
En Saltofte-dreng fortæller 

U d drag af Thorvald Jensens erindringer 

Efterfølgende bidrag er modtaget fra Historisk Samfunds tidligere formand, konsulent 
Aage Lauritsen, der motiverer offentliggørelsen som følger: 
"Thorvald Jensen, vores mangeårige uddeler i Ulbølle Brugsforening, brugte årene fra sin 
afgang som uddeler til sin død i 1991 til bl. a. at skrive sine erindringer. Han fik fuldendt 
den del af dem, som dækker tiden fra hans barndom på en gård i Sallofte til hans 
ansættelse som uddeler i Ulbølle et par år efter krigen. Nogen tid efter hans død var fru 
Gudrun Jensen så venlig at spørge, om det kunne interessere mig at læse erindringerne. 
Da min kone og jeg havde læst dem, var vi enige om, at de unge i vores egen familie ville 
have godt af at læse om livet i en tid, som jo er dem ganske fremmed. Videre gik tanken til, 
at beretningen ville være velegnet til Fynske Årbøger, og jeg spurgte Gudrun Jensen, om 
hun ville gå med til, at den blev bragt der. Det var Gudrun Jensen indforstået med, og her 
er beretningen«. 
Der bringes - med enkelte redaktionelle ændringer - den del af Thorvald Jensens 
erindringer, der har tilknytning til Fyn, og afsluttende refereres det, han oplevede fra det 
tidspunkt, hvor han i 1939 forlod Fyn, og til han i 194 7 flyttede til Ul bølle. Som oplyst 
nåede han ikke at få skrevet sine erindringer fra denne tid. 
Thorvald Jensen blev født i 1918 som søn af gårdejer Jens Jensen i Salt ofte. H an var den 
yngste af fem søskende. Han blev i 1946 gift med Gudrun, f Thomsen, fra Bække, og de 
var ansat som uddelerpar i Ulbølle Brugsforening i perioden 194 7-83. 

Jeg er født i 1918, så det må blive årene 1925-35, det i første omgang 
skal dreje sig om. 

Nutidens børn og unge mennesker vil ikke kunne forstå datidens 
forhold og levevilkår,- ja, det kan såmænd knibe for mig selv, selv om 
jeg har oplevet tiden. Det er faktisk helt utroligt, hvad der er sket på de 
ca. 50 år. 

Elektriciteten var endnu ikke kommet til alle hjem på landet, og det 
samme gjaldt telefon og radio. Bilen var endnu for ganske få. Central
varme og badeværelse kendtes så godt som ikke på landet, og oliefYr var 
ukendt. Fjernsyn kunne man læse om i fremtidsromaner, men kun få 
troede på det. 

Levestandarden var utroligt ringe. I visse tilfælde var der tale om 
nød, - ikke den slags nød, som nogle taler om her i firserne. Man 
kunne opleve at møde en kone, der gik fra dør til dør i håb om at få lidt 
madvarer med hjem til børnene, og selv om det også var småt i mange 
landbohjem, så havde man da altid et stykke flæsk eller et par æg. -
Socialhjælp og understøttelse var ikke almindeligt, og iøvrigt var der 
ikke ret mange, der var medlem af en fagforening, i hvert fald ikke på 
landet. 

Der var landbrugskrise fra midten af tyverne, og den varede i ca. en 
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Thoma/d Jensen, f i Saltofte 
1918, uddeler i U/bølle 
Bmgsforening 194 7-83. 

halv snes år. Mod slutningen af trediverne begyndte det at lette, men så 
kom krigen, og den medførte helt andre problemer. .. 

Her gælder det Saltofte i tyverne, som jeg mindes byen. 
Saltofte er en udpræget landsby, bestående af 15 gårde og 15 huse, 

anbragt så tæt, at stråtagene visse steder stødte sammen. Med få und
tagelser var bygningerne opført af bindingsværk og tækket med strå. 
Tre gadekær ~ente som branddamme, når der ellers var vand i dem, -
og var der vand, var der også livlig aktivitet af byens ænder. 

Gårdene bestod typisk af et fritliggende stuehus og tre sammen
byggede længer, og som regel et svinehus og et hønsehus ude i toften. 
Den ene lade var staldlade, indrettet til køer og heste. Den største lade 
var tærskelade. Her blev kornet anbragt fra høst, til det blev tærsket, 
hvilket skete successivt i løbet af vinteren. Den tredje lade var beregnet 
til vogne og redskaber, og ofte var der sat en ende af til karlekammer . 
Det var et rum uden varme og med kalkede vægge. Der var cementgulv 
og halm i sengene som underdyne. På nogle gårde var karlekammeret 
anbragt ved siden af hestestalden og med indgang fra denne. Det 
indebar, at der kunne trænge varme ind fra hestene, hvis døren stod på 
klem, men samtidig en risiko for, at en løsgående hest kom på besøg. 
Badeværelset bestod af en omvendt ølkasse med et vandfad, ofte an
bragt ved siden af hestene. 
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De »jordløse<< huse var stort set af samme standard som gårdene. 
Foruden beboelseshuset var der et baghus. Det var indrettet til en gris 
og nogle høns; der var vaskehus med plads til cyklen og endelig et lille 
>>das<<. 

Sidst på sommeren købte man gerne en pattegris og noget korn til 
dens underhold. Ofte kunne der handles om lidt sort arbejde på en af 
gårdene i bytte for grisen. Foruden julegrisen var der altid en velpasset 
køkkenhave, så det gav tilsammen et godt tilskud til familiens under
hold. De fleste havde også en aftale med en gårdejer gående ud på, at 
der kunne hentes et par liter mælk ved stalddøren ved malketid. 

