Arnes fortælling
Jeg er født den 25. september 1941 på en mindre landejendom, et statshusmandsbrug, i Vester Syv pr. Viby Sj. som en "efternøler" ca. 9 år yngre end den
næstyngste af børnene.

Min mor
Min mor, Kristine Laura Christensen, var født i Greve den 11. oktober 1894.
Hun døde i Roskilde den 6. september 1958.
Min mors forældre hed
- Maren Hansdatter (Hansen) født i
Greve den 1. marts 1850, hjemmedøbt samme dag og bekræftet i kirken
den 16. april 1850.
- Kristen Kristensen født i Ishøj den
24. januar 1843, døbt den 26. februar
1843. Kristen Kristensen var landpostbud.
Min mormors forældre hed
- Hans Nielsen og han var gårdmand i
Greve.
- min oldemors fornavn kan jeg ikke
tyde i kirkebogen på nettet, men hendes efternavn var Nielsdatter.
Min morfars forældre hed
- Christen Jensen og
- Lisbeth Christensdatter.
De boede i Ishøj.
På armen hos min far

Efter det, jeg har fået oplyst, var min mor det yngste barn i en søskendeflok på
syv børn:
- Hans Peter, som var gift med Maren og boede på Enighedsvej i Tåstrup. Han
var postbud, og de havde 1 søn, Bernhard, som også var postbud.
- Niels Peter, som var gift og murerarbejdsmand. De boede ved siden af forsamlingshuset ”Godthåb” i Greve. De havde 1 søn.
- Kirsten, f. i 1878, gift med Valdemar og boede på Visbygård i Vindinge. De
havde 5 børn: Ingeborg, Ella, Ole, Hans og Laurids.
- Ane Sofie, f. den 25. juni 1880, gift og bosiddende i København. De havde 3
døtre: Erna, Sonja og Mary.
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- Ane, f. i 1885, gift med Jens Jensen og boede i Greve. De havde 3 børn: Karen,
Ellen og Anna.
- Hansine, f. den 3. januar 1888, som boede på Samsø, og hvis mand sejlede
fragtbåd til København.
- Kristine Laura, f. den 11. oktober 1894. Min mor.
Da det ved folketællingen i 1890, hvor min mor endnu ikke var født, fremgår, at
der var fire børn i husstanden i Greve (Kirsten 12 år, Ane Sopie 9 år, Ane 5 år
og Hansine 2 år), antager jeg – uden dog at vide det bestemt - at de 2 drenge er
de førstefødte og allerede ude at tjene hos andre, så de derfor ikke fremgår af
husstanden.

Min mors første ægteskab
Min mor var gift 2 gange. Hendes første mand var Valdemar Vilhelm Hansen.
Valdemar havde flere søskende, blandt andet brødrene Peter, som boede i Gl.
Viby og var gift med Maren, og Hans, som var klokker ved Syv Kirke, gift med
Gerda og boede i ”kanonhuset”. Hvorfor huset kaldtes kanonhuset, ved jeg ikke.
Valdemar Vilhelm Hansen (d. 1927) var daglejer på forskellige bondegårde,
som det var meget almindeligt på den tid, hvor landbruget var det helt dominerende erhverv. Det var vanskelige tider i det danske samfund, og der var lange
perioder, hvor Valdemar ikke havde fast arbejde. Det var uden tvivl hårde tider
for familien, som fik mange munde at mætte. Det var ikke ualmindeligt på den
tid, at der kom mange børn i hurtig rækkefølge, og det var sandelig også tilfældet her, så fra min mor var 18 til hun var 29 år gammel, fødte hun børnene:
Mary Elisabeth Hansen
Svend Aage Christian Hansen
Ingrid Margrethe Hansen
Frede Henning Hansen
Kresten Vagn Skov Hansen
Holger Skov Hansen
Gudrun Inga Hansen
Jørgen Skov Hansen

(f. 8.3.1913, d. 1.3.1967)
(f. 28.8.1914, d. ca 1996)
(f. 12.12.1917, d. 2007)
(f. 22.12.1918, d. … ?)
(f. 6.3.1920, d. 29.12.2007)
(f. 8.7.1921, d. 2005)
(f. 13.7.1922, d. 1995)
(f. 8.2.1924, d. 27.4.1991)

- Mary arbejdede i mange år i køkken og kantine i varehuset Fonnesbech på
Strøget i København. Hun blev aldrig gift og boede i mange år til leje hos en fru
Laugesen på Kløverprisvej i Hvidovre.
- Svend var gift med Grethe og boede på adressen Rækkehusene 31 i Greve
Strand og senest på Grevehaven 31, 2670 Greve. De har 2 børn: Jørgen og Karen.
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- Ingrid var, som de fleste piger på landet på
den tid, tidligt ude at tjene hos fremmede. I
1935, da hun var 18 år gammel, tjente hun
hos en familie Bolwinkel, hvilket var omkring det tidspunkt, hvor min mor i Roskilde
blev gift med sin 2. mand, min far. Ingrid
var gift med Ejvind Eriksen (f. 1918, d.
1996) og de boede i mange år på Lyngevej
28 i Ny Fløng ved Hedehusene. De boede på
1. sal i et stort hus, hvor Ejvinds forældre,
Oline og Hans Eriksen, boede i underetagen.
Oline blev over 100 år gammel. Også Ejvinds ugifte søskende Karen og Ernst boede
i huset.
I de senere år overtog Ingrid og Ejvind hele
huset, men da Ejvind døde i 1996, blev det
solgt, og Ingrid flyttede til en bolig på VeIngrid og vores morfar
sterled 4H i Fløng, 2640 Hedehusene, hvor
Kristen Kristensen.
hun klarede sig selv, indtil hun i slutningen
af 2007 på grund af svigtende helbred blev nødt til at flytte til pleje- og omsorgscentret i Sengeløse. Hun døde i december 2007 kort efter, at hun var fyldt
90 år.
Ingrid og Ejvind har 4 døtre:
- Lillian (f. 1943) blev gift med Freddy Larsen og fik en datter, Mette (f.
1966). Lillian døde desværre i en ung alder af en svær sygdom.
- Laila (f. 1946) er gift med Keld Mortensen og bor på Skovager 19, Gevninge, 4000 Roskilde. De har 1 datter, Helle (f. 1971).
- Lis (f. 1948) er gift med Mogens Christensen. Han er tømrer, og de har
haft en selvstændig tømrerforretning i Tuse Næs ved Holbæk. De bor i dag på
Brogade 3 i 4300 Holbæk. De har 2 døtre, Pia (f. 1970) og Pernille (f. 1975).
- Lonny (f. 1954 ) er gift med Søren Jacobsen og bor i dag på Åskrænten 8,
Torslunde, 2635 Ishøj. De har 1 datter, Susan (f. 1975)
- Frede var gift med Gerda og boede i nogle år i Hedehusene men flyttede så til
Nylandsgården i Vesterø på Læsø. De har 3 døtre.
- Kresten var gift med Anne. Han boede i Glim by ved Roskilde og hans senest
kendte adresse er Kamstrupvej 4, Vor Frue, 4000 Roskilde. De har 2 døtre. I Januar 2008 så Laila en dødsannonce over Vagn Skov Hansen med den rigtige
fødselsdato, og fortalte mig om det. Han var død den 29. december 2007 og annoncen var underskrevet Birthe Marianne Skov Nielsen. Jeg fandt frem til en
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person i Stenlille med det navn, og som jeg er ret sikker på er Krestens datter, og
skrev til hende. Desværre fik jeg ikke noget svar.

3 af mine halvbrødre Frede, Holger og Kresten

- Holger var gift med Esther, som var søster til Knuds kone Gretha. Han har tidligere boet i Frue Kirkestræde 3, st.th. i Roskilde. Senest kendte adresse er Æblehaven 92, 3. dør 1, 4000 Roskilde. De har 1 datter. Holger døde i 2005.

Familiefoto ved gården i Vester Syv.
Moster Kirsten, --?--, mor, far
Onkel Valdemar, Ingrid, Mary, Svend
Otto, --?--, Edith, --?--, Knud, Gudrun, Jørgen
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- Gudrun var gift med Olaf Pedersen, som er født den 20. august 1928. De blev
kendt med hinanden på det tidspunkt, da Olaf efter sin soldatertid fik arbejde på
Svanemosegård i Glim, hvor Gudrun også tjente. De blev gift i 1951 og flyttede
til Vitten i Jylland, hvor Olaf kom fra. De købte en mindre landejendom, men
solgte den igen et par år senere. Olaf fik arbejde ved et teglværk, senere som
kranfører m.m. hos et entrepenørfirma, og det arbejdede han med til sin pensionering. Efter at have boet til leje i nogle år, byggede de i 1964 et parcelhus på
Fredensgade 10 i Hinnerup, hvor de har boet siden. Gudrun døde uventet i
sommeren 1995 af hjertestop. De har 3 døtre og 1 søn:

Mine 3 halvsøstre Mary, Gudrun og Ingrid

- Hanne er den ældste datter. Hun er født d. 11. marts 1952 og er sygeplejerske ved Skejby hospital. Hun er gift med konstruktør John Johnsen.
- Henny er født d. 11. marts 1954 og er kontoruddannet og har arbejdet ved
Århus kommune. Hun er gift med el-installatør Hans Jørgen Jensen og Henny er nu medarbejder i deres eget firma.
- Lisbeth er født d. 26. juni 1956, hun er pædagog og er leder af en børnehave. Hun er gift med Ole Bønlykke, og de har 2 børn. Til min overraskelse fik
jeg i efteråret 2010 et telefonopkald fra Lisbeth. De 4 børn var nysgerrige efter at høre noget om deres morfar, som de intet kender til, for deres mor talte
aldrig om ham. Derimod kunne Lisbeth fortælle, at hendes mor altid have et
billede af min far stående på kommoden i deres soveværelse, og i mange år
havde alle børnene troet, at det var deres morfar – ja, Lisbeth fortalte, at
åbenbart var der en eller to af dem, der den dag i dag ikke vidste andet! Det
passer jo meget godt med det Ingrid fortalte, nemlig at min far blev betragtet
som alle børnenes far. Olav havde så sagt, at Lisbeth skulle prøve at ringe til
mig. Jeg kunne give Lisbeth de oplysninger, jeg havde om min mor, som jo
også er deres mormor, men heller ikke jeg har nogen yderligere oplysninger
om Valdemar, deres far og min mors første mand.
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- John er født d. 26. november 1960. Han kandidat i statskundskab og har
arbejdet for staten indenfor forskningsområdet. Er nu ansat ved Dansk Arbejdsgiverforening. Han er gift med
Inger Sarborg, og de har 2 børn
og bor i Hørsholm.
- Jørgen var gift med Elna Anna Sofie Hansen. Elna døde den 30.10 1984 og
Jørgen døde den 27.4 1991. Senest kendte adresse var Hastrupvej, Karlstrup pr.
Karlslunde. De havde så vidt vides ingen børn.

Min far
Min far, parcellist Jens Marius Bernhard Christensen, var født den 25. august 1902 i Jernbanegade 5 i Viborg
og døbt den 26. oktober 1902 i Søndre
Sogns kirke i Viborg. Ved hans dåb
ses følgende faddere: Barnets forældre, Kirstine Marie Nørgaard Christensen og Andreas Kristensen, enken
Ane Kristensen af Braarup, Husejer
Niels Tilgaard af Braarup og arbejdsmand Kristen Nørgaard af Trekroner.
Jens Marius var den næstældste af 10
børn, 3 drenge og 7 piger. I 1996 blev
der lavet en slægtsbog for en del af
min fars slægt på foranledning af Richard Christensen, som er bosiddende
i Wyckoff, New Jersey, USA. Et kig
på nettet viser, at denne person fortsat
bor på adressen 111 Crescent Ave.
Mr. Christensen er efterkommer til Jens Peter Nørgaard Christensen, som sammen med sin bror Marius Christensen begge udvandrede til USA sidst i 1800tallet. De 2 brødres søster var Kirsten Marie Nørgaard Christensen, som var min
farmor, og jeg går ud fra, at de så må have været mine grandonkler. Jeg har et
eksemplar af den del af slægtsbogen, som vedrører min far, og den giver naturligvis mange flere oplysninger, end det vil være rimeligt at skrive her, så hvis
nogen senere vil forske i dette, så må man få fat i slægtsbogen.
Som jeg omtaler andetsteds i bogen, har jeg aldrig haft forbindelse bagud i min
slægt, så det var overraskende, at jeg i efteråret 2010 fik en henvendelse på Facebook fra Elisabeth Nielsen. Hun (f. 1947) og hendes søster Karen (f. 1940) er
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døtre af min farbror Jens Nørgaard Christensen, og de er så mine kusiner. Jens
var fodermester på større gårde på østfyn indtil 1960, hvor han bliver ansat på
Plumrose i Odense og sidst boede i Vejle. Elisabeth bor i Munkebo.
Min far var, efter det jeg ved, daglejer og fodermester på forskellige gårde, men
hvorfor han som jyde fra Viborg og med næsten hele sin slægt i Jylland endte på
de fede sjællandske jorder, ved jeg ikke. Da min mor lærte ham at kende, mener
jeg, at han var fodermester på Syvgården, og min mor var malkekone samme
sted. Hvordan det hændte sig, har jeg ikke nogen viden om, men når jeg har fået
at vide, at min mors første mand, Valdemar, tog sig selv af dage i 1926 (eller
måske 1927), og min mor føder Otto, det første barn med Jens i juni 1926, så
aner man måske et ufortalt drama?

