år .
Se når -jeg stillede dette spørgsmål til indenrigsministeren, så

var det jo ltke fordi jeg havde fået en åbenbaring om dette gode

produkt. Starten til det var,at jeg var ovre på Odense fiusmandsskoli.

til et Henry Georges stævne og her traf jeg en mejeribestyrer,han v~

fra en af byerne nede ved ~~dsen og han sagde,at det ærgede ham,at

se hans kunder tage lige ind over grænsen til Tyskland og købe Yog=

uhrt med frugttilsætning og som ban sagde" det kan jeg lave lige så

godt,men jeg må ~e sagde han.Så sagde jeg at det skulle jeg nok s(

at ordne o'g så sti~lede jeg spørgsmålet,da jeg næste gang kom i.

folketinget. Og hvad skete der så,ja få år senere kunne man l.:æse i·

aviserne en l!!.eddelelse fra r;;ejerikontoret,hvor det hed, II Yoghurtens

himmelflugt" hvori der stod,at der var solgt 36.000 tons Frugtyogulli

på et år og dette store salg var sket uden at det var gået UG over

andre mejeripeodukter.Nu skal det retfærdigvis siges,at danske meje}

er,da man først fik mulighed for at lave frugtyoghurt,har gjort e~

stor og dygtig indsats både for et godt produkt og god markedsførin[
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De~ var hårde dage rent arbejdsBæssigt,ja det spekulerede jeg liffi(

på dengang, j eg s toa op tid ligt om Borgenen og hjalp til så vi fik ll'rr

morgenm2lk~n ud og så gik jeg op og drak morgenkaffe og lidt ~orge~

mad. Mit forarbejde til folketingsarbejdet lavede jeg inten o~ afte=

nen eller,hvis jeg skulle til møde så om fOl~iddagen og ellers gik

jeg ned og hjalp til i butikken,men klokken 12 begyDdt~ vort gruppe=
,J

møde og der sad jeg altid på min plads til tiaen,hvis jeg da ikke

var ude 3t rejse. hodil og jeg klarede jo ellers butikken alene,men

da jeg kan i fol~e,~~nget æåtte vi have en ekspeditrice,i begyndelse]
I-I-<XA::~ ,

var d~t en af datterens' tidligere skolekammeratcr,men det var be=

grænset hvorlænge hun kunne blive ved,sa vi fik senere en ung pige

igennem Eerlingske. Bun hed Inge Frederiksen og hun var hos os i

den tid jeg var i folketinget og forlod os så da jeg selv kunne vær,

der og arbejdede så SOill ekspeditrice i andre forretninger,men hun ro
holdt dog stadig forbindelsen ~ed os ved lige,da hun neQlig var ble:

ven gode venner ~ed vor søn Henrik,han var nu ude at sejle Ded Ø.K.
som elektriker,nen for at gøre en lang historie kort så giftede de

sig og hun V3r ~ed pi nogle ture til øste~ o; h~ blev mor til tre

børnebørn. De er skilt nu hun er i ~ellemtiden blevet sygehjælper

og vi kommer stadig sar~en. Når jeg næ7ner alt dette så er det for

at vise hvorlede3 tingene der sker ligesom er afhængi af hinanden

Henrlk har nu i mange år været elmes ter på Ri~shospitalet og er gif

igen. Vivian den yngste har også sørget for tre børnebørn tilos og

Helle der er gift' på \Iallorca har ingen børn fået,rie'n" har adopteret

to drenge,så vi er velforsynet i den retning og alle er glade.

Der var en ting jeg gik og puslede med på den tid,det var en ide

') med,at jeg ønskede,at alle folkepensionister skulle have ret til at
, ,

købe en flaske snaps skattefrit hver måned. Jeg fik aldrig bragt de

frem som forslag til folketinget,llen jeg br3.gte det frem i en debat

i T V , men ellers skrev jeg deDOill i pressen ved engver lejlighed o

en del læserbreve om det kom der både for og imod. Min motivering L
for ,at de gamle skulle have denne mulighed var såvel,at det ville

dække deres mulighed for at falde i søvn og give en bedre biodgen=

nemstrømning"Igennem benene, noget SO:2 m:ange g2lIlle man'gler og samen

læge sagde ,det vil mindske risikoen for koldbrand i tæerne.

