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Ingrids fortælling  
Som den mellemste af en søskendeflok på fem kom jeg til verden den 5. marts 

1943 i mine forældres soveværelse i Sjællandsgade 18 på første sal i Herning. 

Jeg blev døbt i Herning Kirke og fik navnet Ingrid.  

 

Min far, Rikard Korsbæk Juul, var født i 

Herning den 7. august 1908 og døde sam-

me sted den 7. maj 1974. Han var udlært 

som møbelsnedker. Han var søn af kaffer-

ister Søren Kabel Lykkegaard Juul og In-

ger Korsbæk (1883-1958). De var 8 sø-

skende: Min far og brødrene Poul og Jens 

Korsbæk Juul samt pigerne Agnes, Erna, 

Jane, Sigrid og Karen Marie (Rie) Lykke-

gaard Juul. 

 

Min far var FDF’er i mange år. Helt fra 

han var lille og til sin død. I FDF lærte han 

at spille tromme og bækken. Han brugte 

mange weekends på Herning-kredsens 

FDF-lejr på Venø. En har senere fortalt 

mig, at han har har set navnet Rikard ridset 

ind i bundbrædderne på en af køjerne.  

 

Min far blev senere livsvarigt æres-

medlem i FDF. 

 

Også mine brødre kom med i FDF og 

alle har de været på landslejr på ”Slet-

ten” ved Silkeborg. Også Erik lærte at 

spille tromme, og det havde han stor 

gavn af, da han senere spillede med i 

et band ”The Danish Dreamers”, som 

oven i købet senere spillede i Ilskov 

Forsamlingshus. 

 

Min mor, Oda Hansen, var født i Hol-

bæk den 15. maj 1910 og døde i Her-

ning den 18. april 2000. Hun var ud-

dannet som bankassistent i Holbæk 

Bank. Hun var datter af Niels Peter  
Min mor som elev i Holbæk Bank 

 
Min far (i midten) som FDF’er 
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Julius Hansen (1885-1962) og Johanne Jensen (1888-1938). Hendes far havde 

sit eget lille cigarmagerværksted med udsalg i Bagstrædet i Holbæk, hvor han 

sad og rullede cigarer. Han arbejdede også på et tobakslager, hvor cigarbladene 

blev tørret og sorteret. Da min mor var barn, boede de på Strandgade 8. De var 4 

søskende: Min mor, Elva og Viggo og en søster, der hed Rita, og som døde af 

kræft 30 år gammel.  

 

Min moster Elva blev gift med en lærer Estrup på Nexelø, hvor hun var startet 

som husbestyrerinde. Der blev også min fætter Poul født. Da hun blev enke, 

flyttede hun til Herning, hvor hun en overgang arbejdede på Herning Slagteri. 

Hun blev gift med en murer Hansen i Sunds, og hun fik 3 børn mere: Viggo, Ni-

els Peter og Kirsten. 

 

Min morbror Viggo arbejdede på Holbæk Jernstøberi som former. Han var gift 

med Ester, men de fik ingen børn. 

 

Min mor begynd-

te som elev i 

Holbæk Bank den 

1. juli 1927. Hun 

arbejdede der i 10 

år, indtil hun blev 

gift med min far 

den 17. oktober 

1937 i Holbæk 

Kirke. Min mor 

og far traf hinan-

den ved et sang-

stævne og var 

forlovet i 8 år, in-

den de blev gift.  

 

Det var et meget lille bryllup, da min mormor var syg og døde kort efter. Efter 

hendes død flyttede min morfar til Fredericia og boede til sin egen død hos hus-

bestyrerinde Ingeborg Johansen. Han blev begravet på Fredericia kirkegaard. 

 

Mor har fortalt, at hendes løn i banken i 1937 var 288 kr. om måneden, og at det 

var en god løn, som i øvrigt blev udbetalt forud. Til nytår var der et gratiale til 

alle. 

 

Vi er som nævnt 5 børn: 

 Søren, f. den 18. april 1939. Søren var gift med Grethe (Pedersen) indtil 

de blev skilt. De har 2 drenge, Richard og Steffen. Søren blev senere gift 

med Birgit og bor nu i Høgild ved Herning. 
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 Ellinor, f. den 20. februar 1942. Ellinor var gift med Villy (Tornvig Jen-

sen) (død 2009) indtil de blev skilt. De har 2 børn, Keld og Hanne. El-

linor bor i Herning.  

 Ingrid, f. den 5. marts 1943 

 Svend, f. den 22. februar 1946. Svend var gift med Aase (Jørgensen) ind-

til de blev skilt. De har 2 børn, Mette og Lotte. Sidst vi hørte fra Svend, 

boede han i Århus.  

 Erik, f. den 24. maj 1947. Erik er gift med Britta (Iversen). De boede de 

første år i Mejrup ved Holstebro, og derefter en del år i Lemvig, men bor 

nu i Esbjerg. De har 3 børn: Pernille, Annemette og Torben. 

 

Den første tid i Sjællandsgade 
Jeg boede i Sjællandsgade 18 i ca. 4 år. Min far havde selv lavet møblerne til 

hjemmet, og det var virkelig flot. Der er gods i dem, og de fleste havde min mor 

i hjemmet indtil hendes død. I begyndelsen havde han værksted i Bredgade 10 i 

Herning, det var ind gennem en port hen over gården og op ad en trappe. Der 

havde han hele første sal som værksted, hvor han udførte reparationer af møbler 

og bestillingsarbejde, som så førte til, at han senere etablerede en møbelforret-

ning i Skolegade, som blev til Juuls Møbler. 

 

Min mor havde samlet alt udstyr til 

hjemmet, inden hun blev gift. Det var 

fine ting. Hun havde syet håndklæder, 

lagner, dyne og pudebetræk med de 

fineste mellemværk og med initialer 

på. Empire porcelæn, tretårnet sølvtøj, 

og fine glas.  

 

I de første år indtil Søren blev født, 

arbejdede min mor på kommunekon-

toret i Herning. 

 

Jeg var meget krølhåret som lille. 

Hvis jeg skulle være “fin” lavede min 

mor en prinsessekrølle på mig. Når 

solen skinnede i mit hår, kaldte min 

far mig for “prinsesse Guldhår”. Min 

mor har nok ikke kunnet nænne at 

klippe mig, for senere lavede hun 

fletninger på mig. Dem havde jeg, til 

jeg var ca. 13 år, hvor jeg for første 

gang var til en rigtig damefrisør, så 

 
Min mor og far, 1938, foran min fars  

bardomshjem på Gl. Landevej 64 i Herning 
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det var helt vemodigt at blive klippet. Fletningerne fik jeg med hjem og gemte 

på i en del år, hvorefter de blev smidt ud.  
 

Når jeg skulle have vasket hår, foregik det på køkkenbordet. Forinden havde 

min mor pisket en kande vand med sæbespåner, for dengang var der ikke noget, 

der hed hårshampoo. Så lå jeg der på bordet, mens min mor vaskede håret.    

  

Min far var friheds-

kæmper under krigen 

og var med til at uddele 

illegale blade. Han var 

med i en gruppe sam-

men med Poul Kristen-

sen, Holst og Dalgaard 

m.fl. Han fortalte min 

mor, at han enten skulle 

til møde eller ud med 

møbler. 

 

Det undrede min mor 

sig over, for møbelsal-

get var rigtigt dårlig på den tid, men hun ville ikke blande sig. Bag entredøren 

havde min far en gummiknippel hængende til at forsvare os med. Det har senere 

undret mig, for hvis der kom en tysker og ville ind, tror jeg ikke, der var så me-

get at gøre. 