Byens sen>iceydelser klaredes af en smed og to købmænd, og fra 
nabobyerne kom slagtere, bagere og fiskehandlere kørende i heste
vogne. - Der var et forsamlingshus. Kirke og skole kunne besøges i 
Kærum, et par km. borte. 

Livet i Saltofte var selvfølgelig helt domineret af landbrug og hvad 
dermed fulgte. Selvfølgelig var der forskel på bedrifternes størrelse, 
men driftsformen var stort set den samme. -Specialisering kendte man 
ikke i Saltofte, -man havde lidt af hvert. Malkekvæg var vel det bæ
rende, men der var da også svin og lidt fjerkræ. Jorden blev drevet med 
korn, roer og græs. Jorden der på egnen regnes som noget af Dan
marks bedste, hvorfor den var særdeles velegnet til dyrkning af sukker
roer. Af samme grund ligger der da også en sukkerfabrik i Assens. 

For bønderne på egnen var sukkerroesæsonen et kapitel for sig. Med 
datidens hjælpemidler var den en streng periode, og her måtte alle 
mand afhus. Såvel optagningen af roerne som arbejdet med leveringen 
til fabrikken var noget særligt. Det var også en periode, der stillede 
store krav til hestene. Havde man en hest, der ikke kunne præstere 
noget ekstra, blev den udskiftet før roesæsonen. 

Markerne var opdelt i »læg<<, og vekseldrift regnedes for at være en 
betingelse. Gårdenes størrelse varierede fra 20 til 70 tdr. land, de fleste 
vel nok på 40 til 50 tdr. land. Antallet af køer og heste stod i forhold til 
gårdenes størrelse. Landbrugsvognene var uden fjedre og med jern
ringe om træhjulene, og da vejene var meget ujævne, kunne det minde 
om et tordenvejr, når karlene kørte om kap. Og sikken en støvsky! 

På næsten alle gårdene havde man fremmed hjælp. En karl og en 
pige på de små gårde og forholdsvis flere på de større gårde. Alle 
medhjælpere var ugifte og boede, hvor de var antaget. På de små gårde 
hjalp pigerne til med at malke og arbejde i marken. På de større gårde, 
hvor der var mange med~ælpere, der skulle bespises, var der nok at 
gøre i køkkenet. Og det skal nævnes, at børnehaverne ikke var op
fundet, så husets børn talte også med ved bordet. Pigerne skulle også 
servere kaffe til karlene om aftenen. Karlekamrene var ikke velegnede 
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Tlwmald Jensens jødegård i Saltofte (Flædekæmej 6) . På billedet, der er laget i sommeren 1930, ses 
hans mor og søster. 

som opholdsstuer, og man samledes i »folkestuen« eller i køkkenet. 
Hver halve time måtte en af karlene fodre heste, og først kl. ni kunne 
der fodres af. Og først da havde man fri. 

Beboerne i de >>jordløse« huse !Jente fortrinsvis deres penge ved 
arbejde på gårdene. Arbejdet i roemarkerne var nok det, der gav mest. 
Og det var et strengt arbejde. Ubeskriveligt strengt. Om foråret ved 
udtynding, række op og række ned, ofte i brændende sol, og om 
efteråret i alt slags vejr. Alt foregik med håndkraft. Jeg mindes endnu 
efterårsmorgenerne, hvor der var rim på roe bladene. Jeg mindes også 
de glade stunder, der indtraf, når mor kom med kaffen. 

Høstarbejdet kunne også være hårdt nok, men det var langt mere 
behageligt end roeslæbet og foregik i en behagelig stemning. I løbet af 
vinteren skulle kornet tærskes, og her kunne der også blive nogle dages 
arbejde. Men ellers var der ikke meget at ljene vinteren igennem. 

Bønderne samlede alle store sten af markerne i sommerens løb. Dem 
overtog kommunen, og så kunne de arbejdsløse ljene en skilling ved at 
slå dem til skærver, hvor de blev brugt til vejforbedring. Det var ikke 
særlig vellønnet, men det var dog bedre end ingenting. Det kaldtes 
nødhjælpsarbejde. Det er det arbejde, Jeppe Aakjær skriver om i san
gen om »Jens Vejmand<<. Og han døde af det- som der står i sangen, 
>> bar de ham over heden en kold decembernat<<. 

Smeden var den vigtigste person i det lille samfund. Han kunne klare 
alle reparationer, og da der sjældent var råd til at købe nyt, satte han 
det gamle i stand. Byens heste skulle skoes, og der skulle laves nye 
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jernringe til vognhjulene. I ledige stunder lavede han sammen med en 
svend nye hestesko, så at der altid var et beredskabslager. Det var 
betagende at se dem i arbejde. Gnisterne føg om ørerne på dem, - og 
som de svedte! Sikkent håndelag, -man skal smede, mens jernet er 
varmt! 

De to købmænd var naboer, -og yderst forskellige. Marie og La's 
Båvbygger (Bådebygger) var de ældste. Marie passede butikken, og der 
var altid kaffe på kanden i køkkenet. Hvis Marie var optaget af eks
pedition, gik konerne selv ud og skænkede. Mændene tog selv en cerut 
af kassen. Til alle børnene var der bolsjer. Ingen måtte forlade butik
ken, før de havde modtaget et eller andet,- uanset om de havde købt 
noget. Kaffemøllen var hånddrevet, og det var en selvfølge, at vi drenge 
gav et nap, når vi alligevel stod og ventede. 

Lavs havde to små heste og en lille vogn. Han hentede alle varerne 
hos Plum i Assens. Der var måske ikke behov for forsyninger hver dag, 
men der var skænkestue hos Plums, og hestene kendte selv vejen hjem. 
Lavs var flink til at besørge ærinder for kunderne,- det kunne være sko 
til forsåling eller besøg på apoteket. På dage med flere recepter kunne 
forbytning forekomme, - men hvad, når bare det hjalp! 