Min mors andet ægteskab
Min mor blev gift med min far omkring 1935 i Roskilde. Selvom de først blev
gift i 1935, så må man gå ud fra, at min mor og far bor sammen allerede fra omkring 1926, hvor min mors tidligere mand døde, og hvor de får deres første fælles barn. I 1929 og 1932 får de yderligere 2 børn, Knud og Edith. I den periode
boede de, efter det jeg ved, i Øster Syv.
Midt i 1930’erne fik min mor og far fik rådighed over en parcel på cirka 12-15
tdr. land, som med statens mellemkomst var udstykket fra Syvgården, og i 1937
opførte de et statshusmandsbrug på stedet.
Det må have været en stor mundfuld for Jens Marius så at sige at overtage forsørgeransvaret for 8 børn, som i 1926 var i alderen fra 2 til 13 år, og dertil
kommer deres egne 4 børn inden for de næste 6 år. De ældste børn kommer naturligvis hurtigt ud at tjene hos andre, så da jeg som den sidste bliver født i
1941, er der sikkert kun Otto (15), Knud (12), Edith (9) og jeg, som endnu bor
hjemme. Jeg tror, at både Otto og Knud ret hurtigt derefter flytter hjemmefra,
for jeg husker ikke fra min barnetid, at de 2 brødre har været på gården. Begge
fik en uddannelse uden for landbruget og blev hhv. telefonmontør og automekaniker.
Min halvsøster Ingrid fortæller, at Jens Marius hurtigt blev betragtet som deres
far af alle børnene fra mors første ægteskab, og det vidner det da også om, når
hun fortæller, at hun i mange år efter hans død altid begyndte at græde, når hun
så det portrætbillede af min far, som er gengivet på siden foran.
Gudruns datter, Lisbeth, kontaktede mig for nylig for at høre, om jeg kunne fortælle noget om hendes far, Valdemar, som de aldrig har fået noget at vide om af
deres mor. Jeg kunne kun fortælle det lidt, som jeg har skrevet her i bogen. Lis40

beth fortalte mig ved den lejlighed, at også hendes mor havde et billede af min
far stående på kommoden i soveværelset, og børnene troede, helt indtil de blev
voksne, at det var deres far. Han har åbenbart været både dygtig og flittig, for
han var aldrig uden arbejde, og det lykkedes ham også at blive selvstændig med
sin egen nybyggede gård. Det var jo ikke noget gods, men det gav et udkomme
til familien, og det må også have været meget tilfredsstillende at have fået sit
eget efter i mange år at have arbejdet for andre.
Det har uden tvivl også været et slid og sikkert medvirkende til, at min far døde
den 21. juni 1949 kun 47 år gammel. Han blev begravet på kirkegården i Kirke
Syv, hvor også min mor blev begravet, da hun døde i 1958 kun 64 år gammel.
I ægteskabet var vi 4 børn:
Otto Valdemar Christensen blev født den 29. Juni 1926 i Øster Syv. Han var telefonmontør i KTAS og var gift med Nanny Asta Madsen (f. 20. august 1932).
De boede på Hillerødholms Alle i Hillerød. Otto døde den 29. marts 1987 i Jægerspris. Nanny døde i 1988 og blev begravet på Nyhuse kirkegård. De fik 4
børn:

Otto, Knud, Edith og Ingrid – ca. 1939

- Karl Otto Christensen (f. 2. august 1952). Karl Otto var specialarbejder og blev
gift den 1. juni 1974 på Hillerød Rådhus med veterinærsygeplejerske Kirsten
Munch Nielsen (f. 7. maj 1950). Ægteskabet blev ophævet i 1978. Karl Otto døde den 8. juli 1995 og blev begravet på Nyhuse kirkegård. De fik 1 barn: Jonas
Munch Christensen (f. 18. juni 1976).
- Susanne Marthe Christensen (f. 22. juli 1955). Susanne er sygeplejerske og
blev gift den 4. februar 1978 i Frederiksberg slotskirke med salgsleder Michael
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Larsen (f. 7. juli 1954). De har 2 børn: Søren Henrik Larsen (f. 27. april 1978)
og Mette Pernille Larsen (f. 28. februar 1981).
- Vivian Lykke Christensen (f. 20. februar 1958). Vivian er fodterapeut og blev
gift med kvalitetschef Jens Otto Andersen (f. 25. september 1949). De har 2
børn: Allan Rosenmai Andersen (f. 20. august 1978) og Heidi Andersen (f. 26.
oktober 1989). Vivians mellemnavn, Lykke, fik hun efter vores afdøde søster.
- Arne Bo (f. 28. april 1968). I 1996 var han i gang med at læse til ingeniør. Jeg
har fået at vide, at Arne, som jo er født 10 år efter sin yngste søster, er opkaldt
efter en anden ”efternøler” - nemlig mig.
Knud Nørgaard Christensen blev født den 16. januar 1929 i Øster Syv. Han var
automekaniker og var gift med Gretha (f. 14. september 1929), som i øvrigt var
en søster til Holgers kone Esther. Gretha døde den 7. januar 1993 og blev begravet på Østre kirkegård i Roskilde. Knud døde den 29. oktober 1999. Sidst kendte
adresse er Borchsgade 1, 4000 Roskilde. De fik 1 barn:
- Peter Nørgaard Christensen (f. 11. marts 1953). Peter døde i 1985 og blev begravet på Østre kirkegård i Roskilde.
Edith Lykke Christensen blev født i 1932 i Øster Syv. Desværre døde Edith allerede som 14-årig den 24. marts 1946, vistnok af lungebetændelse. Det var naturligvis en meget stor sorg for mine forældre. Det skete lige inden hun skulle være
konfirmeret, og hun blev faktisk begravet i sin konfirmationskjole. På det tidspunkt var jeg kun 5 år gammel, og da min far døde i 1949 var jeg så 8 år.
Arne Berner Christensen blev født den 25. september 1941 som sidste i børneflokken.
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De første år i Vester Syv

På de 4 billeder ser man ejendommen. Det første er fra
opførelsen, og det sidste er nok ca. 10 år senere.

På ejendommen i Vester Syv (Matr Nr. 2t Vibygaard Hovedgaard - i dag er
adressen Vibyvejen 41), som vistnok var på 12-15 tdr. land, blev jorden dyrket
med de for den tid sædvanlige afgrøder, mest korn og roer, og der var et beskedent dyrehold, som bestod af nogle få køer og grise, 2 heste (Sussi og Stella) til
trækkraft og et ande- og hønsehold. Det var små forhold men åbenbart alligevel
nok til at kunne give føde og opvækstvilkår for den store børneflok, hvor man
dog må formode, at de fleste
børn fra min mors første ægteskab nu ikke længere boede
hjemme.

Arne og Edith

Jeg husker såmænd ikke meget fra min opvækst på gården. Jeg ser det hele for mig,
men har ikke mange enkelterindringer, der skiller sig ud.
Et par ting er der dog: Jeg husker tydeligt, at jeg har været
med i marken, både når der
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skulle tyndes roer, og når der skulle høstes. Høstarbejdet skete med en selvbinder, der blev trukket af vore 2 heste, Sussi og Stella. Jeg var med til at sætte negene i hove og senere var der også noget at gøre hjemme på gården, når kornet
blev tærsket med et stort tærskeværk, og der var støv og avner overalt. Det var
ikke vores eget tærskeværk, men sikkert et, som gårdmændene omkring havde i
fællesskab.
Jeg var også med
til at hente roer i
marken og køre
dem hjem på
ladvognen,
og
der skete ved en
sådan lejlighed
en
dramatisk
hændelse, som
nemt kunne være
endt meget værre: Jeg sad på
vognen ovenpå
roerne og på en
eller anden måI haven med min mor
de, sikkert på
grund af, at vognen vippede hen over den hullede markvej, så faldt jeg simpelthen ned af den tungt lastede vogn og kom ind under det ene hjul! Det var et
smalt træhjul med en jernring omkring, altså ikke noget med gummihjul eller
luft.
Jeg har fået at vide, at hjulet kørte hen
over mit bryst, men ved et eventyrligt
held – enten har der været en hulning i
jordvejen, eller også har det været meget
pløret og blødt – så skete der mig ikke
noget alvorligt! Det har jeg godt nok
svært ved at forstå i dag, for med den
vægt på vognen, ville det være utroligt,
hvis jeg ikke var kommet mere til. Jeg
kan ikke gøre nærmere rede for det, men
jeg kan huske, at jeg lå i sengen, og at vi
havde doktoren på besøg, men som jeg
husker det, så var jeg hurtigt frisk igen.
Jeg kan dog huske, at jeg engang har ligget på Roskilde Sygehus, men om det var
i denne forbindelse, kan jeg ikke sige. Jeg
kan derimod huske, at det var dengang,
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jeg fik en voldsom afsmag for spinat. Det var en af de retter, jeg fik serveret, og
det gjorde, at jeg i rigtig mange år derefter ikke rørte spinat. Jeg kan godt spise
det nu, men det er ikke det store nummer!
Det er nok de
voldsomme ting,
man
erindrer
bedst, for en anden ting, jeg husker, er et andet
dramatisk uheld
med et lige så
heldigt udfald:
Jeg havde lige
lært at cykle på
min mors cykel.
Jeg kunne naturligvis overhovedet ikke komme
Ænder og høns fodres
op på sadlen,
men ved at bruge en stor sten til at stå op på, kunne jeg få foden over på den anden side af cyklen, der jo heldigvis er uden stang, og placere foden på pedalen,
hvorefter jeg med et hårdt tråd rullede fremad. Ved at holde fremdrift i cyklen
og holde tungen lige i munden, havde jeg til min store fornøjelse og stolthed lært
mig selv at cykle.
Nu kommer så historien: Den føromtalte hestetrukne selvbinder var et fælleseje
blandt flere af gårdmændene. Da vi en morgen i høsttiden sidder ved morgenbordet, siger min far til mig, at jeg skal stikke op til Holger på en af den andre
gårde og sige til ham, at han kan godt komme med selvbinderen. Det lader jeg
mig ikke sige 2 gange, for nu kan jeg jo cykle derop. Og hurtigt er jeg ude i gården og afsted på min mors cykel.
Nu er der en udkørsel fra gården og op til den sjældent befærdede vej, og langs
udkørslen er der en forholdsvis høj hæk langs begge sider. Det tænker jeg naturligvis ikke det mindste over, og i øvrigt kommer der stort set aldrig nogen på
den vej – altså bortset fra netop nu!
For i samme øjeblik, som jeg kommer ud på vejen og begynder at dreje til venstre, ser jeg en bil komme imod mig. Det er en af de meget få biler, der i det hele
taget findes i området, nemlig dyrlægens, og han ser jo også mig og bremser det
bedste, han kan, samtidig med at han trækker over i vejens venstre side for at
undgå mig. Jeg er lige så hurtig i tanke og refleks, og i stedet for at fortsætte drejet til venstre, så fortsætter jeg lige over med retning med grøften og græsmar45

ken på den anden side – for at undgå bilen. Men, så sker det jo, at vi mødes netop dér, hvor cyklen så bliver fejet væk under mig (godt, det var en damecykel)
og jeg bliver kastet op på køleren og forruden og derfra ned i grøften. Lidt forslået men ellers uskadt – hvad man ikke kan sige om mors cykel!
Nåh ja, så er
jeg da også lige blevet bidt
af en hund! Vi
havde en gårdhund, en mellemstor bastard
med
noget
schæfer og andet i sig. Den
stod i en lang
snor og kunne
godt lide at
være oppe på
Edith, mor, far, Ingrid, Knud og Otto i høsttiden
ladvognen, der
stod i gården.
Da den en dag havde fået mad deroppe på vognen, var jeg uforsigtig og gik hen
til den – men det skulle jeg jo ikke have gjort, for lynhurtigt satte den hjørnetænderne i mig. Den ene tand sad lige under højre øje og den anden under min
kæbe. Så fik jeg vist lært den lektie - og arrene har jeg stadig!
I udkanten
af
vores
marker, et
par hundrede
meter
fra
gården, var
der en gammel mergelgrav, hvor
jeg ofte fiskede efter
karusser og
gedder. Som
jeg husker
det, var jeg sammen med andre, men jeg kan ikke huske hvem. Der var en anden
dreng, som jeg var en del sammen med, men ellers har det nok været, når min
bror Knud har været hjemme, mens han var i lære som mekaniker i Roskilde.
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Det var i øvrigt også den samme legekammerat, som lokkede mig til at tisse på
et elektrisk hegn, og dermed lærte jeg, at det var en rigtig dum ide!
Jeg kan også huske, at det blandt børnene i området om vinteren var en stor
sport at køre på slæde ned ad vejen ved Kumlehusene, hvor der var en stejl
slugt, og hvor vi kunne få enorm fart på slæden. Trafik var der sjældent, så det
gik fint.
Samme vej gik det, når jeg blev sendt ned til Brugsen i Øm for at købe varer til
min mor.
En anden erindring, der flakser igennem mit hoved er, når bagerbilen kommer
forbi og holder ude ved vejen. Min mor handler, og af og til får jeg et stykke
overskåret med abekattesnot! Ja, det er altså bageren, der kalder den gule creme
i midten for det – og det har virkelig fæstnet sig i min erindring!
Jeg startede skolegang i Viby skole. Det var en almindelig landsbyskole, og jeg
kan nogenlunde se klasselokalet for mig. Jeg kan huske, at jeg som regel gik de
3-4 kilometer til og fra skolen. Ja, faktisk kan jeg slet ikke mindes, at jeg skulle
have haft en cykel på den tid. Men det var ikke lang tid, jeg gik i skolen i Viby,
for da min far døde i juni 1949, og jeg endnu ikke var fyldt 8 år, blev gården
snart efter solgt, og jeg flyttede med min mor til Roskilde. Mine andre søskende
var for længst flyttet hjemmefra.