 

Den 4. maj 1945 om aftenen, havde min far fået at vide, at krigen var slut, og 

fortalte det til min mor. Om morgenen den 5. maj, tog han på arbejde, men der 

gik ikke ret lang 

tid, før han ringe-

de hjem til min 

mor og sagde: 

“Skynd dig op på 

torvet, her er 

masser af menne-

sker”. Min mor 

proppede mig ned 

i barnevognen, 

lagde et bræt 

ovenpå den, og 

satte min storesø-

ster derpå. Min 

storebror gik ved 

siden af vognen. 

 
1943. Farfar Søren, min far med Ellinor,  

min mor med Søren, farmor Inger og jeg 
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Min mor har tilsyneladende haft meget travlt med at komme af sted, for da vi 

stod på torvet, spurgte min søster mor: ” Hvorfor skal jeg have smutsko på?”  

 

Efter årene i Sjællandsgade flyttede vi til Nørgaards Alle 18, hvor vi boede i ca. 

3 år. I forlængelse af vores hus var udhuset, og her stod skraldespanden. Det var 

min søster og mig, der havde den pligt at gå ned og tømme den.  

 

En dag, da hun gik ned 

med kartoffelskræller i 

et fad for at tømme den, 

lød der et skrig. Jeg løb 

derned. Fadet med kar-

toffelskrællerne lå på 

jorden, og min søster 

løb rundt om sig selv, 

med en rotte som havde 

bidt sig godt fast i hen-

des sko. Jeg var lige så 

bange som hende og 

fremover, når vi skulle 

derned, kiggede vi godt 

efter, om der var en rotte. Vi var en del plaget af dem dengang, det var meget 

almindeligt.  

 

Min far havde en Chevrolet bil med en bagagebærer bag på, som man kunne 

vippe op og ned. En dag havde min søster og jeg besluttet, at vi ville sætte os op 

bag på det. Vi havde forinden slået bagagebæreren ned, så da min far havde sat 

sig ind i bilen, styrtede vi hen og satte os op på bagagebæreren med vores sjip-

petov i hånden.  

 

Undervejs til arbejdet undre-

de han sig over, at der var fle-

re der vinkede til ham, men 

han vinkede tilbage. Det var 

jo fordi, vi sad bagpå, og folk 

ville advare ham, fordi det 

var farligt. Min søster og jeg 

nød turen, alt imens vi svang 

sjippetovet frem og tilbage i 

takt med vejens svingninger. 

Da bilen stoppede, løb vi alt 

hvad vi kunne hen til hjørnet 

og kiggede frem for at se, om 

han havde opdaget os. Det havde han ikke, hvorefter vi løb fnisende hjem.    

 
5. Maj 1945. Det er min far i midten. 

 
Nørgaards Alle 18 

 



 11 

Min bror Svend fik kighoste som barn, og vi var nok heldige at bo i Nørgaards 

Alle, for da Svend pludselig ikke kunne trække vejret løb min far alt, hvad han 

kunne, hen på det nærliggende Herning Sygehus med Svend i armene, og han 

blev reddet af lægerne. Dengang måtte vi ikke besøge ham på grund af karantæ-

ne, så vi stod på en skammel udenfor glasruden og vinkede til ham. 

 

Niels Bohrsvej 
Da jeg var cirka 7 år gammel, flyttede vi til et rækkehus på Niels Bohrsvej 11, 

da pladsen på Nørgaards Alle blev for trang. 

 

Under og efter krigen havde vi rationeringsmærker, og det var kun forældre, der 

havde børn, som fik mærker til strikkegarn. En gang blev jeg sendt til købmand 

efter sukker, men var så uheldig at tabe rationeringsmærket. Det turde jeg ikke 

fortælle hjemme, da jeg vidste der ville blive ballade. Så jeg sagde, at det var 

naboens pige, der havde taget det. 

Så gik min far derover, og da jeg 

vidste, at det jo ikke var hende, måt-

te jeg tudende gå til bekendelse. Så 

skal jeg love for, at jeg blev fortalt, 

hvordan jeg skulle være.  

 

På Niels Bohrsvej lå der 22 række-

huse på begge sider af gaden, og vi 

boede i et af dem. Fordi husene var 

så ens, satte min far en stærekasse 

op på væggen af vores hus, så kunne 

vi børn altid finde det rigtige. Jeg 

har regnet ud, at vi var cirka 86 børn 

på vejen. Vi var fantastiske til at le-

ge sammen, specielt om sommeren. 

Gemmeleg, spark dåse og på rov ef-

ter æbler eller blommer. Man skal 

huske på, at der jo ikke var noget, 

der hed fjernsyn den gang, kun ra-

dio som jeg elskede at lytte til, især 

hørespil da jeg blev lidt ældre. 

 

Beskedne forhold 
Vi havde ikke mange penge at rutte med, da vi flyttede til boligforeningens hus 

på Niels Bohrsvej, for min far var blevet nødt til at sælge møbelforretningen i 

Skolegade. Under og efter krigen havde folk ikke penge til at købe møbler for, 

 
Min søster og jeg med ‘lakridsbukser’ 

næsten ned til knæene 
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så meget af betalingen var i form af malerier, kartofler, kød eller andre værdier, 

og det var i længden ikke holdbart. Efter at have solgt forretningen fik han agen-

tur for forskellige varer, og det skal jeg senere komme ind på.  

 

Min mor lavede hver dag to retter mad. Selvom pengene ikke rakte langt, har jeg 

undret mig over og beundret min mor for, hvordan hun var i stand til at stille 2 

retter mad på bordet hver eneste dag, som min far var vant til at få. Jeg blev ofte 

sendt til fiskehandleren efter torskehoveder, og af det lavede min mor kogt torsk 

med sennepssovs. Og det smagte dejligt. Når vi skulle have flødeskum til en 

festlig lejlighed, for eksempel fødselsdag, blev vi sendt til ismejeriet med en 

aluminiumsskål for at hente det. Ovenpå blev der lagt pergamentpapir, og inden 

jeg nåede hjem, var der altid mærker efter fingre i skummet - og det fik vi da 

også altid skældud for. Vi blev også sendt til slagteren for at købe pålægsrester. 

 

Der var kun en dag om 

måneden, hvor vi nøje-

des med en ret mad. Det 

var, når min mor havde 

vaskedag, så var der ik-

ke tid til at lave to ret-

ter. Så blev tøjet lagt i 

blød i soda aftenen før, 

og tidligt næste morgen 

blev der tændt op under 

grukedlen. Tøjet blev 

kogt, og så stod min 

mor hele dagen og hev 

med en træpind det 

kogte tøj over i baljer 

med koldt vand. Hun 

havde lejet en vridema-

skine, hvor det tunge tøj blev trukket igennem med håndkraft for til sidst at blive 

hængt op på snore til tørring. Om sommeren ude i haven og om vinteren inden-

dørs i kælderen. Den følgende dag var det så den store strygedag. Dugene blev 

sendt til rulning, ellers strøg min mor selv alt. Hver morgen når mælkemanden 

kørte igennem vores gade, købte min mor en kæmpestor blok is, der så blev lagt 

i en form i bunden af isskabet, for på den måde at holde madvarerne friske. 

 

Huset 
Der var høj kælder i huset, så på husets forside var der både en kældertrappe og 

en trappe op til hovedindgangen. Indenfor var entreen, hvorfra der var en trappe 

op til første sal og en anden ned til kælderen. I entreen var der to døre, den ene 

 
Huset på Niels Bohrsvej. Min mor og jeg sammen med Sø-
ren og Svend.  T.v. en skotsk dreng, som vi havde indkvar-

teret under et FDF musikstævne. De boede på Herning-
holmskolen, og jeg hjalp med at lave morgenmaden dér. 
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ind til køkkenet og den anden til dagligstuen. Fra køkkenet var der en dør til spi-

sestuen, og de to stuer var forbundne gennem en cirka 2 meter bred åbning. I 

køkkenet var der 2 blå gasapparater placeret på et bord med stenplade. Det blev 

senere min pligt at skure og rengøre kogepladsen og vaske kældertrappen hver 

lørdag, når jeg ved 2-tiden kom hjem fra arbejdet. 