Lavs var egentlig tømrer af profession og kunne træde til, hvis der 
skulle laves en dør eller et vindue. Han kunne også lægge et nyt gulv. 
Han skulle vel nok have betaling, men æren var meget værd. 

Den anden købmand, Johannes Hansen, var en meget driftig mand, 
og han havde den bedste butik. Hansen røg pibe -altid. Hvis piben gik 
ud midt under en ekspedition, blev arbejdet nedlagt, indtil piben 
virkede igen. - Hos Hansen kunne man blive klippet, og yderligere tog 
han sig af at sætte nye ruder i vinduerne. 

Hansen var den første i Saltofte, der havde bil. Det må have været 
omkring 1930, han fik den første. Jeg ved ikke, om der krævedes 
kørekort, men der skulle aflægges en prøve. Bilen blev brugt til alt 
forefaldende, bl.a. hyrevognskørseL-Min første biltur gik til moster og 
onkel i Trunderup ved Hårby. Det må have været dårligt vejr, for ellers 
ville turen være foregået med hestevogn. Det var en stor oplevelse. For 
at forcere den store bakke mellem Hårby og Trunderup, måtte de 
mandlige passagerer ud og skubbe! 

Der var også en kunstner i Saltofte, maleren Laurits Mikkelsen. Som 
andre profeter var han ikke agtet »i sit fædreland«. Hans billeder var en 
samling klatter, som man ikke rigtigt kunne få til at ligne noget. En 
underlig snegl var han. Jordisk mammon var ikke det, han tragtede 
efter. Han gik uden skjorte og sokker,- også om vinteren. Han levede 
ensomt med sin hund, og det var ikke mange, han ville snakke med. To 
naboer var flinke til at byde på middagsmad, - uden betaling selv
følgelig. Hans billeder blev anerkendt efter en udstilling på Charlotten-
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borg, og så blev der rift om dem. Men de kunne kun købes af folk, han 
syntes om! 

Der var vandværk i Saltofte, og det var fælles ejendom. Foruden de 
ledninger, der gik ind til de forskellige brugere, var der midt i byen en 
stander med en hane, som alle kunne benytte. Den havde især be
tydning for landmændene om sommeren, når der var stort behov for 
kreaturerne på markerne. 

Transport til mejeriet i Assens foregik efter et system, jeg aldrig siden 
har oplevet andre steder. Samtlige landmænd var enedes om en ord
ning, der indebar, at hver gård leverede mælken på skift, og da der var 
femten gårde, havde man tur hver femtende dag. Der var til formålet 
anskaffet en kæmpestor mælkevogn, og alle havde mindst et spand 
gode heste, som kunne klare driften. - Det var for øvrigt en opgave, 
som alle drenge så hen til, for kunne man køre en mælkevogn, var man 
på vej til at blive accepteret som tjenestekarl. 

Forsamlingshuset - en gammel skole fra forrige århundrede - var 
selvfølgelig også fælleseje. Her foregik alle møder og sammenkomster
og fester. Foredragsforeningen var godt besøgt. Min far var formand 
alle de år, jeg kan huske. Det indebar, at mange foredragsholdere var 
gæster i mit hjem, og mange skulle hentes ved trinbrættet i Kærum. 
Enkelte skulle overnatte. Og alle skulle beværtes- enten før eller efter 
mødet. 

Årets store begivenhed - juletræsfesten - blev selvfølgelig afholdt i 
»Den gamle Skole<<, og engang imellem blev der holdt fest for byens 
unge mennesker. Danseskole var en af de sjældne udskejelser, men jeg 
har dog oplevet at være deltager. Hvis begrebet takt og tone har sat sig 
spor hos mig, stammer det fra et sådant kursus. 

Skolegangen foregik i Kærum ca. 2 km. fra Saltofte. Vi mødte hver 
anden dag i syv år, så ved almindelig hovedregning må min skoletid 
løbe op i 3Y2 år. Kun de færreste børn havde cykel, så vi gik- med 
træsko og skiftesko i tasken. -Hans Strandgård, en af mine skolekam
merater, havde dobbelt så langt. Han var synshandicappet og kunne 
derfor ikke cykle. Engang imellem gik han med mig hjem og over
nattede, og det skete også, at han blev hos os til næste skoledag. Til 
gengæld var jeg ofte gæst i hans hjem, der lå lige ud til den fineste 
badestrand, og her opholdt vi os meget på alle årstider. De første to år 
af skoletiden - l. og 2. klasse - foregik hos frk. Broholm, og derefter 
rykkede vi ind tillærer Pedersen i den anden ende af skole bygningen. 
Her skulle vi så være i 5 år, og denne tid fordelte han selv mellem 3. og 
4.klasse. Timeplanen foreskrev fagene dansk, regning, geografi, bi
belshistorie og danmarkshistorie. Der blev lagt stor vægt på salmevers 
og kongerække, men ellers var det dansk og regning, der var Pedersens 
specialer, og deri var jeg ikke uenig med ham, idet de to fag altid har 
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tiltalt mig.- løvrigt var det ikke tilladt at være uenig med lærerne. Efter 
flere gennemgange af regnebogen kunne jeg til en afVeksling få over
ladt en matematikbog, men da læreren ikke havde forudsætning for at 
vejlede mig, gik mysteriet aldrig op for mig. Poul Købmand var i samme 
situation, så vi kedede os bravt i de sidste regnetimer. 