En køretur på storebror Knuds Royal Enfield
motorcykel – ca. 1948
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Min far med Sussi og Stella

Min mor og far
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Vi flytter til Roskilde
Vi bosatte os på Hedegårdsvej 8 i Roskilde. Vi boede på 1. sal og i underetagen
var der en lille købmandsbutik, som vi ikke havde noget at gøre med. Jeg er ret
sikker på, at det
var min mor, der
ejede ejendommen, og at købmandsforretningen var lejet ud.
Det går jeg ud
fra, blandt andet
fordi vi havde
rådighed
over
hele haven, men
helt sikkert ved
jeg det faktisk
ikke. Jeg fortsatte min skolegang
Vi boede på 1. sal, underetagen var lejet ud
i Hedegårdenes
til en lille købmandsforretning.
Skole, som lå på
Københavnsvej lige i nærheden.
Hedegårdenes Skole var en lidt nyere skole, som jo også lå lidt uden for bykernen, men forholdet mellem lærere og elever var ikke synderlig moderne. Der
var, som vel på de fleste skoler på den tid, en god del kæft, trit og retning – og
en på hovedet i ny og næ. Jeg kan specielt huske vores regnelærer, som havde et
særligt trick med at tage fat i de små hår lige over ørene og trække opad, så man
næsten kom til at stå på tæer – og bedst som man koncentrerede sig om at følge
med opad for at lindre smerten, så fik man en ordentlig en på hovedet med den
anden hånd. Temmelig udspekuleret og noget ondskabsfuldt, syntes vi. Men såsådan var det.
Dér gik jeg til og med 5.
klasse, hvorefter jeg bestod
optagelsesprøven til mellemskolen, og i 1954 begyndte
jeg som elev nr. 3425 i 1.
mellem på Roskilde Realskole.
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Jeg havde en god tid på Hedegårdsvej, hvor der var en hel del legekammerater i
kvarteret. Der var altid nogen at lege med. Vi gravede gevaldige – og sikkert
farlige – jordhuler i et ubebygget område, hvor vi havde madpakker med og røg
hjemmelavede cigaretter, som absolut ikke smagte godt, eller vi legede cowboys
og indianere med hjemmelavede flitsbuer, som faktisk kunne skyde både langt
og ret præcist. Men vi var da som regel fornuftige nok til ikke at skyde direkte
efter hinanden! Vi legede ofte De tre Musketerer og var D’Artagnan, Athos,
Porthos og Aramis, hvor der naturligvis altid var kamp om at være D’Artagnan,
som i filmen var lederen og den dygtigste. Der blev lavet cirkusforestillinger i
vores gamle havehus, og der blev skudt efter fugle med slangebøsser.
En gang legede vi lidt længere nede ad Hedegårdsvejen hos en pige, der havde
det besynderlige navn Tone, ja det syntes jeg i hvert fald, det var. Jeg kan ikke
huske, hvad legen gik ud på, men jeg kan huske, at hvis man tabte, skulle man
som straf gøre et eller andet, som de andre fandt på. Jeg tror legen hed ”Præstens
Gris”. Da jeg så tabte, fik jeg besked på, at jeg skulle løbe på alle fire et stykke
ned ad fortovet og tilbage. Det skulle naturligvis gå stærkt, og i farten kunne
mine fire ”ben” åbenbart ikke helt følge med, så jeg faldt pladask forover og
slog ansigtet lige i fliserne. Det gik hårdt ud over en fortand i overmunden, da et
stykke af tanden blev brækket skråt af.
Rigtigt klædeligt var det jo ikke,
men der var vel ikke noget, der
hed forsikring, og min mor har
nok ikke haft råd til at få tanden
repareret, for det skete i hvert fald
ikke. Dette uklædelige tandsæt gik
jeg rundt med i de næste mange
år, og det var faktisk først, da jeg
som 17-årig i Herning selv var
begyndt at tjene penge, at jeg kom
til tandlægen og bekostede en reparation med en guldsplint – som
jeg har gået med lige siden! Ja,
ok, den er gået løs nogle gange,
men det er det samme guldstykke,
som er blevet limet fast igen.

Skoledrengen
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I den ene ende mundede Hedegårdsvej ud i den befærdede Københavnsvej. Befærdet efter den
tids målestok, for der var naturligvis slet ikke så mange biler som

nu om dage. Til gengæld var der heller ikke så store veje, og Københavnsvej var
faktisk hovedvej 1 og den største vej ud af København. På hjørnet af Hedegårdsvej og Københavnsvej lå der på det ene hjørne en aviskiosk og på den anden side en bager.
Hos bageren kan jeg huske, at vi fik, eller måske købte, nogle stykker af en hvid
substans, som vi brugte som tyggegummi. Jeg kan fornemme smagen endnu, og
jeg er sikker på, at det var paraffin, som bageren brugte til et eller andet i bageriet, men som vi unger så kunne bruge som tyggegummi. Det smagte ikke særligt
godt, og det kunne heller ikke trækkes ud som normalt tyggegummi, men i mangel af bedre, var det åbenbart godt nok.
På det andet hjørne, inde fra aviskiosken, så jeg en begivenhed, som jeg tydeligt
husker. En ældre dame var på vej over vejen, men stoppede og gik baglæns – og
gik så alligevel ud på vejen igen, hvor hun blev ramt af en militær lastbil og blev
dræbt. Jeg var naturligvis hurtigt ude og kigge, så jeg kan tydeligt se situationen
for mig, og det er klart, at det har jeg aldrig glemt. I 2007 var Ingrid og jeg lige
omkring Roskilde, og meget var jo ændret til ukendelighed – men kiosken på
hjørnet var der faktisk endnu!
På den anden side af Københavnsvej lige ved siden af den
store DAK konservesfabrik, var der en betonvarefabrik,
hvor kloakrør og drænrør i alle størrelser samt alle former
for betonelementer var stablet op i høje rækker på et stort
område. Det var en meget yndet legeplads, når området
ellers var lukket for det daglige arbejde, og der ikke var
voksne til stede. Så fandt vi en vej ind på området og legede tagfat, hvor man
kun måtte gå, løbe, rulle på rør og andre betonelementer og ikke berøre jorden.
Ikke helt ufarligt, for stakkene af opstablede rør, som vi løb på, var jo 4-5 meter
høje og nok 20-30 meter lange med hundredvis af rør, og de kunne faktisk risikere at gå i opløsning og hele stakken give sig til at rulle væk under en, men det
skete dog heldigvis aldrig, og som regel skete der ingen uheld. Jeg kom dog alligevel temmelig galt af sted en gang, hvor jeg balancerede og rullede på et mindre kloakrør fra en stak rør og over imod en høj stak med betonsokler til haveparasoller. De var udstyret med håndtag på hver side, og på grund af den lidt tilspidsede form var hvert andet lag af sokler lagt med top og bund i modsat retning, så de kunne stables.
Netop, som jeg er ved at nå helt over til stablen, får jeg problemer med at holde
balancen på det rør, jeg ruller på, og jeg griber ud og får fat i et af de håndtag,
der stikker ud fra en af soklerne i det øverste lag et godt stykke over mit hoved.
Så viser det sig, at det er så som så med stabiliteten, for da jeg griber fat i hånd51

taget, bevæger soklen sig og glider lige så fint ud fra den underliggende sokkels
skrå side, og på vejen mod jorden rammer hjørnet af soklen lige ned i panden på
mig!
Det kostede mig en flænge i panden og et ar, som jeg bærer rundt på den dag i
dag. Gud ved, om jeg i det hele taget var en særlig klodset eller vovelig dreng,
eller er alle mine uheld mon blot, hvad en rask dreng kommer ud for?
I den anden ende af Hedegårdsvej, på hjørnet af
Gl. Landevej, lå en lille
kiosk. Dér kan jeg huske, at vi købte nytårsskyts. Dengang var der
ikke noget forbud mod
at sælge knaldfyrværkeri, åbenbart heller ikke
til klart mindreårige
drenge. Man kunne købe store sejlgarnbomber
og kanonslag, men det
mest populære var røde
Sløjdtime. Man kan lige skimte min hårtot
kinesere på 6-8 cm
næstnederst i højre række.
længde og på tykkelse
med en blyant. Jeg tror, de kostede 10 øre stykket, og de kunne give et rigtig
godt brag. Nytårsaften lavede vi drenge selvfølgelig noget skæg og ballade ved
at flytte rundt på folks løse ejendele, cykler og havelåger. Ikke noget med at
ødelægge tingene, men blot for at drille – det hørte med. Og selvom folk jo nok
blev tossede, så var det ikke værre, end at de hurtigt fik deres ting igen.
Også med fyrværkeriet var jeg ved at komme galt af sted: Nede i jernbanetunnellen, der hedder Røde Port, hvor jeg i øvrigt senere kom til at bo lige ved siden af, var det meget populært at skyde fyrværkeri, fordi det kunne give en
voldsomt brag. Der fandt vi drenge en sejlgarnsbombe, som åbenbart ikke var
gået af. Der var ingen lunte, men vi skulle jo se, hvad der var indeni, og da den
var skilt ad og krudtet lå i en lille bunke, tændte vi ild til det. Ja, det var jo nok
mig, der gjorde det, for en stor stikflamme skød i vejret, inden jeg fik flyttet mit
hoved, så jeg fik svedet mine øjenbryn og kunne næsten ikke se noget i lang tid
derefter. Tåbeligt, naturligvis, men til alt held var der ikke sket noget alvorligt!
Nå, ja, en sejlgarnsbombe, hvad var det? Det var et stykke kraftigt fyrværkeri,
som naturligvis først om fremmest indeholdt en pæn mængde krudt, der så var
pakket ind med brug af tykke og stærke sejlgarnstråde, der var kunstfærdigt vik52

let til en kompakt terning ca. 5x5 cm. Med en lunte stikkende ud. Den kunne give et ordentligt brag, og man skulle holde sig på god afstand, når den gik af.
Hvis det lykkedes at få lidt penge til en biografbillet, var der tit en cowboyfilm
med vores helt, Hopalong Cassidy, i Bio eller Kino biograferne. Det var så altid
med plads på 1. eller 2. række til en billetpris på 75 øre. Det var jo ikke altid,
man havde de penge, der skulle til, men så var løsningen ofte, at vi rundt omkring fandt eller fik indsamlet noget papir, pap og især gammelt jern, som vi så
bragte op i byen til en produkthandel i Gråbrødrestræde og solgte det.

Min første arbejdsplads
Fra oktober 1954, da jeg lige var fyldt 13 år, havde jeg en eftermiddagsplads
som bydreng hos Købmand Aage Thomasen, der havde forretning ved rundkørslen Vindingevej, Østergade, Hedegårdsvej. Der var jeg i næsten 4 år og blev efterhånden betroet mange andre opgaver i forretningen både som ekspedient og
alt muligt andet. Jeg har skam anbefalingen fra ham endnu:
Arne Christensen har været ansat i min Forretning fra 1’ Oktober 1954, han har i
den Tid, vist sig som en flink ung Mand, der altid hurtig og bestemt, har udført
hvad der blev paalagt ham, han er dertil høflig og paalidelig. Det skulde glæde
mig om denne min Anbefaling, skulde gavne ham i Fremtiden.
Roskilde den 1. Februar 1958
Aage Thomasen

Jeg havde 2 budcykler. Den ene en almindelig kraftig cykel med et kort lad foran over forhjulet. Den anden var en såkaldt Long John. En lang cykel med et
stort lad placeret lavt over jorden imellem pedalerne og det forreste mindre hjul.
Jeg blev temmelig skrap til at manøvrere de to cykler, og især Long John’en
krævede øvelse, når den var læsset med flere kasser øl og sodavand – og det var
altså tunge trækasser med 50 styk i hver. Så var det en sej omgang at komme op
ad Vindingevejens bakke, og når det gik nedad, var det bare med at holde tungen lige i munden og foden klar med bremsen og ikke mindst holde godt fat i
styret, da det lille forhjul godt kunne finde på at komme i slinger, når der var
stor vægt og høj fart. På billedet af købmandsbutikken kan man skimte noget af
cyklen.
Det var i det hele taget et tungt job for en ung knægt. Alle kasser, sække og tønder var i kælderen, hvorfra alt skulle bæres op ad trappe – enten til forretningen
eller udendørs til budcyklen, og tomt retur skulle samme vej tilbage.
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Det var en
meget almindelig
købmandsforretning, som de
normalt
var
indrettet dengang.
Altså
ikke
noget
med selvbetjening men med
personlig og
høflig ekspedition af alle
kunder bag en
lang disk. På
bagvæggen var der skuffer i hele forretningens længde og over skufferne var der
hylder. Så var der en kaffemaskine, hvor kaffen blev malet, når kunderne ønskede kaffe, og på midten af disken stod vægten, som man naturligvis brugte til at
veje varerne på, men på skalaerne kunne man også direkte aflæse prisen for varen, når man altså kendte kiloprisen. Og så var der et mægtig stort kasseapparat,
der blev betjent med et håndsving i den ene side.
I forretningen skulle jeg blandt andet sørge for, at der var varer på alle hylder og
at de blev trukket frem på hylden, så det så ud som om der var helt fyldt op. Jeg
skulle rydde op, og jeg skulle veje sukker og mel op i poser. Jeg lærte alle de solide tricks med at lukke poser, så de var pæne og kunne holde, og kræmmerhus –
ja, dem kan jeg da stadig lave i et snuptag.
Jeg husker, at da jeg begyndte i forretningen, blev jeg sat ind i de forskellige arbejdsgange. Købmanden spurgte mig blandt andet, om jeg røg. Lidt, sagde jeg,
som sandheden var, for en gang imellem var vi nogle i klassen som havde en par
cigaretter, eller vi splejsede til en 5 styks Eiffel, og så skulle der ryges henne
under skolens halvtag eller på toiletterne. Det gjorde man jo.
Så købmanden sagde til mig: Jeg vil ikke have, du hugger noget fra forretningen, men hvis du ryger, må du godt tage en pakke cigaretter en gang imellem!
Han var nok så erfaren, at han vidste, at en ung knægt, der ryger, måske ikke
kan nære sig for at snuppe en pakke – og så er det bedre, at han har givet ham
lov. Så får drengen ikke dårlig samvittighed, og kan sikkert heller ikke få sig til
at tage alt for meget. Det var nok ret smart og pædagogisk af købmanden.
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Efterhånden blev jeg meget rutineret i forretningen og fik også lov til at ekspedere, når der ikke var andet, jeg skulle gøre. Ofte passede det sådan, at købmanden og hans kone, når jeg var mødt på arbejde, kunne trække sig tilbage til kontoret bag en skydedør ind til forretningen og få et par stykker mad. Jeg lagde
mærke til, at det var en fast rutine, at de fik en enkelt snaps til frokosten. Det var
sundt, sagde de. Jeg kunne forstå, at det var flere år siden, de sidst havde været
væk fra forretningen i flere dage, så jeg var stolt, da de et år tog af sted på ferie –
det har nok kun været 1 uge – og overlod forretningen til mig og en udefra
kommende voksen afløser. Det er klart, at jeg ikke kunne passe forretningen
selv – men jeg tror faktisk ikke, de var taget af sted, hvis jeg ikke havde været
der og kendte til alle forretningsgange og forretningens kunder.

Vi flytter igen
Omkring den tid, hvor jeg skiftede skole til Realskolen, flyttede min mor og jeg
også bopæl. Fra Hedegårdsvej 8 til Kong Valdemarsvej 1. Det var en stor andelslejlighed med 2
stuer, 1 soveværelse og 1 værelse. Min mor havde ikke arbejde, hun var jo heller
ikke ung længere, og mange års hårdt arbejde på landet og de mange børn havde
sat sit præg, så det har nok ikke været let at få økonomien til at slå til.
Da vi stadig boede på
Hedegårdsvej og havde
en have, kan jeg huske, at
jeg af og til var med min
mor til torvedag på
Stændertorvet, hvor vi
solgte forskellige ting fra
haven. Der var nok ikke
den store fortjeneste ved
det, men der var rigtig
mange af den slags små
stader, hvor private solgte deres overskud fra haven.