 

I spisestuen omkring spisebordet var der stole og en hjørnebænk. Her indtog vi 

alle vores måltider. Langs væggen stod en skænk med glas og porcelæn, og in-

den for døren en høj kommode, hvor min mor havde sit sytøj i de øverste skuf-

fer. 

 

I dagligstuen ved vinduet stod min fars skrivebord og telefonen. At vi havde te-

lefon var egentlig en stor ting, for det var der ikke så mange, der havde, men det 

var nok, fordi min far havde haft forretning. Ofte kom naboerne for at bede om 

at måtte låne telefonen. Det var sommetider ret irriterende, når de kom i tide og 

utide, og ofte mens vi sad og spiste.  

 

Langs væggen stod en ottoman, og hvis et af vi børn var syge, fik vi altid lov til 

at ligge på ottomanen. Derved var min mor også fri for at løbe op og ned ad 

trappen til første sal, hvor vi ellers havde vores værelser. Når min far og mor ik-

ke var hjemme, brugte vi unger ofte at hoppe fra skrivebordet og over på sofaen 

- sommetider med en kolbøtte i luften! 

 

Desuden var der 

i dagligstuen en 

topersoners sofa 

og tre lænestole. 

Bag lænestolen i 

hjørnet var der 

en bogreol, der 

var propfuld af 

bøger. I det andet 

hjørne stod den 

højryggede læne-

stol med fod-

skammel. Det 

var min fars fore-

trukne plads. Her 

sov han altid sin middagssøvn og læste avis og røg Advokat eller Manne cerut-

ter. Og så var der strengt pålæg om, at vi børn skulle holde bøtte, ellers blev han 

sur. Det var naturligvis især i weekenden, for de andre dage var vi jo i skole. 

Også under måltiderne skulle der være ro, for min far skulle altid høre radioavi-

sen.  

 

 
Familien 1949 
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På første sal var der et lille toilet med håndvask men uden bruser. En sådan blev 

dog senere installeret. På toilettet var der en lille smal dør ind til pulterkamme-

ret. Herinde opbevaredes kufferter, gamle blade, min mors symaskine - som i 

øvrigt blev flittigt brugt, da min mor syede alt tøj til vi piger og plusfours til 

drengene.  

 

Under krigen trævlede min mor slidte strikkede slipover eller bluser op og strik-

kede strømper til os børn. I pulterkammeret blev også det snavsede tøj opbevaret 

i nogle store kurve. Senere blev det også stedet, hvor jeg i kasser og i en kuffert 

opbevarede det udstyr, som jeg efterhånden fik samlet. 

 

Mine forældres soveværelse var overfor toilettet. For enden af den lille mellem-

gang var der en dør ind til min søsters og mit værelse. Der var lige netop plads 

til et hvidmalet toiletbord med trefløjet spejl, og foran det stod der en puf/taburet 

med låg. I den opbevarede Ellinor og jeg forskellige ting, blade m.m. Dorthe 

brugte den senere som natbord på sit værelse og i dag står den på vores loft og er 

fyldt med Anders And og Sølvpil blade. 

 

Drengene skulle igennem vores værelse for at komme ind til deres værelse. Det 

var smadder irriterende. Lige til venstre stod en køjeseng, hvor Erik og Svend 

sov. Søren sov i en enkeltseng i samme værelse. 

 

På første sal, hvor vi havde vores værelser, var der en skunk langs begge sider. 

Deri var en lille lem, så vi kunne bruge pladsen til opbevaring. Der havde jeg 

mine dukker, dukkeseng, nipsnåle, marmorkugler, spil, frimærkesamling, mine 

påklædningsdukker som jeg har gemt lidt af endnu og andre af mine ting. Desu-

den sko og lignende, som passende kunne stilles der. Der var ikke for megen 

plads til opbevaring i selve værelset.  

 

Skunken var også velegnet, når vi legede gemmeleg. Så kunne vi kravle i mør-

ket i hele husets længde, og det var ikke let at få øje på os derinde. Af og til ske-

te det, at jeg ikke kunne lide, hvad jeg i madpakken, og da jeg ikke turde smide 

maden væk, medens jeg var på skolen, havde jeg madpakken med hjem. Den 

kylede jeg ind i skunken så langt væk, jeg kunne - nok til glæde for musene! 

 

På mellemgangen var der en lem, der førte op til loftet. Deroppe tilbragte vi 

mange timer, specielt hvis vi var sure på vores forældre eller på drengene. For at 

komme derop, trådte vi op på toiletdøren’s håndtag, så vi kunne nå at skubbe 

loftlemmen til side. Derfra kunne vi få fat og trække os op samtidig med, at vi 

fandt fodfæste på overkanten af døren. Så blev lemmen lagt på plads, og vi hav-

de et sikkert sted, hvor min mor i hvert fald aldrig kom op. På et mindre område 

var der lagt brædder, hvorpå forskellige ting kunne henstilles.  
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Blandt andet kan jeg huske, at der stod en harmonikaseng, altså en gæsteseng, 

der kunne trækkes ud i fuld længde. Vi havde lavet en rebstige, der hang fast i 

spærene, og den kunne vi bruge, når vi skulle ned igen fra loftet. Der var kælder 

under hele huset. Det forreste rum fra trappen blev brugt til opbevaring af cykler 

og en skænk med to eller tre lange skuffer, hvor der i den nederste altid blev op-

bevaret julepynt. I den øverste var der klude, rensemidler, skosværte og andet af 

den slags. 

 

I et lille rum, hvor der også var vindue ud til gaden, blev der opbevaret koks til 

fyring i de første par år, indtil vi fik indlagt fjernvarme. Koksene blev læsset ind 

i rummet ad en sliske, der blev stukket ind ad vinduet. En anden dør gik ind til 

vaskekælderen, hvor gruekedel stod i hjørnet, og derfra var der en dør ind til et 

viktualierum. Der opbevarede min mor syltede asier, græskar, rødbeder og lig-

nende, ligesom der var aviser, krukker, flasker og mange andre ting. Fra vaske-

kælderen førte en trappe op til en lille have på bagsiden af huset.      

        

En hel almindelig dag i vores familie var der trængsel på vores lille badeværelse 

om morgenen. Det gjaldt om at blive hurtigt færdig og komme ned til morgen-

maden. Mine to veninder kom altid over til mig klokken kvart i otte for at følges 

med mig i skole. Vi var altid hjemme igen i middagspausen, som varede en 

time, og hvor min mor havde varm mad parat til os. Efter skoletid lavede vi tre 

lektier sammen. Dengang gik man også i skole om lørdagen.  

 

Aftensmaden be-

stod altid af kold 

mad. Jeg gik som 

regel i seng ved 

titiden, hvis jeg 

ikke skulle være 

barnepige. Hvis 

mine forældre en 

aften havde haft 

gæster, og min 

søster og jeg lå 

og sov, vækkede 

min far os, for så 

skulle vi ned og 

vaske op efter 

gæsterne. Så 

kunne vi søvndrukne stå og tørre af, mens min far bare gik i seng. Min mor, som 

nok var mest træt, kom først i seng, når vi var færdige med opvasken.    

 

En ret som jeg hader den dag i dag, er boller i selleri. Jeg nægter simpelthen at 

lave eller spise den. Da jeg som mindre skulle spise retten og ikke kunne fordra-

 
Min fars Chevrolet - min lillebror Svend, 

min søster Ellinor og jeg. 
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ge maden, blev jeg sendt ned i kælderen for at spise den der. Spises skulle den, 

også selvom jeg var ved at brække mig bare ved synet. Skraldespanden stod i 

kælderhalsen, men jeg turde ikke smide maden ud, for de skulle nok kontrollere, 

om jeg havde spist op. Om vinteren når det var rigtig koldt, og inden vi skulle i 

skole, fik vi varm mælk med fedtemadder. Fy for pokker at servere sådan noget. 