Det er mit indtryk, at nutidens børn er glade for at gå i skole. En 
sådan glæde har jeg aldrig følt. Jeg havde det store ønske, at det hurtigt 
måtte få ende. Jeg ved egentlig ikke, om jeg var bange for lærerne, men 
hvis jeg kunne se, at en af dem var på vej i den retning, hvor jeg gik, 
sørgede jeg altid for at ændre kurs. Når vi blev løsladt efter skoletid, gav 
vi hånd og bukkede, og mødte vi læreren eller lærerinden på vejen, 
skulle der bukkes igen. Hvis vor hilsen ikke blev markeret tilstrækkeligt, 
kunne vi godt få en irettesættelse, næste gang vi mødtes i skolen. Vi 
huede heller ikke at se en af dem gå ind i et hjem med skolesøgende 
børn efter skoletid. Det varslede nemlig ilde. Læreren fortalte engang, 
at han havde mødt en tidligere elev på gaden i Odense, og at denne 
havde hilst hjerteligt. Vi var enige om, at læreren måtte huske forkert
eller det, der var værre! 

Skulle kundskaberne udvides ud over, hvad vor egen skole kunne 
klare, måtte børnene til Assens, hvilket skete i tiårsalderen: fire mellem
skoleklasser og realklasse. Men det var ikke almindeligt, at landsbybørn 
flyttede. I de syv år, jeg gik i skole, har jeg kun oplevet det en gang. Det 
var en af mine skole- og legekammerater, pastor Twenges søn Johannes. 
Hans forældre ville gerne, at jeg fulgte med ham, og de lagde ikke skjul 
på det fornuftige i at lære mere. De lagde også pres på mine forældre, 
og der var da også andre fornuftige mennesker, der søgte at påvirke 
både dem og mig. Mine forældre var da heller ikke i tvivl om, at jeg ville 
få gavn af en mere avanceret skolegang, men de var også klar over, at 
det ville betyde en økonomisk belastning .Jeg var som sagt ikke vild med 
det skolevæsen, og jeg havde en vis respekt for drengene i byen. Jeg 
vidste, at de ikke var venligt stemt over for drenge fra landet, og jeg 
græd så længe, at jeg fik lov at slippe. Det har jeg ofte fortrudt. 
Bitterligt! 

Kirken ligger smukt på toppen af en bakke i Kærum. Mine forældre 
var gode grundtvigianere og hyppige gæster i kirken, og det var skik, at 
et eller flere af børnene gik med. Det blev ikke diskuteret, - sådan var 
det bare. Det var en ret god spadseretur, og ud over oplevelsen i kirken 
tror jeg nok, man hørte nyt på turen, som var med til at udvide 
horisonten. Der var altid mange kirkegængere fra Saltofte, så der var 
lejlighed til at snakke på turen frem og tilbage. - Far var i mange år 
formand for menighedsrådet, så der kunne jo også være et par ting, der 
skulle snakkes med præsten om. 

I den vestlige ende af sognet ligger fiskerlejet Thorøhuse. Byplan-
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lægning har ikke været på mode, da Thorøhuse blev anlagt. Husene 
ligger som krymmel på en lagkage. Men der er idyl for alle pengene. 
Størsteparten af indbyggerne var fiskere, som fiskede fra ganske små 
både. Enkelte havde større både, og så landede de fangsten i Assens. 
Men de fleste afsatte fisken til lokale fiskehandlere, som kørte ud i 
omegnen og solgte varerne. Det foregik på cykel eller i hestevogn. 
Fortjenesten var beskeden. En del af fiskerne supplerede indtægten ved 
arbejde på gårdene. 

I Thorøhuse var der en skole og en lærer. Der var et forsamlingshus 
og to købmænd. Og så var der Jacob Gade, komponisten, og han var et 
godt aktiv for kommunen. Man sagde, at >>Tango Jalousie« gav ham så 
store afgifter, at skatten heraf kunne dække kommunens samlede vej
budget,- og der var mange km. vej. 

Om sommeren sejlede vi ofte over til Thorø, som ligger et lille stykke 
fra Thorøhuse. Oprindelig blev øen drevet som landbrug, og der lå en 
lille gård derovre. Men i midten af tyverne blev den købt af en finans
mand fra København, Harald Plum, som stammede fra Assens. Han var 
involveret i mange store projekter, hvoraf en del var lidt tvivlsomme
eller meget! Men så længe det gik, var der ingen ende på hans formåen. 
Bygningerne blev renoveret og kom til at danne rammen om en mata
dors privatliv. Yderligere byggede han et gravkammer til eget brug. Det 
var sat op af tilhuggede kampesten, hvoraf flere var forsynede med 
latinske skriftsteder. Til sidst blev hele sagen dækket til med græstørv. 
En kraftig dør vendte ud mod stranden, og Harald Plum bestemte, at 
hans kiste skulle sættes derind, når han var død, og en fisker skulle sejle 
ud på stranden og kaste nøglen i vandet. Men det, der vakte mest 
opmærksomhed, var, at han lod opføre et monument, der forestillede 
guden Thor, kørende i en kærre forspændt to gedebukke. Fire jætter 
forsøger at kravle op i kærren for at dræbe Thor, men han svinger sin 
guldhammer over jætternes hoveder. En drabelig affære! Monumentet 
er vel 3-4 meter højt og anbragt på en granitsokkel på et par meter. Det 
var virkelig storslået, og folk strømmede til øen. Da det hele var i orden, 
blev kongeparret inviteret derover, alt blev filmet, og senere kunne 
man opleve det hele i biografen i Assens. 

I 1929 blev Harald Plum imidlertid afsløret som svindler i stor stil, og 
han lagde sig i sin seng og skød sig. Kreditorerne ville selvfølgelig 
redde, hvad reddes kunne. Monumentet blev solgt til konsul Hanstrup i 
Odense. Han hentede det hjem til fabrikken i Odense, og det står der 
den dag i dag. -Øen blev solgt til >>Københavns Kommunelærerfore
ning«, som udnyttede den til feriekoloni for svage børn. 