Lejligheden på Kong Valdemarsvej 1. Det er vinduer til
de 2 stuer. Køkken, værelse og soveværelse havde
vinduer ud til gården

Til alt held tjente jeg jo nu selv mine lommepenge, selvom det ikke var fyrsteligt, men for at mor kunne få lidt indtægt, blev det ene værelse i lejligheden på
Kong Valdemarsvej udlejet til en ung dame. Set med dagens øjne, var det jo ellers nærliggende, at jeg, som nu var 12-13 år gammel, kunne have fået dette værelse. Men det husker jeg ikke som et problem eller et behov. Jeg havde ikke
mange ting selv, og på den tid var det at have eget værelse nok heller ikke så
almindeligt. Slet ikke for børn med en enlig mor uden arbejdsindtægt.
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Men jeg kan huske, at den unge dame, som lejede værelset, havde en grammofon og nogle ganske få plader. Hun havde givet mig lov til at gå ind på hendes
værelse og spille plader, selv når hun ikke var hjemme. En af pladerne var ”Que
Sera Sera” med Doris Day, og den var jeg rigtig glad for. Også nogle plader med
tyske schlagere bl.a. med Catharina Valente og Peter Alexander var der. Jeg har
aldrig selv haft noget af den musik, men den dag i dag, når jeg en sjælden gang
hører Que Sera Sera i radioen eller på computeren, så er jeg straks tilbage på
Kong Valdemarsvej i Roskilde. Det er utroligt, så nogle ting fæstner sig, mens
det meste bare forsvinder. Ja, når sandt skal siges, så har jeg også siden dengang
haft en svaghed for tyske schlagere, selvom det vist ikke er helt fint at sige det.
Ingrid kan i hvert fald ikke døje dem!
Da jeg talte med Olaf, Gudruns mand, fortalte han forresten, at han tydeligt
kunne huske, at han og Gudrun havde været på besøg på Kong Valdemarsvej
med deres yngste pige, Hanne. Og hun havde været meget begejstret for mig,
fordi jeg løb meget hurtigt op og ned ad fortovet med hende foran i klapvognen.

Teenager i Roskilde
Men jeg var jo efterhånden blevet teenager, og vi var midt i 50’erne og efterkrigstiden, hvor indflydelsen fra USA var meget mærkbar. I Roskilde fik vi også
en Soda Fountain og Soft Ice Bar, som lå på Hestetorvet skråt over for jernbanestationen. Det blev hurtigt mødested for de unge i min del af byen, hvor vi kunne få de moderne milk shakes, uden alkohol naturligvis, og hvor de havde en
Music Box med alle de nye melodier. På den anden side af Hestetorvet lå der en
lille restaurant, eller det var nok nærmere en ølstue, hvor jeg kan huske, at jeg
sneg mig ind og
så seksdagesløb i
fjernsynet. Fjernsyn var jo ret nyt,
og der var ikke
ret mange mennesker, der havde
det. Men sådan et
havde de altså på
den lille restaurant, så der kunne
jeg få en kop kaffe eller en sodavand til at holde
Fra en lejrskole med klassen i Vig ved Sejrø bugten.
rigtig længe.
Det er mig, der står op.
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Fra samme lejrskole.
Det er selvfølgelig mig på stenen med klassens mindste dreng på skulderen!

Det var i øvrigt også på Hestetorvet, at der på søndage om sommeren var duevæddeløb. Det vil sige, det var der, man kunne se duerne udstillet om lørdagen,
inden de skulle flyve om søndagen, og det var der, der var opstillet boder, hvor
man kunne spille på duerne. Jeg kan nu ikke huske, at jeg nogensinde spillede
på duerne, men jeg kan tydeligt huske, at det var sjovt at kigge på duerne og
prøve at finde ud af, hvem der kunne være en vinder, og at jeg om søndagen af
og til cyklede ud til et eller flere af de steder, hvor duerne hørte hjemme, og
hvortil de skulle flyve fra det sted, måske flere hundrede kilometer borte, hvor
de var blevet sluppet løs.
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Så stod vi der, som regel på den anden side af vejen, og kiggede over på dueslaget. Vi kunne betragte dueejeren, som rastløs gik rundt i haven eller kiggede ud
af et tagvindue for at få øje på sin due, når den vendte hjem. Af og til kom ejeren ud og bad os fjerne os lidt længere væk, så hans due ikke skulle blive
skræmt og måske derfor ikke ville gå ind i dueslaget med det samme. For det
var netop det store spørgsmål: Måske var duen rigtig hurtig og var hjemme før
nogen af de andre, men ville den så gå ind i dueslaget, så ejeren kunne få ringen
af dens ben og putte ringen ind i en særlig boks, hvorved tidspunktet blev registreret? Det ville den ikke altid, og så kunne man høre ejeren med lokkende og
fortvivlet stemme søge at få duen til at gå ind i slaget. Blandt spillerne var det en
kendt sag, at hvis en due havde æg eller unger, så var der bedre chance for, at
den ville gå direkte ind. Når så ringen var sikret og tiden fastslået, kunne man se
ejeren på cykel i fuld fart med urboksen i hånden, for så skulle han til kontrolpladsen og få det hele registreret og se, om der måske var en chance for, at hans
due havde vundet. Tilbage på Hestetorvet blev tiderne noteret på et opslag, og
mange spillere måtte ærgerligt rive deres bon’er itu, fordi det ikke var gået, som
de havde forventet.

Og så var der jo knallerter! Det var lige sagen for os unge drenge. Men det kunne der
jo slet ikke blive råd til for mig. Af og til
lykkedes det at få lov til at få lov at låne en
knallert af en af de mere heldige drenge og
få en kort tur. Men ellers måtte jeg leje en
knallert. Flere forhandlere lejede knallerter
ud på timebasis, og så gik det rundt i byen
og en sviptur ud ad landevejen så længe,
som pengene rakte. Der var mange forskellige mærker, men den, der som regel
kunne løbe stærkest, var NSU Quickly, der næsten altid var ulovligt tunet til at
leve op til sit navn.
I Roskilde skete der i de år det meget spændende, at der i et område tæt på byen,
hvor der tidligere havde været grusgrav, blev bygget en stor racerbane med en
rigtig asfaltbane, som kunne bruges til bilrace. Den fik navnet Roskilde Ring.
Den åbnede i sommeren 1955, og jeg tror, det var den første egentlige racerbane
i Danmark. Den var da også et stort trækplaster for drenge i alle aldre, og jeg var
flere gange derude og kigge på. Der blev kørt race med mange forskellige biler
og også motorcyker med og uden sidevogn kørte. Der var mange løb med ”almindelige” personbiler, som var tunet og specielt udstyret til baneløb, og blandt
de egentlige racerbiler var der nok oftest løb med de såkaldte Cooper Midget racere. Hvis I engang får lejlighed til at se den gamle film ”Han, hun, Dirch og
Dario” så kan I få et godt indtryk af Roskilde Ring.
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Mange danske racerkørere startede
deres karriere på Roskilde Ring, og
jeg kan huske, at der også var
mange svenske racerkørere, som
kørte på banen. Udover racerløbet
var det en oplevelse at se den
enorme trafik til og fra løbet, for til
de helt store løb med udenlandske
stjerner, kunne der nok være 2030.000 mennesker, måske flere, så
I kan nok forestille jer den trafik,
der var på vejene omkring Roskilde, og specielt på Københavnsvej, hvor tusindvis af biler sneglede sig af sted.
Det var vi jo ikke vant til dengang.
Roskilde var i de år ved at blive noget af en flaskehals for den voksende biltrafik, for det meste af trafikken fra København og til det øvrige land måtte køre
igennem midtbyen. Alle biler fra og til Københavnsvejen skulle ind igennem
Røde Port og enten op igennem Algade forbi Stændertorvet med domkirken, ned
igennem Skomagergade og så skarpt til venstre ud ad Ringstedgade, eller de
kunne køre forbi stationen og via Jernbanegade til Ringstedgade og videre ud af
byen mod Ringsted og Korsør, men det var stort set de eneste muligheder, og
begge ruter var ad smalle veje, der slet ikke var beregnet til den voksende trafik.
Inden jeg rejste fra Roskilde i 1958 var der dog blevet lavet en ringvej syd om
byen, men Roskildemotorvejen blev først lavet midt i 60’erne.
Roskilde Realskole, hvor jeg i 1954 begyndte i 1. mellem, lå inde midt i byen,
og jeg havde ikke længere til skole, end at jeg sagtens kunne gå, men det foregik
nu som regel alligevel på cykel. Det
var en meget traditionel stor byskole
med 2 fløje i 2 etager plus tagetage,
som det kan ses på
billedet. Ned igennem
bygningens
ene side var der
lange brede gange
med klasselokalerne fordelt dernedad
og med vinduer ud
til gården, som var
Roskilde Realskole
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en stor asfalteret og indhegnet skolegård. I hjørnet af bygningen var der en stor
pompøs stentrappe, der førte op til hovedindgangen.
Langs den ene fløj var der bænke under et halvtag, men ellers måtte man opholde sig i den åbne skolegård. Og ud skulle man, hvis man ikke var syg. Det var
kun duksen, der måtte blive inde og gøre klassen klar til næste time. Når man
stod på bænken under halvtaget, kunne man bøje lidt ned i knæene og holde øje
med gårdvagten, men han kunne til gengæld ikke se, at vi stod og røg cigaretter,
fordi vore hoveder var skjult under det skrå halvtag! Han kunne nu nok se, at

Med klassen på tur. Det er mig i den lyse skjorte

nogle knægte stod på bænken og vidste selvfølgelig, hvad der foregik, men når
han satte kursen ned mod os, så havde vi for længst skoddet smøgen, inden han
nåede frem. Det lille spil foregik dagligt. Når man gik ud af skolegården, lidt
ned ad gaden og rundt om hjørnet, lå der en lille brødforretning, hvor vi hos kagemutter kunne købe slik og studenterbrød, som er noget klægt bagværk, der
sikkert er lavet af forskellige rester og så til slut forsynet med glasur og udskåret
i passende firkantede stykker. Hvad det egentlig var lavet af, spekulerede vi ikke
så meget på, det smagte godt, og det var billigt.
I 14-15 års alderen var jeg blevet meget optaget af at gå til jazzballer. For at
komme ind, skulle man være medlem af den arrangerende jazzklub, og der var
rigtig mange jazzklubber på den tid. Jeg gik oftest til jazzbal i en klub, der havde
til huse i kælderen under restaurant Fjordvilla i Roskilde, men af og til også andre steder. Blandt andet kunne vi finde på at tage toget til Tåstrup, hvor der var
en kendt jazzklub, som jeg dog ikke husker hvad hed – var det Blue Moon? Der
var altid lidt sport i at kunne vise andre, hvor mange forskellige medlemskort,
man havde i tegnebogen.
Og så var der jo pigerne, selvfølgelig. Det var nok en væsentlig del af interessen
for at gå til jazzbal. For i jazzklubberne kunne man komme alene eller et par
drenge sammen og alligevel komme til at danse med pigerne. En sodavand eller
måske en øl kunne holde rigtig længe, og der var aldrig tale om at se unge mennesker drikke meget eller sågar blive fulde. Det var slet ikke kommet på mode
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endnu! Udover skolen og softice baren var jazzballerne helt klart datidens hotteste mødested.
Jeg vovede mig faktisk også på danseskole en vinter og havde en fast
dansepartner, som vistnok var den
første pige, jeg kyssede. Men det
med danseundervisning blev ikke til
så mange gange. Det foregik i øvrigt
samme sted som jazzballerne, nemlig
på restaurant Fjordvilla, men så var
det altså i den store festsal ovenpå.
Fjordvilla blev i øvrigt senere op
igennem 60’erne et af landets kendteste spillesteder for rockorkestre,
men da var jeg jo for længst rejst fra
byen.
Jeg havde på et tidspunkt købt en cykel, som jeg havde sparet sammen til,
og op til min konfirmation havde jeg
sparet nok sammen, plus at jeg vistnok fik forskud på en gave, så jeg
kunne få råd til at få et andet stort
ønske opfyldt, nemlig et armbåndsur.