Men min mor gjorde vel det, hun syntes var bedst for os, men det smagte altså 

forfærdeligt.  

 

En gang blev min søster Ellinor stukket i munden af en hveps, da hun spiste et 

stykke franskbrød med syltetøj, hvor hvepsen havde sat sig, uden at hun havde 

set det. Vores læge boede 2 gader fra Niels Bohrsvej, så vores far kørte derhen 

med Ellinor, så hun kunne få behandling. 

 

I skole 
Jeg startede i 1. klasse på Nørregade Skole. Fra den første skoledag i 1950 og til 

den sidste skoledag i 1958 fulgtes jeg med tvillingerne Inger og Irene fra vejen, 

de blev aldrig kaldt andet end ”Osterne”, som kom af, at de hed Østergaard til 

efternavn. Vi holdt sammen i tykt og tyndt. Min første klasselærer hed Ejner 

Christensen, og vi kaldte ham ”Violintarzan”, fordi han spillede på violin i sang-

timerne. Vi havde ham til dansk, og han var meget korrekt i sin væremåde. Når 

jeg lukker øjnene, kan jeg stadigvæk se vores klasse skrive i kor: “...og m ..og m 

..og m ..væk!”. Jeg fik i hvert fald lært at stave. Vi havde ham også til Religion. 
  

 
2.d Nørregade Skole 1952 
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Senere hen fik jeg en 

lærer, som jeg aldrig 

kom til at lide. Da dette 

var gensidigt, og da det 

faktisk var hele klas-

sen, som ikke kunne li-

de ham, var der ikke ret 

mange, der blev gode 

til regning, geografi el-

ler fysik. Jeg kan give 

nogle eksempler fra 

omkring 4. klasse.  

 

Vi havde regneprøve, 

og lille Eva (overlægens datter) sad og græd, fordi hun havde fået en dårlig ka-

rakter for sin prøve. Det syntes læreren åbenbart var synd for hende, så han gav 

hende en højere karakter. Hvis det var en af os andre, der tudede, skulle vi ende-

lig ikke tro, at vi fik en højere karakter. 

 

En af mine klassekammerater 

hed Torbjørn, ham tog han i 

nakke og buksebag og smed 

ham ned ad gangen imellem 

skolebordene. Dybt chokeret og 

uden at tænke mig om, rejste 

jeg mig op og udbrød: “Du er 

ikke rigtig klog!”. Hele klassen 

var faktisk hunderæd for ham, 

og jeg forstår ikke, hvordan jeg 

fik mig selv til at sige det. Sene-

re hen tog vi ‘hævn’. I en geo-

grafitime i 6. klasse, hvor jeg 

var duks, havde jeg bag det nedrullede Europakort tegnet et spøgelse, som lig-

nede læreren. Da det ringede ud til frikvarter, rullede han kortet op, og hele klas-

sen skreg af grin. Han råbte: “Hvem har tegnet det?” Men vi løb bare ned ad 

trapperne, imens vi råbte: “Geografi, ka’ vi ikke li’, når vi kommer op i klassen, 

gi’r vi læreren en på kassen, Geografi, kan vi ikke li’ ” 

 

I 1956 skulle vores klasse flytte til den nyopførte Herningholm Skole. De fleste i 

vores klasse blev skolepatrulje de næste 2 år. Desværre flyttede vores dumme 

lærer med. Han nød at låse skolens indgangsdør, så de der kom for sent pænt 

måtte stå uden for, indtil det behagede ham at låse op, så han kunne komme til at 

aflevere en svada til os.  

 

 
Skolepatruljen foran Herningholm Skole 
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Vi fik ham til fysik i 7. klasse. Da han så 

mig, sagde han: “Nå, du havde nok ikke 

regnet med, at du fik mig til fysik, hva’ ?”, 

hvortil jeg svarede: “Nej, det havde jeg ik-

ke”. I en fysiktime, hvor jeg kom til at gri-

ne, sagde han: “Vi skal vist have en op, der 

kan noget, hvorpå jeg grinede endnu mere”. 

Så sagde han, at jeg skulle stikke mit dum-

me grin i lommen, hvorpå jeg tørrede mit 

grin af med hånden, og stak det i lommen. 

Hele klassen skraldgrinede. Han kunne 

simpelthen ikke lide vores klasse. 

 

Han var med os på en tur til København, og 

det gjorde, at vi ikke ville have ham med 

året efter. Han sagde, at han nok skulle nok 

sørge for at ødelægge vores klassetur. Det 

fortalte vi vores elskede klasselærer Ivar 

hansen. Han foreslog os, at vi selv kunne 

arrangere en tur. Vi var ellevilde. Det blev en dejlig cykeltur i Sønderjylland 

langs grænsen, hvor vi overnattede på vandrehjem rundt omkring. Den tur 

glemmer jeg aldrig. Det er en klasselærer, som jeg den dag i dag kan takke for, 

at jeg kom til at elske at læse bøger og skrive. 

 

Vi havde øgenavne til næsten alle vores lærere på skolen, og jeg kunne blive ved 

med at fortælle om dem. For resten står der i min karakterbog fra 1958: Flink, 

men Ingrid svarer bedst, når hun ikke spørges! Jeg er meget glad for, at jeg ikke 

har haft brug for at vise den frem.  

 

Klassen var samlet til 

20-års jubilæum i 1978. 

I 1998 og igen i 2008 

var jeg initiativtager til 

at samle klassen til 40- 

og 50-års jubilæum den 

26. juni på dagen, hvor 

vi afsluttede skolen. 

Begge gange var vi 12 

deltagere. Vi er enige 

om at samles hvert 5. år 

på samme dato. 

 

50 års skolejubilæum 2008 
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Lidt til lommepenge 
På et tidspunkt havde min far ingen bil, og han cyklede rundt med sine agentur-

varer, som bestod af Dinosol (sulfo) i en stor trætønde. Han hældte sulfoen på 

flasker eller bragte tønden med sulfo ud til kunder, hvor det så blev tappet af. 

Det var tungt og besværligt, især om vinteren. Jeg husker, at han en vinterdag, 

hvor vejene var spejlblanke, kom trækkende hjem med sin cykel, fordi han var 

væltet med den. Det var så vi børns pligt at rense flaskerne. Vi satte flaskerne i 

blød i en zinkbalje om aftenen, og næste dag var etiketterne faldet af. Derefter 

blev de skyllet i rent vand, sat med bunden i vejret og var klar til at blive fyldt 

med sulfo igen. Sommetider, når min far ikke kunne nå at sætte nye etiketter på, 

hjalp vi ham med det også. For dette arbejde tjente jeg 2 øre pr. flaske. Min far 

har også været repræsentant for Øtker, der lavede forskellige buddingpulver, ge-

lepulver m.m., og han har arbejdet for firma Poul Kristensen, der var et bogtryk-

keri og grafisk forlag. Han blev kongelig hofleverandør, så det var et godt firma, 

hvor han var meget glad for at være, og han arbejdede for dem til sin død. 

 

En anden måde jeg kunne tjene lidt lommepenge på var, når jeg sammen med 

andre var ude i Knudmose og vende tørv til 5 øre pr. række. Vi børn samlede 

også gamle klude og jern sammen og afleverede det til skrothandler Brønder 

Hansen i Smedegade, hvor det blev vejet, og vi tjente lidt på den måde. Den 

bedste indtægt var, når vi havde tombola eller lavede cirkusforestillinger. Vores 

nabo, som hed Vanda Laursen og var lektor på gymnasiet, var utrolig flink til at 

komme med hjemmelavede flødekarameller, som vi solgte til ungerne på gaden 

ved samme lejlighed. 