Fra Thorøhuse går vejen langs stranden til Assens - en særdeles smuk 
tur. Assens havde dengang ikke noget med Kærum sogn at gøre,- nu er 
sognet indlemmet i Assens kommune. Men Assens var stedet, vi søgte 
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til, hvis vi skulle anskaffe ting, som vi ikke kunne få i de lokale butikker. 
- Og byen var stedet, hvor mælken og grisene og sukkerroerne skulle 
leveres. Juleindkøbene blev foretaget i Assens. Man kørte med he
stekøretøj og spændte hestene fra i Plums købmandsgård. Der stod de 
så mellem mange andre, indtil indkøbene var foretaget, og man havde 
drukket kaffe i skænkestuen. Jeg kan endnu fornemme atmosfæren i 
den skænkestue. Gad vidst, om den er bevaret? 

Men Assens er jo andet og mere end Plums købmandsgård, statuer af 
Willemoes og Klaus Berntsen. - Den er en køn by med mange ud
mærkede forretninger, og havnen er et besøg værd. Og så er den center 
for hele det sydlige Vestfyn. Alt kunne fås her: korn og foderstoffer, 
brændsel, trælast, jern og støbegods. Og så var Assens stedet, hvor 
verdens bedste isvafler kunne købes - efter min vurdering. 

Tilbage til mit hjem i Saltofte - en lille gård med et areal på godt 20 
tdr. land. Stuehuset er grundmuret, laderne bindingsværk, det hele 
med stråtag. Stuehuset er grundmuret med entre, køkken, bryggers, 
pigeværelse, soveværelse, gæsteværelse, to mindre stuer og en stor stue. 
Der var en stor muret bageovn, som kun blev brugt ved juletid. Den 
blev opvarmet med glødende træ, og når den var passende varm, blev 
gløderne fejet ud og dejen til de forskellige brødsorter anbragt. 

I køkkenet var et indmuret støbegodskomfur til træ. Fyringshullet 
kunne reguleres med ringe, og der var en indmuret vandgryde, så at 
der altid var varmt vand til opvasken. Og så var der selvfølgelig en 
bageovn. De første år, jeg husker, var der hvidskuret gulv. Når gulvet 
var tørt efter skuringen, blev der strøet fint, hvidt strandsand på. Det 
kunne så tage støvet, til der igen skulle skures. Langs væggen stod et 
langt bord og en di to bænk. På den anden side var der stole til pigerne, 
der jo altid måtte være i nærheden af gryderne. Belysningen skete ved 
petroleumslam per. 

Vi havde en ret stor have. Forrest prydhave med blomster, et par 
græsplæner med frugttræer. Bagest var der køkkenhave. Hvis man ville 
have grøntsager, måtte man selvfølgelig selv dyrke dem. Jeg mindes 
ikke, at min mor har købt en sådan form for luksus. 

Der var tre sammenbyggede lader. I staldladen var der plads til 6-8 
køer og lidt ungkreaturer. Desuden 2 arbejdsheste og 2 ungheste. 
Grisene opholdt sig i en mindre lade, der lå lidt for sig selv. - Tærskela
den var inddelt i afsnit kaldt gulve, så at de forskellige kornsorter kunne 
holdes adskilte. Midt i laden stod tærskeværk, rensemaskine og hakkel
semaskine. Når kornet var høstet, blev det anbragt i laden, og så blev 
det tærsket i løbet af vinteren. Indtil der blev lagt elektricitet ind, blev 
tærskeværket drevet med hestekraft. Uden for loen var der lavet et 
arrangement med nogle store tandhjul, forbundet med en aksel, der 
greb i tærskeværket. Tandhjulene blev via en bom drevet rundt ved 
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Thoroald til hest. Billedet er fra 1926, og han har på daværende tidspunkt været 8 år. 

hestekraft. Der blev spændt to heste for bommen, og hestene blev 
dirigeret af en kusk, kaldt »drivert<<, fordi han skulle drive hestene. Det 
var mit job, når der skulle tærskes; hestene skulle jo hele tiden holde en 
passende fart. Jeg har også oplevet at virke som »drivert<< på andre 
gårde. Et sted, hvor der blev brugt en større maskine, måtte der fire 
heste til at klare tingene, og der havde man to bomme på >>hestegan
gen<<, -og altså også to driverter. 

Når kornet var tærsket, skulle det renses. Rensemaskinen blev drevet 
med håndkraft. Det rensede korn blev båret op på stuehusloftet, hvor 
det igen blev hentet, når det skulle males eller valses til dyrene, hvilket 
foregik på Kærum Mølle. Mølleren kom en gang om ugen med det 
korn, han havde hentet ugen før, og så stod der en ny portion klar til 
ham. Halmen til foderbrug for hestene blev skåret til hakkelse på en 
hakkelsemaskine, som blev drevet med hestekraft. Her kunne vi dog 
klare sagen med en hest. 

Den tredje lade var beregnet til redskaber, og i den anden ende var 
der indrettet karlekammer. Svineladen lå lidt for sig selv. Her var plads 
til et par køer og nogle grise til opfedning. Hen mod efteråret blev der 
udvalgt en slagtegris til familiens eget brug, og den blev slagtet kort før 
jul. I denne lade var der også et lille rum med hjerte på døren. 