Konfirmanden

Gennem købmand Thomasen fik jeg mulighed for at tage toget ind til København og købe et ur i et stort firma. Det var nok ikke ligefrem en gros, men jeg
fik uden tvivl noget rabat, siden det kunne betale sig at rejse til København for
at købe det. Et flot ur med guld dublé, som jeg var meget glad for, og det havde
jeg i mange år derefter. På billedet fra min konfirmation kan man også se, at jeg
er meget påpasselig med, at uret kan ses. Jeg gik til præst hos domprovst Yde og
blev konfirmeret i Roskilde Domkirke, så det var vældig flot.
Som til alle tider havde man som ung mand aldrig penge nok til at kunne købe
og gøre det, man havde lyst til, så selvom jeg havde jobbet hos købmanden, greb
jeg muligheden for at tjene lidt ekstra ved at være keglerejser på en restaurant i
Jernbanegade, hvor der var en rigtig keglebane i kælderen. Jeg stod så om aftenen i et meget lavloftet og meget tilrøget lokale helt nede for enden af keglebanen og sørgede for at rejse keglerne og sende kuglen retur. Jeg kan naturligvis
ikke huske, hvad jeg tjente ved det, men jeg kan forsikre, at det var ikke de lettest tjente penge.
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Jeg havde også et job i en boghandel, der lå i Algade. Jeg kan i dag ikke præcist
placere tidspunktet, men det må næsten have været før, jeg begyndte hos købmand Thomasen, for den plads havde jeg jo uafbrudt og hver dag, indtil jeg
skulle ind til Flyvevåbnet. Det betyder, at det må have været, da jeg kun var 12
år gammel, og det tror jeg faktisk passer meget godt. Det var kun nogle dage om
ugen, hvor jeg hjalp med at pakke ud og med forskellige andre gøremål i forretningen, men mest var jobbet at køre ud med tidsskrifter til de abonnenter, som
boghandlen leverede til.
Når jeg før nævnte en cykel, kommer jeg til at tænke på, at en af vore fritidsfornøjelser var at køre ræs på en
rund jordbane, der var lavet
ude i Boserupskoven, et stykke uden for Roskilde. Vi lavede vores egne jordbanecykler, som var helt uden ekstra
udstyr. Blot stellet, et voldsomt stort styr, og så kædehjul med fast lav gearing – ellers ikke noget. Hverken
skærme, lys, lås eller bagagebærer. Så gik det over stok og
Algade i Roskilde med Kino biografen,
sten, det har nærmest været
og lidt længere oppe ad gaden lå Bio
en forløber for BMX62

cyklerne, som vi ser det nu om dage.
Vi blev jo også fanget af den moderne rockmusik, eller pigtrådsmusik som de
ældre kaldte det, med Bill Haley, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, Little Richard,
Fats Domino, Tommy Steele m.fl. og den blødere udgave, som jeg nok bedst
kunne lide, med f.eks. Pat Boone, Cliff Richard, Perry Como, Billy Vaughn,
Poul Anka, Bobby Darin, Buddy Holly, Connie Francis, Peggy Lee og mange
flere.
I København skete der jo meget, blandt andet kunne der være optøjer af unge mennesker, når der var rockmusikere på besøg, eller når der var en film med rockidolerne i
biografen. Jeg var jo efterhånden en noget
selvstændig teenager, som stort set kunne
gøre, som jeg ville, og jeg har da også været
i København og kigget på, hvad der skete,
selvom jeg nok holdt mig noget i baggrunden. Et smut ned omkring den berygtede
Istedgade, skulle man jo også, men blot for
at kigge nysgerrigt, naturligvis. Det, jeg faktisk husker tydeligst er, at der på en af beværtningerne lå en mand og sov på billardbordet, og et andet sted var der en, der spillede på savklinge! Det har åbenbart gjort
indtryk.
Skøjteløb i Byparken
Tøjet og frisuren var også vigtigt. Det var
heldigvis ikke fordi, det skulle være dyre
mærkevarer. Nutidens mærkevareræs kendte vi ikke meget til. Det var ikke
mange år efter krigens afslutning, og samfundet var stadig præget af mangel og
nøjsomhed, og der var slet ikke den pengerigelighed blandt den almindelige befolkning, som vi er blevet vant til nu om dage. Men der var jo naturligvis en
ungdommens ”uniform”, hvor cowboybukser og vindjakke var obligatorisk.
Men skulle man i byen, var det helt normalt, at også meget unge mennesker
havde slips og jakke på. En anden ting, der indgik i den nødvendige uniform var
det, som min mor kaldte anderumpefrisure, når jeg foran spejlet forsøgte at få
det rigtige sving på håret og få sidehåret redt bagud og samlet midt for i nakken
= anderumpe.

Selvom vi var ”moderne ungdom” og ”svingpjatter”, som nogle ældre kaldte os
på grund af jitterbug og lignende danse, så var det slet ikke, som vi kender det i
dag. Det var faktisk ret naivt og uskyldigt, når man sammenligner, men på den
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anden side var vi heller ikke nødvendigvis slappe og slaskede. Der var jo hverken TV eller computer eller lignende adspredelser, der godt nok kan være spændende og underholdende, men som også er meget stillesiddende og ikke fysisk
aktiverende. Hvis vi ville underholdes, så var der radio, pladespiller og biograf,
for dem der havde råd til disse ting, men det meste forudsatte, at man lettede
rumpen og selv kom i gang med et eller andet.
Jeg kan da godt blive lidt imponeret over mig selv, når jeg tænker på, at jeg mere end en gang har taget cyklen og helt alene kørt til Øbro Svømmehal i København for at svømme nogle timer, og så cyklet hjem igen. Der er immervæk mere
end 30 km hver vej, og hvordan jeg egentlig fandt vej derind, kan jeg godt undre
mig lidt over i dag. Men en svømmehal havde vi ikke i Roskilde, så det skulle
vel også prøves.
Sport var der også tid til, naturligvis. Om vinteren løb vi på skøjter på søerne i
Byparken. Det var primitive skøjter, som blev skruet fast på et par støvler, helst
kraftige læderstøvler med fast sål, hvor skøjterne kunne spændes ordentlig fast,
men et par kraftige sko eller sågar gummistøvler kunne også bruges.

Isbåde på Roskilde Fjord

På fjorden var der nogle, der sejlede med isbåde, som for de flestes
vedkommende var simple hjemmelavede sejlere med skøjter skruet under nogle solide bjælker, der
var sat sammen som et kors og
forsynet med mast og sejl. Så sad
man midt på båden og prøvede at
holde balancen, mens det gik over
stok og sten. Nogle både var mere
professionelle og havde bedre
plads til styrmanden. Det lykkedes
mig at få et par ture som ”passager”, men jeg havde ikke selv andel i sådan en racer.

Om sommeren cyklede vi til stranden ved Vigen og Veddelev og nød solen,
pjattede med pigerne og svømmede i Roskilde Fjord, for selv dengang var det
ikke lækkert at springe i Roskilde havn. Den kunne kun bruges til at fange hundestejler i – og det har jeg da tilbragt mange timer med. Man kunne også sejle til
Vigen i en lille passagerbåd, der sejlede mellem forskellige anløbssteder i Roskilde Fjord, men det kostede jo penge og båden sejlede selvfølgelig kun på bestemte tider, så det var altid på cykel, at vi foretog disse udflugter.
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Fodbold spillede vi på dyrskuepladsen og i Byparken, men det var helt uorganiseret, og jeg var ikke med i en klub eller på et hold. Dyrskuepladsen var dengang et område på Køgevej næsten overfor Amstssygehuset, men dyrskuepladsen er senere flyttet, og området er i dag et grønt område med nogle offentlige
bygninger.
Dyrskuepladsen hed jo det, fordi der blev afholdt det årlige dyrskue, og det var
altid en begivenhed, som jeg var ude at se. Det var nok ikke mest for at se på
køer og heste, selvom det da også var interessant, men mere fordi der var et
vældigt leben med tivoli, boder, gøglere og en masse interessante mennesker. Et
par år var jeg også derude, fordi min bror Knud, som var mekaniker, var derude
på en stand for det traktorfirma, David Brown, som værkstedet repræsenterede.
Jeg kom dog af og til på anlægget ved Roskilde Idrætspark, dels for at se byens førstehold fra RB1906
spille fodboldkamp, eller fordi vi kom derned til idræt
med skolen. Jeg opdagede, at man på træningsbanerne
bag tribunen spillede et spil, som hed cricket, og det
fattede jeg interesse for. Jeg begyndte at træne med,
og jeg var meget velkommen, for heller ikke dengang
var cricket et spil, der var særlig kendt og derfor heller
ikke havde stor tilgang af unge mennesker. De fleste
spillere var voksne mænd og flere af dem meget voksne, hvis man kan udtrykke det sådan, men det gik fint,
for spillet drejer sig mere om teknik, reflekser og
boldøje end om at skulle have en god fysik og kondition.

Det er ikke mig –
men det kunne det
have været

Jeg havde åbenbart nogen flair for det spil, for jeg kom hurtigt med på ungdomsholdet, og vi spillede kampe både i Roskilde og i andre byer på Sjælland.
Jeg ikke var mere end 15 år, da jeg oven i købet blev udtaget til at være med på
førsteholdet, som spillede i 3. division. En søndag skulle vi spille udekamp mod
holdet i Ballerup. En kamp varede normalt hele dagen, og jeg var naturligvis
stolt af at være med på holdet – så længe det varede! Da jeg var den yngste spiller og sikkert også den dårligste, skulle jeg til gærdet som den sidste spiller. Hele Ballerups hold og næsten hele vores hold havde haft deres tur ved gærdet, og
det var derfor langt ud på eftermiddagen en solvarm søndag, at jeg skulle have
min debut.
Kasteren var en lille arrig fyr, og jeg husker lige så tydeligt, at han for at beskytte sig mod solen havde et lommetørklæde på hovedet, hvor der var knyttet knuder i de fire hjørner, så det kunne sidde som en kalot. Kampen var så godt som
afgjort, og han var tydeligt opsat på at blive hurtigt færdig med det sidste gærde.
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Men da jeg startede meget forsigtigt og blot parerede hans første bolde, blev han
nok irriteret og kastede nogle enormt hurtige og ikke helt kontrollerede bolde til
mig. Den næste bold var meget kort og hamrede i jorden (pitch’ede) noget længere foran mig, end jeg havde ventet. For at parere den, måtte jeg strække battet
længere frem, og så skete der naturligvis det, at bolden i opslaget kom hvislende
lige op ad battet og ramte mig over venstre øje med et brag! Jeg gik i jorden med
et kortvarigt black-out og en stor blødende flænge - og så var kampen færdig!
Jeg kom til den lokale læge, som rensede og syede flængen. Desværre var han
nok ikke omhyggelig nok, for der gik betændelse i såret, og jeg måtte ned til vores egen læge i Roskilde, læge Inga Nilausen, som måtte fjerne noget af syningen for at rense for betændelsen. Det var nok heller ikke for godt gjort, for jeg
reddede mig et meget synligt og uregelmæssigt ar over venstre over venstre øje.
Tja, endnu en gang var jeg uheldig - eller…?
På et tidspunkt begyndte jeg også at samle på frimærker. Jeg tror faktisk, jeg begyndte på det allerede, da jeg var en 10-12 år gammel, og jeg kom også af og til
i en frimærkeklub i Roskilde, hvor man snakkede om frimærker, men hvor hovedsagen var at bytte frimærker med andre medlemmer. Det blev nu aldrig til
det helt store, for jeg havde ikke råd til at investere i de interessante og sjældnere mærker.
Og da jeg så begyndte i Flyvevåbnet, blev frimærkerne lagt til side, og jeg har
reelt aldrig siden gjort noget for at tage den interesse op. Men mærkerne har jeg
da stadigvæk, og da børnene en overgang begyndte at samle frimærker, så kunne
jeg give dem en lille samling til at starte med. Men ligesom med mig, så blev det
aldrig til andet end en forbigående interesse. Da min samling har mange pæne
mærker, hovedsagelig fra Danmark og USA, men altså ingen særlig sjældne, så
har de ingen værdi, hverken som samling eller som investering, men jeg gemmer dem da stadig, så måske en eller anden kan få glæde af dem som start til en
samling.

Ud af skolen – til Flyvevåbnet
Jeg var ikke udygtig i skolen, men jeg var ærlig talt ikke særlig interesseret i
skolegangen og var vist ikke synderlig flittig med lektierne, så jeg var klar til at
forlade skolen, så snart min mellemskoleeksamen var afsluttet. En enkelt af skolens lærere var jeg kommet helt ude af takt med, for han så faktisk helst, at jeg
slet ikke kom i hans timer. Det var en ældre lærer, der altid gik i sort tøj med
vest, der var blankslidt, og i det hele taget var han ikke særlig hygiejnisk, blandt
andet havde han det med næsten af spytte, når han blev arrig. Thyge Jørgensen
var min lærer i geografi og tysk, og der var ingen i min klasse, der kunne døje
ham, men jeg har nok haft næsen lidt længere fremme og måske givet for tyde66

ligt udtryk for det, og i en periode i den sidste del af min skolegang, var jeg så
helt fraværende i de timer. Måske var det medvirkende til, at ”anbefalingen” fra
skolen heller ikke er helt så pæn, som den, jeg fik fra købmanden:
Arne Christensen har i sin skoletid vist sig at være en velbegavet elev. Han har
passet sit skolearbejde med nogen flid, og hans opførsel har været ret tilfredsstillende.
Roskilde den 29. Marts 1958
Kaare J. Vind, Stadsskoleinspektør

Min mor blev ellers af skolens leder indtrængende opfordret til at holde mig i
skolen for at læse et år mere til realeksamen og måske senere komme på katedralskolen og tage studentereksamen, for man mente, at det havde jeg evnerne
til, men det ville jeg helst ikke – for at sige det diplomatisk.
Til gengæld vidste jeg heller ikke det fjerneste om, hvad jeg havde lyst til at give mig til i mit voksenliv. Min ældste bror, Otto, var telefonmontør ved KTAS i
Hillerød, og min anden bror, Knud, var mekaniker på et auto- og traktorværksted, der lå på hjørnet af Bymarken og Københavnsvej i Roskilde, men det havde ikke inspireret mig, selvom jeg af og til var oppe på værkstedet for at låne lidt
værktøj til min cykel eller kigge interesseret på, når en traktor skulle repareres.
En dag skete det, at jeg så en annonce i en avis, hvor Flyvevåbnet søgte unge
mennesker til at blive uddannet til radiotelegrafist. Det fangede min interesse. Når
jeg tænker på det, så har jeg sikkert haft
en iboende interesse for den slags, for jeg
husker, at jeg ofte i sene aftentimer i den
store lejlighed på Kong Valdemarsvej 1,
hvor vi nu boede, sad og drejede på radioens kortbølgebånd og i halvmørket lyttede
til musik og stemmer fra fjerne steder i
verden. Det syntes jeg var meget interessant, og jeg prøvede ihærdigt at gætte mig
til, hvor udsendelserne kom fra, selvom
mit kendskab til fremmedsprog var meget
beskedent.
Allerede inden jeg var færdig med skolen,
søgte jeg uddannelsen i Flyvevåbnet. Det
gjorde jeg egentlig på egen hånd og uden
rådgivning, og snart efter blev jeg indkaldt
til prøver i Jonstruplejren ved Ballerup.
Der var prøver i skolefag, og der var spør-