 

Min far fik sommetider besøg af en mand, som hed Rønberg. Han havde en le-

getøjsforretning i København. Når han kom på besøg, havde han altid ting med 

til vores tombola. Det kunne være plasticsmykker og legetøj eller defekte ting, 

som vi sagtens kunne sælge. Det var altid spændende, når han kom, at finde ud 

af, hvad han havde med til os denne gang.    

 

Min far skrev ofte forskellige lejlighedssange, både til os selv og til andre men-

nesker på bestilling. Han var en flittig fotograf og tog mange billeder af os børn. 

I konfirmationsgave fik vi alle et album med billeder. En overgang forsøgte han 

sig som maler og malede flere oliemalerier. Hvor de blev af, ved jeg ikke. 

 

Leg og gale streger 
Min søster og jeg skulle altid passe min lillebror Erik, og det syntes vi var kede-

ligt. En dag stod vi og sjippede på fortovet, mens vi holdt øje med ham. Pludse-

lig var han væk. Vi ledte efter ham, men væk var han. Vi turde ikke gå ind og 

fortælle min mor, at han var blevet væk. Vi stod på fortovet, og pludselig rundt 

om hjørnet kom en politibetjent cyklende hen mod os med min lillebror på sty-
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ret. Min søster og jeg for ind i huset, op ad trappen, ind på badeværelset, op på 

toiletbrættet og kiggede ud af vinduet. Der blev ringet på døren, og min mor gik 

ud for at lukke op. Da hun ser en betjent stå uden for døren, bliver hun for-

skrækket. Han spørger, om det er hendes dreng, og min mor svarer naturligvis 

ja, og da får hun så at vide, at hun skal passe bedre på sin dreng en anden gang 

og ikke lade ham rende rundt i byen. Men det var vores skyld, så vi måtte ned og 

bekende kulør. Vi fik selvfølgelig skældud.  

 

En gang gik min søster og jeg 

op på Markedspladsen, fordi 

der var tivoli. Den plads eksi-

sterer faktisk stadigvæk som 

parkeringsplads. Vi havde in-

gen penge, men det forhin-

drede os ikke i at sætte os op i 

en karrusel. Da karruselpasse-

ren kom hen til os for at mod-

tage penge, lod min søster og 

jeg som om, vi var meget ke-

de af det. Vi sagde til ham 

med en meget ynkelig stem-

me ”vi har tabt pengene ned i 

den revne der”, og pegede 

derned. Den hoppede han 

desværre ikke på, og så skal 

jeg ellers love for, at vi blev 

gennet ned. 

 

Nogle veninder og jeg stod en dag, som vi ofte gjorde, og spillede russisk (bold-

spil) op ad vores husmur. Da jeg var bagefter i spillet, blev jeg sur og sparkede 

til muren, troede jeg. Men det var ingen mur jeg ramte, men derimod vinduet. 

Dyb tavshed, for hvordan skulle jeg forklare dette til mine forældre. Jeg kan ik-

ke huske hvordan det endte, men jeg har nok fået en på hovedet. 

 

En søndag morgen stod jeg ude på fortrappen og spiste et halvt rundstykke, da 

min lillebror kom ud til mig. Pludselig hev han det fra mig og tog en ordentlig 

bid af det. Jeg blev stiktosset på ham og gav ham sådan en på skrinet, at hans 

hoved ramte ind i husmuren, og det resulterede i, at han fik en flænge i panden. 

 

Han for ind i huset og tog min mors fine hjemmebroderede pude fra stuen, og 

den holdt han op mod panden. Puden blev fyldt af blod, jeg fik selvfølgelig 

skæld ud, og min lillebror blev trøstet af mor. 

 

 
Ingrid og Ellinor i hjemmesyede bluser 
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Engang blev jeg godt 

misundelig på min lil-

lebror Erik. Han stod 

og kikkede ind gen-

nem udstillingsvinduet 

hos Nørreport Cykler, 

da vores nabo lektor 

Laursen kom forbi og 

spurgte, om han kunne 

tænke sig den cykel. 

Det sagde Erik selv-

følgelig ja til, og så gik 

de ind og købte den! 

Den slags blev det ikke 

til for Ellinor og jeg. 

Hun fik en blokfløjte af dem til sin konfirmation, og jeg fik et hæfte med slotte i 

Danmark, hvor man kunne se billederne i 3D med nogle særlige briller!  

 

Vi lavede jordhuler som børn. En af dem var på Lillemarken, det var dengang et 

ubebygget område for enden af det sidste rækkehus. Her blev der gravet et 

kæmpe hul, og ovenpå hullet blev der lagt brædder og så blev jorden lagt på 

igen og banket godt fast, for at man ikke skulle opdage hulen. Her holdt vi 

klubmøder med stearinlys eller lommelygter. Vi tog også på haletudsefangst 

med syltetøjsglas og net til Snurom, et lille åløb nede bag ved stadion.  

 

Om sommeren, hvis der kom nogle voldsomme tordenbyger, trak vi unger i ba-

detøjet og lagde os i rendestenen, og muntrede os ved at ”bade og svømme” i 

den strøm af vand, der løb ned ad gaden. Desværre var der så ofte også vand i 

vores kælder, så vi alle måtte gå rundt med gummistøvler og spande og forsøge 

at tømme kælderen for vand.  

 

Søndagsture 
Min far har haft mange forskellige typer biler. Den sjoveste bil han havde, var 

en Fiat Multipla. Der kunne være 7 personer i den. To foran, tre på det bagerste 

sæde og de to midterste sæder kunne foldes helt sammen eller slås op alt efter 

hvor mange, der skulle ud at køre i den. Jeg har aldrig set andre, der havde sådan 

en bil, som den, vi havde. Dog har jeg set noget tilsvarende i de gammeldags ta-

xier. 

 

 
“Artisterne” Inger, Irene, Karen og jeg. 

Det er Karens tøj vi låner. 
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Han havde også en 

Bedford varevogn, som 

han brugte til hans 

agenturfirma. Det har 

nok ikke været tilladt, 

men vi havde nogle lø-

se sædehynder, som vi 

satte ind bagi bilen, og 

så tog vi på søndagsud-

flugter. Når bilen dreje-

de væltede vi unger 

rundt imellem hinanden 

inde i varekassen. 

 

Søndagsudflugter havde vi mange af. Så blev bilen pakket med 5 unger, og vi 

kørte ud i det blå. Min mor havde en grøn metalkasse, der var inddelt med hyl-

der, og den blev fyldt med smurte klemmer. Turene foregik rundt i omegnen., 

men det bedste var turene til Vesterhavet, som vi børn elskede og også gør det 

den dag i dag. Min mor havde af lagenstof fået syet et telt uden bund, som vi tog 

med til Vesterhavet Det brugte vi til at klæde om i, og min far til at tage sig en 

middagslur i, mens vi andre enten badede eller solede os.  

 

Vi var en ret stor familie, som en-

gang imellem tog på en fælles ud-

flugt. På en af disse ture havde vi 

stillet vores campingbord og -stole 

uden ryglæn på en skråning. Vores 

mor havde stillet maden og drikke-

varerne frem, og der sad vi rigtig og 

hyggede os. Pludselig begynder vo-

res mor at vippe baglæns på sin stol. 

Hun griber for sig, som man jo au-

tomatisk gør, og får fat i dugen, 

hvorved hun hiver alt det, som var 

på bordet, med i faldet ned over sig.  

 

Vi begyndte at grine så højt, at folk 

gloede på os. Det så simpelthen bare 

så sjovt ud. Ja, vi grinede så meget, 

at der ikke var en af os, der sansede 

at hjælpe vores mor op, før der var 

gået et stykke tid.  

       
 

Min søster Ellinor (th) og jeg 

foran Bedford varevognen. 