Det var selvfølgelig landbrugets drift, der var alfa og omega for 
familiens trivsel, og det var derfor en selvfølge, at alle trak på samme 
hammel- alt efter evner. Det blev aldrig diskuteret, sådan var det bare. 
Fordringerne var beskedne, men det var mulighederne også. Indtæg
terne var små, ufatteligt små. 
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Der lå en dyne af utryghed over de fleste små landbrug. Tvangsauk
tioner hørte til dagens orden, og hvis man kom i vanskeligheder, var 
det næsten umuligt at komme på ret køl igen. Og det var let at komme i 
vanskeligheder. Mistede man et dyr - en hest eller en ko, kunne det 
være en katastrofe. Mine forældre kautionerede for en god bekendt, 
hvis gård måtte på tvangsauktion, og det betød selvfølgelig, at mor og 
far måtte betale. Det var næsten ikke til at bære. 

Men selv om landbruget i disse år var en tvivlsom forretning, så var 
der en vis charme ved at arbejde med det. Naturen er nu engang 
forunderlig, og helt naturligt drages man i dens gang, - det gælder 
både dyr og planter. 

Januar og februar er traditionelt et par stille måneder, men noget er 
der jo altid, der skal ordnes. Dyrene skal jo passes, og jeg tror nok, der 
blev gjort lidt ekstra ud af dem i denne tid. Ved denne årstid skulle der 
bestilles markfrø og såkorn, og vintermånederne blev udnyttet til at 
ordne brænde til årets forbrug. Far købte træ ved skovauktioner på 
Frederiksgave. Det skulle så hentes hjem, kløves og saves, og risbrændet 
blev hugget på en kvashugger, som blev lejet hos smeden. Det kunne 
være noget af en barsk oplevelse at hente brænde. Vi kunne have både 
frost og sne. Ofte gik vi ved siden af vognene for at holde varmen. 
Omkring markerne var der levende hegn, og vi huggede et stykke hver 
vinter. Det skulle så også hentes hjem og hugges, dels til risbrænde, 
som skulle bruges til at fyre med under gruekedlen, når der skulle 
vaskes, brygges eller slagtes, dels til små stykker, der brugtes til op
tænding. 

I vintre med sne gik der nogen tid med at kaste sne på kommunens 
veje. Alle havde snekastningspligt. Jeg mindes nogle vintre, hvor sneen 
lå i 2 til 3 meters højde. Og selv om arbejdet var ret u produktivt, var der 
normalt ingen surhed blandt snekasterne. Mange af konerne var ikke 
så karrige med en tår kaffe, når snekasterne befandt sig uden for huset 
eller gården, og der kunne godt opstå en god stemning.- I de år, hvor 
der var havis, havde bønderne pligt til at køre is til mejeriet. 

Men også vinteren får ende, og foråret sætter nyt liv. Der sker noget 
med mennesker, dyr og planter her i årets skønneste tid. Inden længe 
løber vi ind i den tid, hvor jorden skal gøres ljenlig til at så i. Det kan 
såmænd være brydsomt nok, både for folkene og hestene. Datidens 
redskaber var ikke så effektive og dybtgående. Sprøjtemidler fandtes 
ikke, hvorfor det var vigtigt at få ødelagt ukrudtsspirerne, og alt i alt var 
forarbejdet stort. -Hvis vejret artede sig godt, kunne man sætte køerne 
på græs omkring maj. Elhegn og løsdrift fandtes ikke, så køerne måtte 
bindes og flyttes nogle gange om dagen. I begyndelsen af sommeren 
skulle de også trækkes på stald om natten; der måtte være varme i 
luften, før vi kunne lade dem stå ude om natten. Da alle gårdene lå så 
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Thmvald som 
13-årig, fotograferet 
sammen med sine 
f m-ældre, brar og 
søster. 

tæt, indebar det jo, at de fleste havde langt til markerne, og køerne blev 
koblet sammen på en særlig måde, der bevirkede, at en mand kunne 
trække med en snes stykker eller flere. 

Hvis græsset groede godt til, kunne der blive et stykke, der kunne slås 
til hø. Det blev betragtet som et særligt godt fodertilskud om vinteren. 
Intet i verden lugter så godt som nyvejret hø. Det var strengt at arbejde 
med hø, men duften var så betagende, at besværet glemtes. 

Omkring denne tid var roerne kommet op og var klar til udtynding. 
Det var nok det arbejde, der tiltalte mig mindst - række op og række 
ned, ofte i brændende sol. En regnvejrsdag kunne være kærkommen. 
Når så udtyndingen var overstået, var ukrudtet godt på vej igen, og der 
skulle hakkes et par gange til i løbet af sommeren. 

Når det værste roearbejde var overstået, kom vi ind i en periode, hvor 
der blev tid til de mere sekundære ting. Nu fik haven en grundig 
overhaling, og laderne blev kalket udvendigt og indvendigt, og bin
dingsværket blev malet. Det var også årstiden til familiebesøg. Fars 
søster og svoger fra Tommerup kom med toget til trinbrættet i Kærum, 
hvor vi hentede dem pr. hestevogn. Mors to søstre og svogre fra hen
holdsvis Søby og Trunderup kom selv kørende i hestevogne. Det var en 
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af årets store dage. Konerne gik på havevandring og mændene på 
markvandring, hvor afgrøderne blev grundigt vurderet. Forplejningen 
ved disse besøg var selvfølgelig i særklasse. 

Og så var der genvisitter, der også var store oplevelser. Stadsvognen 
blev vasket og smurt, seletøjet pudset, og når der var spændt for ude på 
gårdspladsen, blev hestenes hove pudset med sværte. Jeg mener, at det 
altid var solskin, når vi skulle på familiebesøg. 

Skolen arrangerede hver sommer en udflugt, som regel til Helnæs 
eller Å strand, og det foregik i hestevogn. Alle, som var i stand til det, 
stillede med en vogn, uanset om de havde skolesøgende børn eller ej. 
Det blev til en lang og festlig kortege, og ofte var vognene pyntede med 
flag. Der var selvfølgelig kaffe og smørrebrød og hjemmebrygget øl. 