Drengesoldaten
på besøg i Hedehusene
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geskemaer og prøver i andre mere specielle funktioner, f.eks. psykotekniske
prøver, der skulle afsløre, om man var egnet til at blive radiotelegrafist. Det gik
åbenbart helt godt, for jeg blev antaget.
Jeg har skrevet en bog om Flyvevåbnets Signaltjeneste gennem et halvt århundrede med titlen "Fra Morsenøgle til Datanet". Den giver et rimeligt indtryk at det
arbejde, som jeg beskæftigede mig med i årene i Flyvevåbnet. Bogen blev kun
lavet i et begrænset oplag, men da jeg stadig af og til får henvendelse fra mennesker, som har interesse for emnet, eller som måske selv har været i faget, så har
jeg lavet en hjemmeside om bogen, som du kan finde på linken
www.flvsig.abchris.dk
Det var faktisk lidt overraskende for mig selv, at jeg fik skrevet den bog. Som
jeg skriver i indledningen, var der flere blandt kollegerne, der lejlighedsvis
snakkede om, at nogen egentlig burde skrive en bog om Flyvevåbnets Signaltjeneste. Jeg har også altid været blandt dem, der har ment, at dér var en historie,
der burde skrives, både for de nye i faget, så de kunne høre om fagets oprindelse, og for de gamle, som derigennem kunne erindre deres tid i Flyvevåbnet. Og i
øvrigt ikke mindst for deres familier, for de har sikkert aldrig har fået ordentligt
svar på spørgsmålet: “Hvad er det egentlig, du laver på dit arbejde?” Det meste
af det, vi havde med at gøre, var jo fortrolige og hemmelige militære forhold –
især i den kolde krigs periode, så det har aldrig været noget, som vi har kunnet
tale meget om hjemme.
Til gengæld havde jeg faktisk aldrig tænkt på, at det måske var mig, der skulle
skrive den bog. Men årene fløj af sted. Snart var de ældste af min kolleger for
længst pensioneret, og jeg var selv blevet blandt de ældste. Og da samtalen en
dag igen strejfede emnet i forbindelse med, at en af de tidligere kolleger fyldte
70 år, indså jeg, at skulle den bog skrives, så måtte det være nu, og med den position jeg nu havde, så var der reelt ingen, der var nærmere til det, end jeg selv.
Jeg bestemte mig til, at det måtte forsøges.
Jeg havde tænkt, at jeg kunne skrive så meget, som jeg og andre kunne komme i
tanke om, og at det måske kunne blive et antal A4-sider, som kunne hæftes og
fordeles til de interesserede. Men efterhånden som arbejdet skred frem, modnedes tanken om, at det kunne blive til en bog, som kunne sætte en værdig erindring om mit fag. Og det lykkedes faktisk. Jeg er meget glad og tilfreds med, at
jeg fik skrevet den bog, og jeg har fået mange gode tilbagemeldinger om bogen
fra mange sider i Flyvevåbnet og ikke mindst fra mine kolleger, som har udtrykt
glæde over, at de endelig har fået noget ned på tryk. Også fra andre kredse i
Flyvevåbnet har jeg modtaget ros for bogen, også fordi det er så få bøger om
Flyvevåbnet, der handler om andre personer og andre fag end lige piloter og flyvemaskiner.
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Jeg havde fået lavet 300 eksemplarer af bogen i
rigtig fint tryk og indbinding, og det vist sig
snart, at der var god afsætning, så i løbet af et ½
års tid var den stort set udsolgt. Bogtrykkeren i
Skive havde faktisk ved en fejl først lavet bogen
i en udgave med blødt bind, og selvom de fleste
af dem var blevet destrueret, havde jeg gemt en
100 stykker, og så blev de fleste af dem også
solgt billigt. Da jeg forlod Flyvevåbnet i 2001,
lod jeg de resterende 10-20 stykker blive, så de
på arbejdspladsen havde nogle, som de kunne
forære til nytilkommere. Fordi jeg havde fået tilskud til trykning af bogen både fra Flyvevåbnet
og nogle fonde, som jeg havde søgt tilskud fra,
så blev der faktisk et pænt overskud – hvilket jeg slet ikke havde regnet med.
Det var jo ikke for at tjene på det, at jeg var gået i gang med det projekt.
Der har jo været rigtig mange personer, der i kortere eller længere tid har været i
Flyvevåbnet som signalspecialister, og der var stadig folk, der kontaktede mig,
for at købe bogen. Da jeg jo ikke havde flere, lavede jeg i 2003 en hjemmeside,
hvor jeg lagde bogen og billederne ud, så interesserede derfra kunne downloade
bogen og selv lave sig en bog.
Den hjemmeside har så udviklet sig til at være en slags mødested for nye og
gamle signalfolk fra Flyvevåbnet, især da jeg lavede en side med navnet ”Kollega netværk” og lagde en navneliste med cirka 600 navne på tidligere signalfolk
ud på nettet samt et forum, som man kan skrive indlæg til. Det førte faktisk til,
at der blev lavet en festlig sammenkomst (reunion), hvor man samlede nuværende og tidligere kolleger, og det ser ud til, at det måske kan blive en ting, som
gentages.
Alle er naturligvis meget velkommen til at læse bogen, som både Lisa, Anette
og Dorthe har et eksemplar af, men det er jo ikke sikkert, at alt det faglige fanger din interesse. Derfor har jeg indføjet de mest personligt vedkommende dele
her i beretningen:
Den 2. juni 1958, kun få uger efter jeg havde afsluttet skolen, mødte jeg ved
Forskolen til Flyvevåbnets Mathskole på Flyvestation Karup til en 3 mdr. rekrutskole. Ikke engang fyldt 17 år, stillede jeg og 42 andre store drenge op på 3
ubehjælpsomme geledder foran KFUM soldaterhjem i Gedhus og traskede i
samlet trop ned ad vejen til Forskolen til Mathskolen, allerede da noget betænkelige ved den kommanderende tone hos de befalingsmænd, som instruerede os,
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og som vi senere skulle komme til at kende alt for godt. Vi var aspiranter til uddannelse som radiotelegrafist, fjernskriveroperatør, vejrtjenesteoperatør og til
andre specialistuddannelser, der ikke krævede en forudgående håndværksmæssig uddannelse.
Jeg havde søgt uddannelsen, fordi jeg havde den rigtige alder, og jeg var motiveret til at kaste mig over det første attraktive tilbud. Om det så var så attraktivt,
som det dengang så ud til for en uerfaren knægt, kan jo altid diskuteres. Men jeg
kan nu se tilbage på 43½ års tjeneste, og jeg kan sige, at jeg ikke er blevet skuffet, og at jeg fuldt ud har opnået det, som der i sin tid blev stillet mig i udsigt
som en mulighed.
Flyvevåbnet har behandlet mig godt, og det har været en interessant tid med
mange forskellige arbejdsopgaver, en høj grad af selvstændighed og et betydeligt ansvar. Lønnen som statsansat er ikke fed, men det har været en forholdsvis
sikker og stabil levevej, og jeg kan uden at lyve sige, at jeg har været glad for at
gå på arbejde hver eneste dag - dét er da en værdi i sig selv.
Selvfølgelig havde vi mange gode og mindeværdige oplevelser under rekruttiden, men jeg må blankt indrømme, at de fleste erindringer fra rekrutskolen knytter sig til begivenheder og forhold, som for os unge mennesker slet ikke var så
gode. Det kan det være meget sjovt at mindes nu bagefter, men det var tydeligt,
at befalingsmændene ikke havde meget til overs for de unge knægte, som selv
havde søgt ind til forsvaret. Det fik vi tit og ofte at vide, og vi måtte finde os i de
ubehageligheder, de beredte for os, for vi var jo frivillige og havde selv bedt om
det. Og når det gjaldt ubehageligheder, havde man stor erfaring og fantasi at
trække på, og vi fik smagt på det hele. Stroppeture, urimeligheder og skældud i
rigelig mængde.
Skydebanen lå på den anden side af flyvepladsen, og der var nok en cirka 6 kilometer derud. Vi fik altid lov til at marchere derud, for at vi ikke skulle være
for udmattede til at kunne præstere et ordentlig resultat i geværskydningen, men
hjemad var der ingen beskyttelse af den art, så da foregik det i løb, og hvis nogen sakkede bagud, måtte hele geleddet løbe tilbage for at hente den pågældende.
På den anden side af Herning-Viborg vejen lå et øvelsesområde, som gik under
det malende navn Tyrens Røvhul! Det var et moseagtigt område med lavt brakvand, og der skulle vi naturligvis igennem flere gange som regel krybende på
maven, og af og til skulle vi rulle om på ryggen for at ”skyde” på de fly, som,
efter befalingsmændene advarselsråb at dømme, kom flyvende lavt over os, så
også indholdet i paksækken rigtigt kunne blive svinet til. (Området er den dag i
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dag næsten som dengang; det bemærker jeg, når jeg ofte cykler forbi og sender
en tanke 50 år tilbage i tiden!)
En dag skete det, at vi var derude både formiddag og eftermiddag og var blevet
møgbeskidte begge gange, og da vi var hjemme sidst på eftermiddagen, havde vi
vasket vores 2 sæt drejlstøj, det var tynde khakifarvede uniformer, som vi brugte
til den slags feltøvelser, og vi havde pudset støvler og gevær, så alt var rent og
klar til næste dag. Så viste det sig, at en af vore kammerater havde mistet en
vekselpibe til sit maskingevær på den sidste tur, og straks blev vi alle kommanderet af sted i vådt drejlstøj og med fuld oppakning for at finde den famøse vekselpibe. Det var en drøj dag.
Til alt held var den, der havde ansvaret for os, en ung Flyverløjnant af reserven
J. Østergaard, af en anden støbning. Han kunne blive gal og skælde ud, men han
havde alligevel en tydelig modererende indflydelse på befalingsmændene. Det
opdagede vi for alvor, da han afsluttede sin tjeneste og rejste fra forskolen cirka
en måned, før vi gjorde. Da skulle befalingsmændene have revanche for det,
som de nok mente at være blevet snydt for, og som vi tidligere var blevet skånet
for!
Vi fik i begyndelsen 18 kr. om ugen og senere 21 kr.! Det var jo ikke meget, når
jeg oven i købet røg og også skulle bruge lidt på KFUM soldaterhjem om aftenen og i weekends – eller måske til en biografbillet i Karup. Og hvis jeg en gang
imellem skulle hjem og besøge min mor i Roskilde, skulle der betales for en
busbillet. Det var et busselskab fra Ikast (jeg tror det hed Juuls busser), der kørte
en orlovsbus fra Karup til København og retur, som jeg kunne komme med.
Mon det kan passe, at en retur kostede 36 kr.? Det syntes jeg, at jeg kan huske.
Selvom jeg tjente lidt ekstra ved at presse uniformer, tror bestemt, at min mor
har hjulpet lidt med billetten, for ellers kan jeg dårligt forstå, hvordan jeg skulle
have haft råd til det, selvom det vist kun var en eller to gange i de 3 måneder, at
jeg var hjemme.
I flere af de weekender, hvor jeg ikke tog hjem og derfor alligevel ikke havde
andet at lave, fik jeg en lille forretning op at stå, som hjalp godt med finanserne.
Vores uniform, det såkaldte battledress, som man kan se på billederne, skulle
naturligvis altid være pæn og velstrøget. Fra dag til dag kunne man måske klare
det ved at ligge på bukserne om natten, efter at have fugtet pressefolden indvendig, måske oven i købet med lidt sæbevand som hjalp på holdbarheden, og så ellers sørge for at ligge pænt stille, men det var ikke helt godt nok.
Derfor var vi nogle stykker, som tjente gode penge på at presse uniformer for en
masse af de andre soldaterkammerater, og jeg tror næsten, at vi fik 2 kr. pr. stk.
Det kunne blive til en pæn fortjeneste, men det var faktisk også et hårdt job. Det
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var jo noget tykt stof, som virkelig skulle presses hårdt og gerne med lidt sæbevand indvendigt i pressefolden, som kunne hjælpe med at holde folden skarp
længere. Og pressejernet var et rigtigt stort skrædderjern, som har vejet mindst
et par kilo, så når uniformerne hang færdigpressede i en pæn række på stangen,
så var højrearmen helt lammet og tung.

I gang med uddannelsen
Efter 3 måneder i Karup gik turen til Mathskolen i Jonstrup ved Værløse, hvor
uddannelsen til radiotelegrafist begyndte. Lejren var nybygget og taget i brug i
1956. Vi boede på 8-mands kvarterer i bygning 9 i Jonstruplejren, og undervisningen foregik i bygning 131 på Flyvestation Værløse. Af og til lykkedes det at
få en tur derned eller tilbage på ladet af en lastvogn, men som regel måtte vi
marchere frem og tilbage på tre geledder under kommando af klasseformanden,
der som regel var den med det laveste soldaternummer.
Vi var 13 aspiranter,
der var sluppet igennem nåleøjet til telegrafistuddannelsen, men
da uddannelsen var
færdig, var vi kun 8,
der havde gennemført
uddannelsen og kom ud
til tjenestestederne. De
vigtigste
undervisningsfag på skolen var
naturligvis de fag, der
direkte skulle lede til
den fremtidige tjeneste
som radiotelegrafist, og
det var da også de fag,
der talte dobbelt på karakterskalaen. Det var
høring og morsning,
7 mand fra klassen på vej fra Jonstruplejren til Værløse til
radiotelegrafi- og radiodagens undervisning. Vi var flere, men de andre har nok fåtelefonikorrespondance
et mulighed for at køre.
samt
mundtlig
og
skriftlig signaltjeneste. Som det tydeligt fremgår af karaktererne, var det også de
fag samt maskinskrivning, jeg fik gjort mest ud af, og hvor jeg faktisk fik topkarakter (ug).
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I et årsskrift om skolens historie 1947-1997 kan jeg læse ”Den første dag telegrafisteleverne mødte på Mathskolen blev de prøvet i morsehåndelag, og der
krævedes en medfødt rytmesans. Hvis man ikke havde den, var det håbløst at
begynde uddannelsen. Kun 17% af ansøgerne bestod denne prøve og senere eksamen!” At frafaldet fra uddannelsen var så stor, var jeg alligevel ikke klar over,
for alle var jo grundigt testet, allerede inden man overhovedet blev antaget.
Den blandt instruktørerne, som jeg bedst husker, er C.C. Kjærgaard. Han underviste
os blandt andet i høring
og morsning, og var en
slags klasselærer for os.
Sådan virkede det i det
mindste for os, for han
var meget nærværende
og havde en god måde
at omgås os på. Det
gjorde også indtryk på
os, at vi alle i forbindelse med fejring af vores
afslutning på skolen
blev inviteret ind til
Kjærgaard og hans kone privat til øl og smørSmøgpause i undervisningen i bygn. 131 på Flyvestation
rebrød som optakt til
Værløse (det er mig med piben)
afslutningsfesten, der
formede sig som en fugtig tur med sverigesbåden og en runde på de københavnske værtshuse.
Jeg fyldte jo først 17 år i september 1958, efter at jeg var begyndt på telegrafistuddannelsen i Jonstrup, og det var den 9. september samme år, at min mor døde,
hvilket altså kun var få måneder efter, at jeg var flyttet hjemmefra.
Jeg havde jo allerede i flere år været ret selvstændig, men alligevel har jeg af og
til tænkt på, at det var ret heldigt for mig, at jeg var kommet ind i Flyvevåbnet i
så ung en alder. Jeg var jo formelt set ikke myndig endnu, men dér havde jeg et
fast holdepunkt i min tilværelse; jeg skulle ikke have andre til at passe på mig,
og jeg tjente mine egne penge. Jeg havde heller aldrig haft særlig megen kontakt
med mine søskende eller anden familie, hvilket jo nok for en stor del skyldes, at
jeg var så mange år yngre end de andre.
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Det var faktisk min
halvsøster Ingrid, som
boede i Ny Fløng ved
Hedehusene, som jeg
havde mest forbindelse
med. Ingrid og Ejvind
har altid haft deres
hjem åbent for mig, og
selvom jeg ikke ligefrem overrendte dem,
så besøgte jeg dem og
deres 4 piger, Lilian,
Laila, Lis og Lonny af
og til. Udover min tilværelse i Flyvevåbnet
Træning i morsemodtagning
var det vel det nærmeste, jeg kunne kalde hjem og familie, indtil jeg selv fik mig en bolig og en civil
tilværelse med hustru og børn.
De eneste andre kontakter, jeg har haft til min familie, er, at jeg en gang har besøgt min halvbror Frede og hans kone, da de boede i Hedehusene. Jeg har en
gang besøgt min bror Otto og hans familie i Hillerød - og de en gang har besøgt
os i Ilskov, og Ingrid og jeg har besøgt Gudrun og Olaf i Hinnerup - og de har
besøgt os i Ilskov. Derudover har jeg igennem alle årene derefter ikke haft nogen forbindelse med andre i min familie end Ingrid og hendes nærmeste.