 
Mig, onkel Jens og Erik ved Fiat’en 
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Søndagsskole og spejder 
Da jeg ikke var ret gammel, gik jeg i søndagsskole sammen med min søster. Ik-

ke fordi vi havde lyst, men fordi vi skulle. Mine forældre var ret kristne, især på 

min fars side, så det var vel naturlig at blive slæbt med i kirke. Jeg var “grøn-

smutte”, da jeg var ca. 8 år. Den første gang min søster og jeg deltog i noget, var 

til nytårsparaden. Men på det tidspunkt havde vi ingen uniform. Det må i grun-

den have set mærkeligt ud dengang, når jeg i dag tænker tilbage, for midt i 

mængden af grønne spejderuniformer, så man to piger i ens røde frakker vandre 

stolt af sted.  

 

Da Dronning Ingrid og Kong Frederik engang besøgte Herning var jeg med til at 

stå æresvagt på Herning Gymnasium. Jeg blev glad for spejdertiden, jeg har del-

taget i mange weekends i spejderhytten i Arnborg og sommerlejre i telt på hajk 

ture. Mangen en sommerlejr, hvor jeg var med til begravelse af “Latrinen”. Det 

foregik med spanden hængende på en lang tyk pind imellem de to bærere. Der 

blev holdt godt fast i pinden med den ene hånd, mens man med den anden hånd 

holdt sig for næsen. På den måde gik vi syngende hen til hullet, hvor “Latrinen” 

skulle begraves. Senere gik min søster og jeg sammen i YA i KFUK-huset. Det 

skulle vi, og det var sådan set ok, men vi var efterhånden i den alder, hvor vi 

havde andre ting i hovedet, og det passede ikke min far. Gang på gang, når vi 

havde været der en halv times tid, kiggede vi på hinanden og fandt en udvej for 

at smutte fra mødet, og så gik vi ned og kiggede på byen og snakkede med an-

dre. Når vi så kom hjem lidt efter ni, hvor mødet i YA var sluttet, kunne vi i det 

mindste altid fortælle lidt om, hvad vi havde sunget, og hvad der var snakket om 

på mødet, og resten opdigtede vi!  

 

Jeg var ofte barnepige 

rundt omkring i kvarte-

ret. Min tante og onkels 

to børn passede jeg en 

del, ikke altid fordi jeg 

havde lyst, men fordi 

jeg skulle. Det var ofte 

mine forældre, som af-

talte det, uden at spørge 

mig først, om jeg ville. 

For dette tjente jeg en 

hel krone for en aften. 

Nogle gange, hvis jeg 

skulle overnatte, fik jeg 

1 krone og 25 øre. 

 

Den bedste og dejligste 

 
1954. Ingrid bg.tv. som grønsmutte spejder 
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barnepigeplads jeg havde, var hos bogtrykker Bent Thuesen og hans kone Ruth. 

De havde to børn, som jeg passede i 3 år. Jeg var virkelig glad for at passe dem. 

Jeg kan huske, at det første år fik jeg en julegave af dem, som var en kasse med 

brevpapir og kuverter, hvor mit navn var trykt på alle siderne. Det var en meget 

personlig gave, som jeg var meget stolt af. Det var der ikke ret mange, der havde 

i min alder. Da jeg gik ud af skolen og var begyndt i en halvplads i huset, fort-

satte jeg med at passe dem et par gange om ugen. Selv i dag er jeg på julekort 

med fru Thuesen.     

 

Engang, da jeg var omkring 13 år, så jeg i en avis at en pige fra Norge, som hed 

Liv, gerne ville have en dansk penneven. Jeg skrev til hende, og vi skrev sam-

men i en periode på mere end 20 år. En gang imellem sendte vi små gaver til 

hinanden, og vi byttede glansbilleder. Senere besøgte hun os engang i Ilskov, da 

Lisa var helt lille. Og da vi boede i Norge var vi omkring Bergen, hvor hun nu 

boede, men jeg traf hende ikke. 

 

Konfirmation 
Det var også i 7 klasse, at jeg blev konfirmeret. Præsten, som hed Nepper Chri-

stensen, var en rigtig god og frisk præst. Undervisningen foregik i et af rumme-

ne i Herning Kirke. Til min fødselsdag i marts måned, skulle holdet råbe hurra 

for mig. Men da der ikke måtte råbes højt i kirken, slog han ud med armene og 

formede ordene med munden til 3 døvstumme hurraråb.  

 

Min mor havde syet 

konfirmationskjolen 

til mig. Jeg syntes, 

den var grim, og var 

sur over, at jeg 

skulle have den på. 

Det var måske, for-

di de andre havde 

en købekjole eller i 

det mindste havde 

været med til at be-

stemme, hvordan 

deres kjole skulle se 

ud.  

 

Men jeg var i grunden et utaknemmeligt skarn, for min mor havde gjort et kæm-

pearbejde med kjolen. Det viste jo bare, at hun ville gøre det bedste for mig. 

Hun havde oven i købet også syet 2.dagskjolen, men en ny duffelcoat havde vi 

alligevel købt. Til middagen blev der kun serveret sodavand, især æblemost, og 

 
1957 
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ingen øl eller vin. Det hørte sig ikke til, for mine forældre var meget præget af 

kirken. 

 

Under konfirmationen, 

da vi stod oppe ved al-

teret, fik vi hver især 

oplæst en sætning, 

som var tilegnet per-

sonen. Min sætning, 

mit konfirmandord, 

var: “Min nåde er dig 

nok”. På vejen hjem 

fra kirken besøgte mi-

ne forældre og jeg min 

farmor, hun var ikke 

med i kirken, vistnok 

fordi hun var syg. Hun 

spurgte mig så om, 

hvad mit konfirmandord blev, og jeg svarede: “Min nåde er dig mere end nok!” 

Den lo vi meget af, og som det fremgår, husker jeg denne særlige udgave den 

dag i dag. 

 

Min far skrev ofte 

sange til forskellige 

begivenheder i famili-

en, og naturligvis også 

til min konfirmation. 

Mere overraskende 

var, at også Erik havde 

skrevet en sang til mig 

– eller i hvert fald nog-

le vers. 

 

Man gik ikke så meget 

op i ens fremtidspla-

ner dengang, som 

man nok gør i dag. 

Men da vores klasselærer engang spurgte, hvad vi ville være, når vi var færdige 

med skolen, svarede jeg, at jeg ville være jordemoder.   

 

Jeg afsluttede min skolegang efter 8. klasse i 1958, skønt jeg gerne ville have 

fortsat. Selvom jeg havde det problem med en af lærerne, var jeg meget glad for 

skoletiden. 

  

 
Soveværelset blev ryddet og Dannebrog hængt op. 

 
Herningholmskolens årlige skoleoptræden 1958 
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Ungdoms- og efterskole 

Vinteren 1958/59 gik jeg på ungdomsskole om aftenen i regning, dansk og litte-

ratur. Jeg stillede op hver gang, fordi vi tøser var vildt forelsket i læreren. Så det 

var ikke så meget for undervisningen men mere for at glo på ham, og til afslut-

ningen fik jeg en bog, fordi jeg ikke havde forsømt en eneste gang. Den hed: 

Tror I på mirakler? Den har jeg endnu. 

 

For at tjene lidt lomme-

penge til et kommende 

ophold på en efterskole, 

tog jeg arbejde på en 

fabrik i 8 uger. Dette 

arbejde bestod i at læg-

ge underbukser sammen 

og lægge dem i poser, et 

intetsigende arbejde 

som bare skulle over-

stås. Nogle af dem var 

kæmpestore telte med 

lodden vrang. En dag 

sprang jeg op på klip-

pebordet og gjorde dan-

setrin med bukserne 

foran mig. Jeg kunne næsten svømme i dem. Alle syerskerne skreg af grin, og i 

det samme træder chefen ind ad døren! Han tog det pænt, og jeg kom ned i en 

fart.  