En af sommerens store oplevelser- vel nok den største- var sommer
markedet i Assens. Arbejdet på gårdene blev nedlagt til middag. Efter 
middagssøvnen gik turen til stranden, derefter i stadstøjet og af sted. 
Jeg mener ikke, at jeg har set dyr på markedet, men gøgl af alle slags. 
Der var ikke mange kroner at more sig for, men roearbejdet havde som 
regel givet en skilling, og den blev brugt. 

Saltofte var kendt som et godt sted for farende svende. Ejendom
mene lå tæt, og alle bryggede godt øl. Der var livlig trafik sommeren 
igennem. Der kunne også altid fås logi i en stald eller på et høloft. 

Høsten nærmede sig. Jeg ved ikke, om nutidens landmænd har det 
på samme måde, som jeg havde det, når kornet var lige ved at være 
modent. Der kom en underlig uro i kroppen, - en forventningens 
glæde. En helt speciel stemning, noget ubeskriveligt. Da jeg senere 
kom i lære, fik jeg altid mine tre feriedage i høst, - jeg ville ikke 
undvære den oplevelse. 

For de voksne var der også mange følelser forbundet med årstiden. 
Vel var kornhøsten ikke landmandens eneste indtægt, men sandt er 
det, at der stod meget på spil, og andre afgrøder var ikke så afhængige 
af vejret. Ikke-landmænd bruger ofte den udtalelse, at bønderne altid 
klager, og der kan måske være noget om snakken, men hvis man får sin 
løn uanset vejret, kan det være vanskeligt at sætte sig til dommer. 

Med enkelte undtagelser havde alle landmænd anskaffet selvbinder
en maskine, der klarede den ene af nutidens mejetærskers funktioner, 
altså selve afhøstningen. Det var en ret kostbar investering, så hvor det 
lod sig gøre, sluttede flere sig sammen. Sådan var det hjemme: Sammen 
med to andre bønder havde far købt en selvbinder. Dels var arealerne 
tilsammen af en størrelse, så at en maskine var nok, og dels var det en 
betingelse, at man disponerede over seks stærke heste, så at man hele 
tiden havde to trespand at skifte med. Det blev mit arbejde at sørge for 
denne side af sagen. Samarbejdet indebar, at kornet blev >>sat sammen« 
- det vil sige sat i hobe - samtidig med, at det blev høstet. Når kornet 
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havde stået i disse hobe (skokke) nogen tid og var blevet godt vejret, 
begyndte hjemkørslen. For at dette kunne foregå rationelt, var det 
nødvendigt med ekstra mandskab. Der var i høsten visse - uskrevne -
regler, gående ud på, at alle var rede til at rykke ud, når der blev kaldt. 
Hjemme hos os kunne vi trække på to familier fra Thorøhuse, og de var 
medvirkende til, at arbejdet foregik i et muntert tempo. De var jo på en 
måde vore gæster, og de blev også behandlet som sådanne. Forplej
ningen var over normalen; der var ikke langt mellem måltiderne, og 
øldunken var anbragt på et let tilgængeligt sted. Kaffe og æbleskiver 
blev fortæret i store mængder. Når det sidste læs var kørt ind, blev der 
inviteret til høstgilde, der var at b~tragte som en takkefest. Der blev 
takke t for godt arbejde, og sådan i det stille blev takken også sendt 
opad. Høstgudstjenesten var også vigtig. - Når bonden havde ind
høste t, var der altid tabt nogle aks, og dem kunne enhver gå ind og 
sanke. Som der står i sangen: »rev vi marken let, det er gammel ret«. 

Men hvor >>marken bølged' nys som guld<<, fik den hurtigt en anden 
farve. Pløjningen blev hurtigt sat i gang. Efter stubmarkerne kom turen 
til den ene af græsmarkerne, som skulle gøres klar til vintersæd, og det 
skulle være færdigt inden roetiden. Det var også tiden, hvor stald
gødningen skulle køres ud og pløjes ned. Gødningsspredere fandtes 
selvfølgelig ikke, så det foregik med håndkraft. Omkring l.oktober 
begyndte roeoptagningen så småt, og det stod på til midten af novem
ber. I begyndelsen blev der ikke taget flere op, end der skulle leveres. 
Sukkerfabrikken havde udsendt en plan over, hvornår der måtte le
veres, og da roerne endnu ikke var afgroet, fik de lov til at blive 
siddende i jorden så længe som muligt. 

I begyndelsen kunne arbejdet såmænd være ret behageligt , men når 
der lå rim på bladene, eller hvis det regnede flere dage i træk, var det 
ikke særligt behageligt. Sukkerroer sidder meget fast, så de måtte løftes 
med en dertil indrettet plov, inden vi kunne trække dem op. Toppen 
blev hugget af og roerne lagt i bunker, så at det var let at læsse dem på 
vognene. Efterhånden som tiden gik, blev der taget roer op, så at der 
altid var nogle at levere, og sidst på sæsonen blev der kørt af marken, så 
at vi var garderet, hvis regnvejr gjorde det umuligt at komme der. 

På dage, hvor der skulle leveres roer, var det en stående regel, at hver 
mand skulle levere tre læs om dagen, og de to gange skulle han have 
affald med retur. Sukkerroeaffald er et værdifuldt kreaturfoder. Men 
for at klare det måtte vi køre hjemmefra i mulm og mørke, og det var 
lige så mørkt, når programmet var klaret. Det var virkelig hårdt for 
både heste og mænd, men der var noget ved roetiden, som ikke sådan 
kan beskrives, for der var aldrig sure miner. For os drenge gjaldt det, at 
vi stræbte efter at få lov til at køre roer, for så kunne enhver da se, at vi 
var ved at blive voksne. Men vi kunne godt blive trætte sådan en dag. 
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Det kunne vi også en dag i roemarken - og tilmed beskidte. Pløren 
klinede sig til tøjet. Hænderne tog skade af arbejdet, idet de revnede og 
blev ømme. Efter sådan en dag kunne det være velgørende at malke -
med hænderne selvfølgelig. I denne tid fik hestene ekstra foder, og vi 
skulle gerne over og sige godnat til dem. Lidt ekstra halm fik de også at 
ligge i. Vi fik et særligt forhold til dem, når de skulle slide så hårdt. 