Otto og børnene Karl Otto,
Susanne og Vivian
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Mine brødre Otto (ca. 1959) og Knud med sønnen Peter (ca. 1955)

Til Karup igen
Den 1. juni 1959 var jeg færdiguddannet og udnævnt til Math og startede på mit
daglige arbejde som radiotelegrafist og signaloperatør ved Signalcenter Karup i
Flyvertaktisk Kommandos hovedkvarter på Flyvestation Karup. Som sædvanlig
var der mange, der ønskede at blive på Sjælland, og lige så sædvanligt blev langt
de fleste sendt til Karup. Jeg havde ikke nogen bestemt mening om det, for jeg
havde ikke noget, der bandt mig til det ene eller det andet, så Karup var ok med
mig.
I månederne efter, at jeg var kommet til Karup, boede jeg på flyvestationen på et
kvarter sammen med 3 andre kolleger. Mange af de ældre kolleger havde værelse i byerne omkring, især i Karup og Kølvrå, men også nogle i de større byer,
Herning og Viborg. Det var ikke alle, der syntes, at de havde råd til at bosætte
sig i ‘det civile’, så mange af os boede i kvarterbygninger i nærheden af arbejdspladsen i Bunker 1137, selvom det for de fleste af os helt klart blev anset som en
meget midlertidig bolig. I betragtning af, at vi ikke længere var værnepligtige
men nu var kontraktansatte og trods alt fik en bedre løn, var det en ret tarvelig
bolig, der kunne indrettes.
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Der var normalt 4 mand på hver
stue, og selvom den var beregnet til
8, så der var ikke plads til privatliv
og til at indrette rummet efter eget
ønske. Men det var der nu heller ikke mange af os, der gjorde noget
særligt forsøg på. På den anden side
gav det et samvær og fælles oplevelser, som man ikke havde kunnet
få ved at bo alene på et værelse i
Karup eller Herning. Der var altid
nogen at snakke med, og på solskinsdage røg madrasserne ud af
vinduet, og man nød livet på græsplænen uden for.
Den eneste større private ting, jeg
ejede, var et stort skrummel af en
radio. Men det var de jo alle sammen dengang før transistorens indtog. Jeg kan ikke huske andet, end
at det må være den radio, som vi
havde på Kong Valdemarsvej i Roskilde. Den fulgte mig også til værelset Herning og senere til huset i Ilskov. Men hvor den har været, indtil jeg havde den i
Karup, og hvordan jeg fik den dertil, kan jeg ikke huske noget om.
Jeg kan imidlertid ganske tydeligt huske, at jeg fik mig en alvorlig forskrækkelse, da jeg puslede med at få tilsluttet radioen. Jeg var ved at tilpasse ledningen
og havde først lavet stikket til stikkontakten. Da jeg så skulle tilslutte ledningen
til radioen, skulle isoleringen jo af, og hvad gør man, når man ikke har noget
værktøj? Stikker ledningen i munden og bruger tænderne til at bide isoleringen
af med, naturligvis. Men jeg opdagede hurtigt, at det var en fejltagelse, for den
anden ende af ledningen sad i stikkontakten – og der var tændt for strømmen!
Jeg fik et ordentligt rap og smed det hele fra mig, men endnu en gang slap jeg
helskindet fra en ubetænksomhed, selvom jeg i lang tid derefter havde en lille
hvid plet på min tunge, hvor jeg var blevet brændt.
De tidlige rockstjerner sidst i 50’erne og i begyndelsen af 60’erne var det store
nummer for os unge knægte, og nogle prøvede ihærdigt at efterligne idolerne.
Jeg husker blandt andre Tange og Hammer og flere andre, som spillede guitar
efter gehør og på det store baderum gav den for fuld udblæsning med en rungende akustik! Samme Tange blev den lykkelige ejer af en stor motorcykel,
hvorpå flere – dog ikke jeg – fik en sikkert uforglemmelig bagsædetur til restau77

rant “Halvmånen” i Anlægget i Herning. Overhalede, samtidig med at modkørende passerede, og demonstrerede at køre maskinen uden at holde ved styret det var skræmmende og spændende.
Det blev dog lidt for meget, da man begyndte at køre tværs over Herning-Viborg
landevej op til KFUM soldaterhjem i Gedhus med håndtaget i bund! De vilde
unge mennesker havde regnet ud, at chancen for at møde trafik på landevejen,
netop som de kom fræsende på tværs uden udsyn til nogen af siderne, alligevel
var så lille, at det skulle prøves. Der skete heller ikke noget, men man holdt heldigvis hurtigt op med den spøg.
Årsagen til udskejelserne var nok simpelthen kedsomhed. Når vi ikke var på arbejde, var der for os, der boede på stationen, ikke mange muligheder for adspredelser, andet end hvad vi selv fandt på med kortspil og lignende. Der var KFUM
soldaterhjem i Gedhus, hvor vi kunne spille billard eller andre småspil og købe
forskellige ting i udsalget, men det var jo ikke det vildeste. Regelmæssigt var
der nogle stykker, der tog i biografen i Karup, og det foregik som regel på gåben
fra Gedhus og tilbage. Så var der altid en, der skulle vise, at han kunne gå balancegang på rækværket over Karup å, og det gik da også. Jeg har ikke hørt om nogen, der faldt i vandet.
Jeg hørte også om nogle gevaldige private fester, der blev holdt hos nogle af
dem, der havde lejet værelse i Karup, og om folk, der efter en fest væddede om
at svømme over Karup å, og det skal nok passe, men alt det gik min næse forbi.
Af og til var vi et hold, der tog til Herning og festede på ”Halvmånen” i Søndre
Anlæg eller på restaurant ”Landsbyen”, hvor et større danseorkester spillede op
til dans. Det var faktisk et ret berømt sted, i hvert fald landskendt, for musikken
herfra blev regelmæssigt transmitteret i radioen: ”Danmarks Radio, København,
Kalundborg og kortbølgesenderen; De hører nu dansemusik med Svend Aage
Esbensens orkester fra restaurant Landsbyen i Herning”. Jo, jo, det var skam
fint nok. Deres kendte slogan var: ”Først dagens gerning, så Landsbyen i Herning!” Senere blev stedet lavet om til biografer, og nu om dage er det lavet til
lejligheder, så danserestauranter med live musik er der ikke penge i mere.
I 1961, da tiden nærmede sig, hvor jeg efter 2 år som Math skulle på det obligatoriske 14 dages kursus på Flyvestation Karup forinden udnævnelsen til Oversergent, havde man fundet ud af, at sådan skulle det ikke være længere. Herefter
ville man blive udnævnt til Sergent efter gennemgang af kurset, og først efter
yderligere to års tjeneste i denne grad kunne man forvente at blive udnævnt til
Oversergent. Det var højst irriterende, men der var ikke noget, man kunne gøre
ved det, og sådan blev det.
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Til gengæld var
jeg så heldig at
blive udpeget til
jobbet som vagtholdsleder allerede få måneder efter, at jeg i maj
1963 havde fået
oversergentvinklerne syet på uniformen. Det var
tidligt at få det
ansvar, og kun 21
år gammel var
jeg da også klart
den yngste af de
4 vagtholdsledere. Årene som befalingsmand på
vagthold og senere holdleder på
vagthold A husker jeg som en
meget god tid.

Fra sergentkursus

Der var mange
folk på hvert
hold, og der var
mange forskellige
arbejdsfunktioner, der skulle varetages. Som befalingsmand og leder følte man virkelig, at man havde råderum og ansvar, ligesom det var en stor fornøjelse at være en del af et velfungerende team. På natog weekendvagter stod man stort set alene med ansvaret. Først og fremmest
skulle man jo sørge for, at tjenestefunktioner og arbejdsopgaverne blev udført
punktligt og forsvarligt, og det forudsatte en god faglig viden.
Man var jo faktisk også en slags personalechef for de mere end 20 personer på
holdet, som bestod af mather og befalingsmænd samt KF’ere (Kvindeligt Flyverkorps). Det var de samme personer, man gik sammen med i tykt og tyndt,
vagt efter vagt, så selvom der var et klart militært hierarki, så kunne vi jo ikke
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undgå at komme tæt på hinanden, når man var sammen på vagt i måske 24 timer
i træk i en weekend.