 

Så i sommeren 1960 tog 

jeg på Brejninggård Ef-

terskole, som dengang 

var for piger om som-

meren og for drenge om 

vinteren. Brejninggård 

var egentlig en gammel 

herregård med hvide 

mure og en voldgrav 

omkring. Meget idyl-

lisk. Det var den første 

gang, hvor jeg for alvor 

var hjemmefra, og jeg 

nød rigtigt at være mig 

selv.  
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Jeg havde også på den tid fået en kæreste hjemme i Herning. Jeg kan huske, jeg 

havde fået en flot guldring med en rød sten af Arne, da jeg skulle på efterskole, 

og den gemte jeg i min aflåste skuffe hjemme, så min mor og far ikke skulle op-

dage den.  

 

Vi boede fire på hvert værelse. På den anden side af vejen var der et friluftsbad, 

det var koldt åvand, som vi badede i. En gang om måneden skulle bassinet 

tømmes, og så var alle 

pigerne nede og skure 

grøn algevækst væk, 

inden der igen blev 

lukket vand i bassinet. 

Her tog jeg den lille 

frisvømmerprøve - 

med lidt snyd! Jeg 

skulle svømme 360 

meter brystsvømning, 

og når jeg var i den la-

ve ende gik jeg på 

bunden og lavede 

svømmetag med arme-

ne. Det husker jeg gan-

ske tydeligt og har sta-

digvæk lidt dårlig 

samvittighed over det. 

 

Jeg har broderet en bordløber, som lå på spisebordet i mange år. Jeg vævede og-

så et kludetæppe og en pude, hvid med sorte huse, som er lige så moderne i dag. 

Et vaffelhåndklæde, som man skulle lave, blev dog aldrig brugt, men jeg har det 

stadigvæk. Ellers havde vi obligatoriske fag. I kjolesyning syede jeg et hvidt 

forklæde med utallige mange søm, det var obligatorisk. Mine piger har brugt det 

til at lege sygeplejerske med. Jeg syede to kjoler, som passede mig, da var jeg 

stolt. Jeg valgte sløjd for sjov skyld, og lavede en trebenet malkeskammel. Der 

blev lagt stof på skammelen. og så brodere jeg et kantbånd i korssting, som blev 

sat på skammelen som pynt.    

 

Vi havde en forstander, som var streng men altid retfærdig, og som havde me-

gen humor. Den sidste nat skulle der laves ballade, så vi havde smurt de kugle-

formede dørhåndtag ind i brun sæbe, så man ikke kunne lukke dørene op. Deref-

ter kravlede vi ud af vinduet, løb langs voldgraven, ind af porten og ringede med 

timeklokken. Derefter rendte vi over til læreren, som boede på den anden side, 

og forlangte småkager og te.  
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Der var ingen af eleverne, der fik søvn den nat. Det var en meget lærerig tid på 

efterskolen og noget af den bedste tid, jeg havde i min ungdom, og som jeg altid 

husker tilbage på med glæde. 

               

Plads i huset 
Mit første arbejde var i huset hos en købmand i Vestergade, det var en halv-

dagsplads, og jeg tjente 85 kr. om måneden. Efter 3 måneder var jeg så ked af at 

være der, at jeg nægtede at fortsætte, jeg tudede endda over det.  

 

Fruen i huset var en gravid, hysterisk og rengøringstosset kone. Jeg skulle f.eks. 

vaske tøj i en balje, og når jeg havde vasket det hele, skyllet det 3 gange, skulle 

jeg gentage hele processen igen. En gang om ugen skulle radiatorerne støvsuges, 

og puderne skulle stå bestemt. Jeg blev kontrolleret hele tiden. Hun skulle nok 

se efter om det, jeg blev sat til, blev gjort rigtigt. Jeg skulle sidde og spise til 

middag sammen med familien, og det brød jeg mig ikke om. Da jeg tillige var i 

voksealderen og overhovedet ikke blev mæt, aftalte jeg med min mor, at hun 

levnede noget mad til mig, når jeg kom hjem.          

  

Den næste plads i huset, var hos en købmand i Håkonsgade. Dér var fruen helt 

anderledes. Hun var mor til to piger, og hos dem var jeg næsten et år. Her var 

der en mere harmonisk stem-

ning, og selv maden var bedre 

og mere moderne. Det var her, 

jeg for første gang smagte 

blomkålsgratin og selleribøf. 

Disse retter kom jeg til at sætte 

meget pris på og tog dem med 

ind i mit ægteskab.  

 

Da min mor engang lå på syge-

huset, og jeg skulle passe 

hjemmet, serverede jeg selleri-

bøf. Min far spurgte, hvad det 

var for noget mad, jeg havde la-

vet. Men da han havde smagt på 

det, kunne det godt gå an. Han 

var ikke vant til sådan noget 

moderne mad, men mine sø-

skende spiste det med god appe-

tit. Det var også her, at jeg for 

første gang så og hørte en 

grammofonplade blive spillet.  
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Det var en plade med Tommy Steele, som hed: “I’ve got a handfull of songs to 

give you”, og den lyttede jeg til mange gange. Det var efter disse to pladser i hu-

set, at jeg tog på efterskole. 

  

Da jeg kom hjem fra ef-

terskolen, arbejde jeg en 

periode på et reklamebu-

reau, hvor jeg falsede 

trykte sider, der blev 

samlet til et blad eller en 

bog. Jeg udstansede hul-

ler i mærkater eller lime-

de et eller andet. Det var 

idiotarbejde, som man 

hurtigt blev træt af, og da 

jeg blev lovet højere løn 

og flere gange nævnte 

det, men aldrig fik det, 

holdt jeg op med at ar-

bejde der. 

  

Det var også på dette tidspunkt, at jeg begyndte at gå til jazzbal. Noget som mi-

ne forældre absolut ikke satte pris på. Jeg havde aftalt med en veninde om at si-

ge til min mor, at jeg skulle til fødselsdag hos hende, for at komme til jazzbal. 

Vi havde aftalt at mødes på torvet for at følges ad. Min mor havde købt nogle 

lommetørklæder til hende, som jeg så var nødt til at forære hende.  

  

Det var også den aften, jeg mødte Arne. Jeg skulle være hjemme klokken 24, 

men pludselig opdagede jeg, at det var blevet alt for sent. Jeg blev fulgt hjem, 

men da vi var i nærheden af min gade, mødte vi til alt uheld min storebror, som 

var ude og lufte sin hund. Han sagde: “Hvad fanden laver du, kan du så se og 

komme hjem!” Da jeg kom hjem, havde han fortalt det til min mor, og hun sad 

på køkkentaburetten og ventede på mig. Hun spurgte naturligvis om, hvorfor jeg 

kom for sent, og jeg fik skældud og en på hovedet. 

 

En anden aften hvor jeg skulle til jazzbal, havde jeg ikke nogle pæne sko at tage 

på. Min søster, som havde købt nye sko, havde låst den ene sko ind i sin halvdel 

af vores fælles toiletbord. Men min nøgle passede dertil, så jeg låste op og tog 

hendes pæne sko på til jazzballet. Da jeg kom hjem sad min søster oppe og ven-

tede på mig. Hun gav mig en ordentlig en på siden hovedet og sagde til mig, at 

det kunne jeg bare ikke være bekendt bare sådan at tage hendes sko på uden at 

få lov. Jeg viste jo godt inderst inde, at det var tarveligt gjort, men skoene var nu 

så pæne. 