Hagle L'Eserbreve var !.!leget glade for tanken,men der VaJ: vgså nagl

der var imod. Der var en der skrev,at dersom de gamle fik den muli~

hed med billig snaps,så ville de voksne børn kom.me hjem hver måned,

når snapsen Var ankommen og spise frokost og drikke snapsen. Dertil

kunne jeg svare,at så meget godt havde jeg ikke turde tiltænke mit

billige snapseforslag,for der sidder nok gamle og spejder efter om

bør:nene lcolILIiler en tur hjem, så dersom snapsen kunne 10)"-e d o

-'...n.. em, sa haVl, '
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den gjort ~!lere gavn end jeg havde tiltænkt den.

Et par ,:tlade bland andet " Dagens 1yheder " bregte et digt a~

Mogens Dam og en tegning og ligeledes Århus Stit~idende ge.vde et

digt og tegning om sagen. Eegge dele bringes •

Let med snaps til de gamle er jeg L~e ene offi,idet socialministe:

ML~i Stilling Jakobsen er fremkommet med ønske om at de gamle på

plejehjem kunne få en snaps at sove på,men hvorfor kun de gamle på

plejehjem.alle gamle har d~t samme behov.

Dertil er at sig~ yderlig,at det med en fl. skattefri snaps til d·

gamle ville koste staten ~eget lidt,idet sikkert ~eget få gamle

selv køber det,dertil ræRker folkepensionen ikke.

So~ medlem af folketinget,har man frikort til statsbanerne over

hele landet på første klasse,og det havde sin be~rlning,når man

skulle ud til politiske møder,men naturligvis ikke mindst for de

medlemmer som boede i provinsen.

Det var jo imedens der endnu var noget der hed mælkeordninger,

hvilket medførte.at priser og avancer på mælk og fløde blev fast=

sat af et kommunalt mælkeudvalg og de fleste steder var det byens

borgmester der var formand for dette lldvalg.

Priser og avancer blev så fastsat efter forhandling ~ed o~anisc

tionerne,altså mejerier og detailmælkehandlerne,solli jeg jo var f OI

mand for. Det ~ik som reglen ~eget godt,men det skete,at vi måtte

i ankenævnet,når vi ikke kunne blæve enige, det blevholt inde i

højesterets lokaler,nen de fleste gange klarede vi det dog ved f;r

handling .. En by som Frederikshavn var god at kOLGine til i alle ret=

ninger,man kunne mærke Gt der var et godt samarbejde iruellem de

tre parter mejerier,mælkehand12re og mælkeudvalg og vi fik hurtiE

forhandlet os tilrette og bagefter inviterede Borgmesteren til

Frederikshavnerrødspætter på en lokal restaution og som borgffieste=

ren sagde tf man har jo ikke været i Frederikshavn hvis man ikke he

smagt på vore 'Rødspætter, som jo har gjort byen kendt."

Der er som bekendt tre byer i Jylland,som tilsammen bliver kaldt

for"Trekanten " og det er Vejle Kolding o~ Fredericia,nærm.ere be=

tegnet" Vekofa ". Disse byer havde den indbyrdes af'tale,at priseI

og avancer i de tre byer skulle følges aft og det var eller kunne ~

være meget godt,dersom @8n så forhandlede med dem alle tre på en

gang,men det gjorde man ikke og så kunne man altid henvise til,a~

man ikke måtte gå højere i mælkeavance end de andre byers avance.

~en så tog jeg ordet og fortalte,at jeg på vejen herover sad og

læste en molbohistorie ok~e~Q2~d,der på sin rejse kOll op til

j'tolboe:i...'ne og sa lagde han mær~(e til 'at deres kirkeur gik bagefter

si t ege t, som han vids te eik rigtigt. Så spurgt e han den rJo'lbo, :Jam
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han lGlnDeR se gik og passede kirken om hvem der stillede kirkenret

og Dialboen svarede svarede så " det gør Ma,ja men hvad stilleder

du Rcet efter,det stillen jeg efter mit eget ur, jamen hvad stiller

du så dit eget ur efter,det stiller a efter ~~~ Kirkeuret,

svarede rJ~olboen så og nu kan jeg ikke lade være llied at sammenligne

jeres måne at fasts~tte mælkepris8r på og Molboernes måde at stillE

deres kirkeur pR og der Rigger vist noget af årsagen til at mælke=

avaucerne hakker lidt bagefter her i trekanten.

Efter den historie blev vi hurtig enige o~ en forhøjelse af den

--.lokale mælkeavance,jeg tror ikke at de brød sig Ol::! at deres måde

&t fastsætte mæl~epriser og avancer på blev sammenlignet med det

system molboerne ~venate ~ed kirkeuret.

Flere gange senere,når jeg var til landsmøde i vor mejeriorg~

sation kunne det ske,at der kom en og sagde at :"Jeg g l eITillle r ikke

da du Didt ånder forhandlin~erne kom med din molbohistorie.