Historien om en Vibroplex morsenøgle
I mine første år som Math og radiotelegrafist i Karup, omkring 1959-61, arbejdede jeg naturligvis ofte på radiostationen. Jeg var ret god til at høre og morse,
når jeg selv skal sige det, og ’radioen’ var det sted, jeg helst ville være. På et
tidspunkt fik vi besked om, at der var en ledig stilling på Færøerne, og i min
ungdommelige eventyrlyst puslede jeg med tanken om at søge det job. Nogen
fortalte mig så, at vores daværende chef, kaptajnløjnant G.E. Raabymagle, som
jeg vistnok kun havde talt med en enkelt gang tidligere, havde haft en stilling på
Færøerne, og at jeg skulle tage og spørge ham til råds.
Jeg dristede mig over på kontoret for at høre om Færøerne - og jeg fik at høre!
Han frarådede på det bestemteste, at jeg skulle søge derop. Det mest markante,
jeg husker, han sagde var, at det var regn og tåge næsten hele året, og hvis man
dristede sig ned i Torshavn fik man tæsk! På det tidspunkt var der ikke det bedste forhold mellem færingerne og danskerne. Det lød jo ikke særligt tillokkende,
og det kurerede mig i hvert fald for at søge til Færøerne. Men det var ved den
lejlighed, at jeg bemærkede, at Raabymagle havde en flot Vibroplex morsenøgle
stående på sit skrivebord. Vibroplex er en speciel morsenøgle, som var meget
eftertragtet og blev (og stadig bliver) anset som det førende mærke. Og blandt vi
unge var det kendt som de professionelles mærke – og på den tid næsten uopnåeligt for os.
Og nu tilbage til radioen: En dag, hvor jeg sad der og korresponderede med et af
Flyvevåbnets transportfly, kom Raabymagle ind og stod en stund og lyttede til
os telegrafisters arbejde. Og han gav sig til at spørge om forskelligt. Det gav mig
åbenbart mod til at henvende mig til ham, idet jeg nævnte for ham, at jeg jo
havde set Vibroplex’en på han skrivebord, og jeg spurgte, om han måske kunne
tænke sig at sælge den til mig.
Det faldt absolut ikke i god jord! Om jeg havde nogen anelse om, hvad den betød for ham, og om jeg måske vidste, hvad den og han havde været igennem i
handelsflåden på de store have under krigen - og meget mere, som jeg ikke husker. Det stod aldeles klart for mig, at det spørgsmål var helt uddebatteret.
Hvor lang tid, der derefter gik, kan jeg ikke genkalde, men det har nok været et
halvt års tid. Så en dag, da jeg som sædvanlig arbejdede på radioen, stod Raabymagle der igen og iagttog mit og de andres arbejde. Pludselig spurgte han
mig, om det ikke var mig, der en gang havde spurgt ham om hans morsenøgle.
Øh, joh, det var det da, svarede jeg, noget betænkelig ved, hvad der nu ville
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komme. Ja, om jeg stadig var interesseret? Jo da, det var jeg bestemt. Nå, men
så kunne jeg jo gå over på hans kontor og hente den...!?
Jeg var i vildrede, hvad mente
han mon? I min usikkerhed
spurgte jeg torskedumt om,
hvad den så skulle koste. Så
blev han næsten lige så arrig,
som da jeg første gang spurgte
til morsenøglen og sagde i en
vred tone til mig, om han havde sagt noget om, at den skulle
koste noget? Og hvis jeg i øvrigt ikke var interesseret, så
kunne jeg bare glemme det. Men hvis jeg virkelig mente, at jeg var dygtig nok
til at kunne bruge nøglen, så kunne jeg jo bare hente den, og det skulle være
med det samme!
Så kunne det nok være, at jeg fik fart på. Af sted til kontoret, fat i nøglen og tilbage på radioen. Da jeg kom tilbage var Raabymagle gået, og jeg fik vist ikke
engang sagt ordentligt tak, og han nævnte aldrig sagen for mig - ja, faktisk kan
jeg slet ikke erindre, at jeg siden talte med ham, hverken på radioen eller andre
steder. Jeg tror virkelig, at den morsenøgle har betydet meget for Raabymagle,
og det har nok været hårdt at skille sig af med den. Men jeg gætter på, at da han
har set den unge mand på radioen, har han tænkt, at den morsenøgle, som han
selv havde brugt i mange år, ikke var tjent med at stå ubrugt på hans skrivebord,
og at han kunne glæde en ung fyr med at give nøglen videre til næste generation.
Jeg brugte Vibroplex’en flittigt på radiostationen i flere år, efter at jeg først havde måttet træne og aflægge prøve i brugen af den for at bevise, at jeg kunne styre den. I årene derefter og indtil min pensionering havde morsenøglen sin faste
plads på mit skrivebord, akkurat som den stod på Raabymagle’s 40 år tidligere.
Og senere i karrieren fik jeg faktisk også hans stilling. Radiotelegrafien har jo i
mange år været uaktuel, og det er længe siden, at de unge indenfor signalområdet i Flyvevåbnet er blevet uddannet som telegrafister, så jeg har aldrig haft tilskyndelse til at lade morsenøglen gå videre til en ny generation.
Men jeg har stadig morsenøglen og en lille tonegenerator og kan af og til i en
ledig stund finde på at morse en tekst bare for at checke, om jeg stadig kan. Men
det er lige som at cykle, når man først har lært det, så glemmer man det aldrig.
På bagsiden af min bog er der et billede af nogle morsenøgler, som en kollega
tidligere har doneret til museet på Flyvestation Karup, og måske skal min morsenøgle også ende sine dage der.
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Min nye civile tilværelse
I efteråret 1959, fire måneder efter at jeg var kommet til Karup, fandt jeg ud af,
at jeg ville have en civil tilværelse, hvor jeg kunne være mig selv, og hvor ikke
al min tid skulle tilbringes på flyvestationen og på KFUM soldaterhjem, kun afbrudt af arbejde og ture med kammeraterne til biografen i Karup og til danserestauranter i Herning. Gennem avisen kom jeg i kontakt med en dame, der boede
i Dalgasgade i Herning, og som havde annonceret med et møbleret værelse til
leje. Det viste sig, at værelse lå på Østergade 7 i Herning på 2. sal over Pallesen&Maiboms forretning med dametøj.
Det var meget centralt i hovedgaden, men det var også
meget småt. Jeg tror ikke, det
har været meget mere end 3
x 3 meter, og der var kun en
håndvask og koldt vand. Der
var ikke noget bad, og der
var fælles toilet på gangen
udenfor. Der boede et ældre
ægtepar i en lejlighed ud til
gaden, og der var et andet
værelse lige ved siden af mit.
Møbleringen var naturligvis
også meget begrænset på den
lille plads og bestod af et
bord og 2 stole, en kommode
og en seng, som i øvrigt var
min egen. Derudover som
sagt en håndvask og endelig
en bøjlestang med et forhæng
omkring, der fungerede som
garderobe. Alt dette lejede
jeg formedelst 60 kr. om måneden. Og her boede jeg faktisk i 4 år!
Jeg passede mit arbejde på flyvestationen, hvor jeg gik turnustjeneste på et vagthold med dagvagter 8-17, nattevagter 17-8 og døgnvagter 8-8 lørdage og søndage. Der kunne jeg også få mig et varmt bad. Som regel tog jeg toget eller bussen
til og fra arbejde. Toget Herning-Viborg var stadig i funktion dengang, og der
var så mange ansatte på flyvestationen, der boede i Herning, og som ikke havde
egen bil, at der gik flere DSB busser morgen og aften, som alene var beregnet til
dem.
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Hjemme på værelset var der hverken køleskab eller mulighed for at lave mad.
Jeg fik af og til varm mad i kostforplejningen på Flyvestationen, men hjemme
på værelset stod menuen mest på hurtige selvsmurte håndmadder. Jeg havde en
kande med varmelegeme i bunden, hvor jeg kunne varme vand til kaffe, og den
kunne jeg også bruge til at koge æg.
Når jeg havde lyst til et ret varm
mad, gik jeg som regel på et cafeteria, der hed Tout Prêt, lidt oppe ad
Østergade. Favoritten var frikadeller med grønærter og gulerødder. Af
og til spiste Ingrid hos mig, og så
hentede jeg måske smørrebrød i en
smørrebrødsforretning, der hed
Greka. Dér kunne man for resten
også få nogle enkelte varme retter
til at tage med, og vi kan huske, at
hvidkålsrouletter var en af de bedre
– og så måske en kage med fra bageren.
Det var dejligt at kunne bo for sig
selv og ikke altid skulle være sammen med andre på et fællesværelse,
men der var naturligvis også en
bagside ved det. Jeg var jo ikke fra
Herning, ja ikke engang fra Jylland,
så jeg kendte ikke en sjæl i byen.
Hele min ungdom havde jeg haft i
Roskilde, så i Herning var der ingen
af de kammerater, som jeg kendte
fra skoletiden, eller som jeg havde
leget med i drenge- og ungdomsårene. Den tid og den bekendtskabskreds havde jeg i virkeligheden allerede lagt bag mig, da jeg søgte ind til Flyvevåbnet. Jeg kan nu ikke erindre, at det var et problem for mig, og jeg tilbragte jo også megen tid på mit arbejde i Karup.
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På værelset hørte
jeg meget radio,
hvor det var Radio Luxembourg
(”you are listening to Radio
Luxembourg, the
Station of the
Stars, transmitting on 208 meters mediumwave…”), der sendte den tids moderne pop og
rockmusik, som
jeg kunne lide at høre på, og som Danmarks Radio stort set aldrig sendte. Jeg
brugte også radioen til at finde fjerne og eksotiske radiostationer på kortbølgebåndet, og når jeg så havde fundet ud af, hvad det var for en station, kunne jeg
sende et kort eller et brev til stationen og give dem nogle oplysninger om, hvor
og hvornår jeg havde hørt udsendelsen og ikke mindst, hvor godt de gik igennem. Den lille sport hedder i øvrigt DX-ing på radioamatørsprog.
Jeg lavede en longwire antenne fra radioen og næsten ned til den anden ende
bygningen nedenfor mit vindue. Den var god til at trække stationerne ind. Radiostationerne var meget interesseret i at få tilsendt sådanne rapporter, og de
kvitterede med et såkaldt QSL-kort (qsl er en telegrafi forkortelse, der betyder
kvittering) til mig. Det var som regel et postkort med et billede fra radiostationen, hvor de bekræftede, at det var deres station, jeg havde tunet ind på og takkede for rapporten. Dem samlede jeg på og forsøgte at få så mange som muligt.
Jeg har dem faktisk endnu!
Et andet område, som
jeg blev noget optaget
af, var rumflyvninger.
Allerede i 1957 var
verden blevet slået med
overraskelse, da den
sovjetiske satellit Sputnik 1 som det første
menneskeskabte objekt
blev sendt uden for jordens atmosfære, og
succes’en blev kort ef84

ter fulgt op med Sputnik 2 med hunden Laika ombord. Der kom mange opsendelser derefter, både fra USSR og fra USA. Fra 1960 har jeg et billede, som jeg
tog med et ganske almindeligt fotoapparat, af den amerikanske satellit Echo 1.
Det var faktisk en stor ballon, som på ydersiden var beklædt med metalfilm, så
den skinnede tydeligere end nogle af stjernerne, så den kunne mange mennesker
følge med det blotte øje.
Men det, der var rigtig interessant, var naturligvis de bemandede rumflyvninger,
som startede med opsendelsen af russeren Jurij Gagarin i april 1961 og kulminerede med, at amerikanerne med Apollo 11 landsatte den første mand på månen i
juli 1969. Der var mange timers direkte fjernsynsudsendelse fra hele begivenheden, og de fleste mennesker, jeg inkluderet, sad og så betaget på de sorthvide
billeder af det fantastiske skuespil. Opsendelse af den gigantiske raket, rejsen
gennem himmelrummet og nogle utrolige billeder af jorden, og endelig landingen på månen og de første skridt af et menneske på et fremmed himmellegeme.
Næsten mere spændende var det, om det nu også kunne lykkedes at komme op
fra månen igen med det spinkle fartøj, som kun havde det ene forsøg til at lette.
Det var en virkelig verdensbegivenhed af historiske dimensioner, som vi kunne
følge, mens den udspillede sig. Det siger nok ikke så meget i dag, men dengang
var TV langtfra så udviklet og udbredt som nu. I Danmark var der kun et program, som sendte i sort/hvidt, så en ’live’ udsendelse fra den anden side af verden og fra rummet var virkelig en ny og fantastisk ting.
Jeg kan tydeligt huske, at jeg
tænkte, at jeg nu var vidne til
nogle fantastiske begivenheder,
og at det var starten på en stor
udvikling – det kunne være interessant at fastholde de oplevelser for eftertiden, så jeg en
gang i min alderdom kunne læse om de begivenheder. Rumflyvningerne gav avisforsider
med store typer og mange billeder, og der var mange sider
beretninger i alle aviser. Derfor gemte jeg aviser fra begivenhederne, og nogle år
senere, det var først i begyndelsen af 1970’erne, fik jeg da også lavet flere
scrapbøger med udklip. Det foregik oftest, når jeg havde vagt som Vagthavende
Officer i Flyvertaktisk Kommando en nat eller en weekend. Så havde jeg en stak
aviser med og klippede og klistrede, når der ikke var andet at lave.
På et tidspunkt gik der næsten inflation i rumflyvninger, så min interesse og
ihærdighed kølnedes efterhånden som duften gik lidt af nyhederne, og udklips85

samlingen blev aldrig helt gjort færdig. Men jeg har da ringbindene med udklip,
og det er da også fascinerende at læse om de begivenheder.
På et tidspunkt fandt jeg ud af, at jeg nok kunne spare en del, hvis jeg købte en
knallert og selv kørte på arbejde, og så havde jeg jo også et transportmiddel til
andre gøremål. Som sagt så gjort. Jeg købte en helt ny Velo Solex knallert. Den
var meget driftsikker og ikke alt for dyr. Desværre var det nok en af de dårligste
investeringer, jeg har gjort, for det blev ikke til særlig mange gange, at jeg kørte
på knallerten til arbejde – og heller ikke til andre formål i øvrigt. Den blev næsten glemt i en åben carport nede i gården, indtil jeg på et tidspunkt fandt ud af,
at nu ville jeg skille mig af med den. Så kunne den slet ikke starte, og en cykelhandler fortalte mig, at han mente, at stemplet var rustet fast af at stå så længe
udendørs, og uden at den var blevet brugt.
Jeg er egentlig ikke særlig stolt at den sag og heller ikke af historien om, hvordan jeg alligevel fik solgt den: Jeg tog benzinslangen af og solgte den til en anden knallertforhandler, som nøjedes med at vurdere knallerten efter udseendet
og ikke insisterede på at sætte en benzinslange på og starte motoren! Det var vel
ikke helt fint af mig – men som forhandler og mekaniker burde han vel selv sørge for at undersøge maskinen, eller hvad?

Jeg møder Ingrid
En af de nye kolleger, jeg havde fået i Karup, var Hans Jørgen Dalgaard. Han
var lidt ældre end jeg, og han boede også i Herning. Nærmere betegnet i Bredgade omkring numrene 27-33, hvor der lå flere mindre forretninger, som i dag er
revet ned og erstattet af City-huset og -passagen. Det var ikke langt fra, hvor jeg
boede. Vi var nogle stykker, der mødtes af og til, og jeg kan tydeligt huske, at
Hans Jørgen ikke havde helt den samme musiksmag, som de fleste af vi andre,
for han hørte grammofonplader med opera, især var den italienske tenor Mario
Lanza et stort hit hos ham. Det var det ikke for vi andre, men på trods af forskelle i musiksmag, så var Hans kommet af sted til jazzbal sammen med mig lørdag
den 3. oktober 1959 i Centralhotellets store sal, hvor vi sad ved et bord med en
øl. Jeg er for resten ikke sikker på, at Hans drak øl, for det har han vist aldrig
brudt sig om.
Ikke langt fra os ved et andet bord sad der et par piger, som vi skottede noget til,
og på en eller anden måde kom vi i kontakt med dem. ”Historien” går, at Hans
og jeg morsede noget til hinanden ved at tappe på bordet, og at pigerne kunne
opfatte noget af det, fordi de havde lært morsetegn som spejder. Jeg kan tydeligt
huske, at Hans og jeg sad ved bordet, men jeg må med skam indrømme, at jeg
ikke helt kan huske, hvordan vi præcist fik kontakt. Sagen er nemlig, at Hans ikke er telegrafistuddannet – men da han arbejdede med signaltjeneste samme
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sted, som jeg, har han måske alligevel kendt nok morse til, at vi har kunnet ”tale
sammen”. Det må jeg have spurgt ham om en dag. Ingrid mener at huske, at
hun, da Hans og jeg morsede, havde sagt til os, at det kunne vi godt spare os, for
hun kunne godt forstå morsetegnene, hun havde jo været spejder.
Men hvorom alting er: Den ene af pigerne var Ingrid, som i øvrigt absolut ikke
havde lov til at være til jazzbal. Under påskud af at være til fødselsdag hos en
veninde, det var så naturligvis den anden pige, havde hun og veninden sneget sig
til det forbudte besøg, og det var Ingrid, som jeg kom til at tale med den aften
efter at have budt på en sodavand.
Hun skulle være hjemme til bestemt tid, og det blev naturligvis for sent. Veninden boede et andet sted i byen, så det endte med, at jeg fulgte Ingrid hjem. Ikke
helt hjem, det er klart, men til et stykke før Niels Bohrsvej, hvor hun boede. Og
så skete det selvfølgelig, at hendes storebror Søren netop på det tidspunkt drejede rundt om hjørnet og kom imod os! Han var ude og lufte sin store schæferhund ”Boogie” og fik straks øje på os. ”Hvad fanden laver du der, kan du se og
skrubbe hjem!” – var den kontante besked. Ingrid blev naturligvis mægtig ræd,
og måtte hjem med det samme, for nu var hun afsløret. Søren ville helt sikkert
sladre, og der ville blive stor ståhej, for forældrene var meget strikse, og hun var
jo faktisk heller ikke mere end 16 år.
Det var jo en noget brat afslutning på aftenen, og vi var heller ikke kommet så
vidt, at vi havde nogen aftale om at skulle ses igen. Men skæbnen ville det anderledes, og nogle dage senere mødte jeg Ingrid igen, da hun kom cyklende på
hovedgaden. Vi snakkede igen, og derefter optog vi kontakten. Jeg tror nok, jeg
inviterede hende i biografen en af de følgende dage, og så har det udviklet sig
derfra, og vi blev snart kærester.
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1959

1961

Det er klart, at hende kan man slet ikke
undgå at forelske sig i.

1959

88