 

Mors og fars sølvbryllup 1962. Det blev holdt hos faster 

Erna i Viborg, da min far netop var udskrevet fra sygehus. 
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Når jeg var til et eller andet arrangement f.eks. jazzbal, og jeg blev spurgt om, 

hvor jeg boede af en eller anden dreng, som jeg ikke gad at fortælle det til, sagde 

jeg altid, at jeg boede på “Atomstrasse”. Vores gade var jo opkaldt efter atomfy-

sikeren Niels Bohr. Jeg har for et par år siden lavet en Facebook-gruppe 

”Atomstrasses venner”, hvor vi prøver at finde så mange af børnene som muligt. 

 

I guldsmedeforretning 
I foråret 1961 blev jeg ansat i en guldsmedeforretning som lå i hovedgaden. Det 

var to ældre søstre, som var meget kristne, der ejede den. De kendte mine foræl-

dre, der også var kristne, og som ofte gik i kirke, så det var nok derfor, jeg fik 

pladsen. Det var noget af en arbejdsplads. Jeg havde ikke fundet mig i det i dag, 

og det havde mine døtre absolut heller ikke, men man kan ikke helt sammenlig-

ne det med forholdene i dag. 

 

Inventaret i forretningen var mørkt træ, med høje skabe på bagvæggen, hvor de 

øverste låger var af glas. Kasseapparatet var ligeledes brunt med knapper til be-

tjening af kr. og ører. I skabene var der diverse sølvkander, vaser, pokaler, kop-

per, tallerkner, fade o.s.v., og under glasdisken lå smykkerne. I hjørnet af forret-

ning stod en stol, som var beregnet 

til, at ældre kunder kunne sætte sig. 

 

Hver mandag morgen, når jeg mødte 

på arbejdet, fik jeg et blik af dem, 

hvis jeg ikke havde været i kirke om 

søndagen. Så gik snakken imellem 

dem om, hvem der havde været i 

kirke, og jeg var luft for dem. Jeg 

har aldrig i mit liv pudset så meget 

sølvtøj. Det gjorde jeg praktisk talt 

hver eneste dag, så jeg havde altid 

sorte fingre, som det var svært at 

holde rene. Der skulle spares på al-

ting og også på elektriciteten, så når 

jeg sad og pudsede sølvtøj, foregik 

det i et meget mørkt baglokale, hvor 

der kun var et vindue ud til en bag-

gård - og uden lys ved min arbejds-

plads. Jeg blev helt god til at pudse 

sølvtøj i mørke.  

 

Når der kom kunder, som skulle ha-

ve repareret en perlekrans, der var 

 
1959. Med Sørens hund, Boogie, som jeg gik til 
hundetræning med, da han var ude at sejle til 
Stettin. Søren havde altid små pakker tygge-

gummi med hjem derfra. 
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gået i stykker, så var det mig, der satte perlerne på en ny snor. Jeg foldede æsker 

til sølvtøjet, til pletsølvtøj lagde jeg tynde vatplader i æsken og til ægte sølvtøj 

tykke vatplader. Jeg fik lov til at sælge sølvvedhæng til kunder, men hvis det var 

guld eller en dyrere ting, så skulle jeg kalde på en af søstrene, det kunne ikke be-

tros en ansat.  

 

Hver onsdag skulle jeg vaske gulvet i baglokalet. Det var en cirkusforestilling 

uden lige. Jeg skulle kravle rundt med kluden og vaske gulvet. For at nå i alle 

hjørner og hele kanten rundt, havde jeg i venstre hånd en pind, som jeg viklede 

kluden omkring, og i højre hånd havde jeg en lommelygte. Således udstyret 

kravlede jeg rundt og vaskede gulvet. Det må have set totalt åndssvagt ud.  

 

Og ikke nok med det. Hver lørdag blev gulvet i selve butikken og fortrappen, 

som var af sten, vasket. Ude i baggården fandtes butikkens lille toilet, som jeg 

også vaskede, og det gik stærkt, især om vinteren, da gulvet var af rå cement og 

uden varme. Vinduerne blev pudset hver lørdag, hvor arbejdsdagen dengang 

sluttede klokken 14. 

 

Al rengøring, som jeg har fortalt om, foregik med koldt vand, og det var koldt at 

gøre, især om vinteren. Guldkluden blev brugt til sidste trevl, den var så trevlet, 

at det næsten ikke kan beskrives, ja man kunne næsten hækle en ny guldklud af 

den. Jeg følte næsten, at jeg mere var en rengøringskone. Jeg var ellers ansat til 

at ekspedere, men det fik jeg næsten aldrig rigtig lov til. 

 

En dag i måneden sad jeg og ordnede fakturaerne. De blev ført ind i store bøger. 

Alle indtægterne og udgifterne fra de forskellige firmaer blev bogført. Her sad 

jeg og håndskrev det hele i store kolonner. Alt blev skrevet i hånden dengang. 

Mange af de store guldsmedefirmaer, vi købte hos dengang, eksisterer stadig-

væk.  

 

For en del af min meget beskedne løn, som var 325 kroner om måneden, købte 

jeg hver måned noget sølvtøj til mit udstyr. Og tænk, jeg fik hele 5 % rabat, for-

di jeg var ansat i forretningen! Bestikket hed Riberhus, og man kan stadig købe 

det i dag så mange år efter. Da vi købte forlovelsesringe var det lige før, at vi ik-

ke fik rabat, fordi det var Arne, der betalte. Jeg var godt træt af at være der på 

grund af deres væremåde. Min lillebror, Svend, var i lære i en isenkræmmerbu-

tik i byen, og gennem ham kunne Arne og jeg købe med 15 % rabat, så der blev 

købt meget af vores udstyr i den forretning.  

 

Hos isenkræmmer 
Jeg var i guldsmedeforretningen i cirka 1½ år og fik i øvrigt en fin guldring i ju-

legave, men da der blev en ledig stilling i en forretning lidt længere henne ad 
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gaden, der handlede med sanitet, isenkram og andet, søgte jeg derhen til en løn 

på 375 kroner om måneden. Der hørte værksted til forretningen, men det havde 

vi ikke så meget med at gøre.  

 

Også i den forretning købte jeg meget udstyr, og der fik jeg 20 % rabat, det var 

jo noget andet. Kasseapparatet var inddelt med 4 skuffer, og der havde jeg min 

egen kasse. Hvis der manglede noget, og det gjorde der aldrig, skulle jeg selv stå 

inde for det. Jeg deltog i meget forskelligt og var også med til at pynte vinduer. 

Vi var to piger i forretningen, og vi havde kitler på. 

  

Chefen sad i kontoret bag i forretning. Døren stod altid åben, og han sad i sin 

chefstol og tyggede skrå. Han var en ældre herre og en meget stor mand, som 

fyldte stolen helt ud. Jeg var nok lidt ræd for ham, for han var så stor og meget 

bestemt. Godt nok havde han en spytbakke, men når han spyttede skråen ud af 

munden, var det sjældent, at han ramte bakken. Jeg måtte mange gange feje hans 

fejlskud op. 

 

Den plads var jeg glad for. Jeg havde mere ansvar, og der var folk på min alder, 

som jeg bedre kunne snakke med og godt kunne lide at arbejde sammen med. 

Jeg blev i pladsen til jeg blev gift og flyttede fra byen. I bryllupsgave fra firmaet 

fik vi et isfad, en glasskål og 12 asietter, som vi har endnu i dag. 

 

Det var også i den periode, at jeg købte min egen nye cykel på afbetaling og be-

talte 25 kroner om måneden. Dengang skulle man også betale til sygekasse, det 

var vist 15 kroner om måneden. Og så betalte jeg 100 kroner for at bo hjemme, 

så man kan nok forstå, at der ikke var mange penge tilovers til andre ting. I dag, 

når jeg tænker tilbage, er det næsten ikke til at fatte, hvordan vi fik det til at løbe 

rundt. Men det var naturligt og nødvendigt, og desuden satte vi en ære i samle så 

meget udstyr, som vi kunne. 