Der var jo også foderroer, der skulle tages op og køres i kuler. De blev 
dækket med halm og et lag jord og· til sidst et lag tang, som vi hentede 
ved stranden. Og til allersidst skulle jorden pløjes, hvilket skulle være 
overstået inden jul, og når den sidste plovfure var vendt, var det slut 
med jordbehandlingen for det driftsår. Nu skulle der tærskes lidt korn, 
så at der var nok til efter jul, og så kunne vi nå at få alle de småting 
klaret, som var forsømt i den travle periode. Og det ville være rart at 
modtage afregningen fra sukkerfabrikken. 

Selv om jeg vel ikke var i stand til at vurdere tidens økonomiske 
aspekter, var jeg i hvert fald klar over alvoren. Der lå en dyne af 
usikkerhed over de fleste landbohjem-i hvert fald over de små, og selv 
om der vel altid er lyspunkter for de fleste, kan det ikke undgås, at ens 
liv præges af de ydre omstændigheder. De voksne havde vel en drøm 
om bedre tider, men det var vanskeligt at bevare optimismen. Der 
skulle gå adskillige år, før konjunkturerne lettede. Hvor jeg voksede op, 
var der ikke meget specielt for børn, så det blev i høj grad de voksne, vi 
knyttede os til, og størstedelen af de voksnes tid gik med arbejde. Vi 
legede vel nok i frikvartererne og på vejene, og det var ret banale ting, 
vi har været optaget af. Jeg mindes dog med glæde de mange besøg i 
præstegården hos Johannes og på Strandgården hos Hans. Præsten 
havde en lille hest og en jumbe, som vi kørte med i haven, og hos Hans 
blev den meste tid tilbragt ved stranden. 

I hele sommerperioden foregik der en livlig aktivitet ved stranden. 
Jeg kan få helt ondt, når jeg tænker på det krystalklare vand. Hver aften 
-og ofte i middagspausen- samledes byens karle et bestemt sted, og vi 
drenge fulgte trop. Efter svømningen blev der indøvet forskellige gym
nastiske spring, og det blev ofte sent på aftenen, før turen gik mod 
Sal tofte. Der var en regel, som sagde, at sæsonen gik fra første søndag i 
maj til sidste søndag i september, men det skete tit, at sluttidspunktet 
blev udsat. Første og sidste aften dog uden særlig begejstring. Det var 
småt med hygiejnen i vinterhalvåret, så det gjaldt om at pleje sin hud, 
mens tid var. 

Mine to brødre var meget interesserede i gymnastik, især den ældste. 
Han var særdeles dygtig, og det medførte, at han kom til at lede flere 
hold i Ebberup. Han fik en del af Saltoftes ungdom med. Jeg begyndte 
efter konfirmationen, - og så fortsatte jeg for øvrigt i ca. 40 år. 

Konfirmationen havde den gunstige følge, at jeg slap ud af skolen. 
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Det var i 1932, og hvad så? At landbruget skulle være min fremtid, 
kunne der ikke være tvivl om, og jeg havde et stort ønske om at få plads 
på en gård, der var større end mit hjem. Mine forældre mente nu ikke, 
at det hastede så galt, for der kunne være nok at gøre foreløbig, og så 
kom der nok en løsning. 

Jeg tror nok, at far var kørt træt af landbruget. Han havde nok set 
hen til, at han kunne anbefale en søn at køre videre i det spor. Selv 
havde jeg en ide om, at der kunne være en mulighed inden for det 
større landbrug. Min ældste bror var godt i gang med en uddannelse, 
og det så ud til, at han ville få glæde af det. Mine forældre lagde ikke 
pres på mig, men det var åbenlyst, at de gerne så, at jeg valgte en anden 
levevej . Og da jeg ikke var arbejdsløs, ville der ikke ske noget ved at se 
tiden an. Men så skete der noget slemt. Min mor døde pludseligt - i 
januar 1934. Jeg forstod vel knapt, at livet kunne gå videre. Mors 
tilstedeværelse var jo en selvfølge. Min søster, som da var kokkepige på 
en større gård, kom hjem og hjalp os den første tid. Derefter fik vi en 
meget rar husbestyrerinde, og begge gjorde, hvad der var menneskeligt 
muligt. Det viste sig, at tingene selvfølgelig kunne fortsætte. Men 
strengt var det. 

Som tiden gik, kom tankerne om fremtiden påny. Jeg havde puslet 
med tanker om at søge i handelslære, og efterhånden begyndte jeg at 
søge lærepladser. Men det var der mange, der gjorde, og nu manglede 
jeg den realeksamen, jeg havde gjort så meget for at undgå.- <<Tak for 
ansøgningen. Pladsen er besat. << - Det kunne jeg nok forstå. 

En nabo, som havde en mellemstor gård, tilbød mig plads som 
andenkarl: >>Slå du hellere de narrestreger ud af hovedet og kom hen 
til OS« . Det var noget af en prøvelse, for det var jo lige akkurat sådan 
noget, jeg havde ønsket mig. Jeg havde pladsen på hånden nogen tid, 
og ganske uventet kom der tilbud om en læreplads i en brugsforening. 
Og få dage senere et tilbud mere. Sådan kan det gå. Tiltrædelse den 
l.april 1935 i Bukkerup Brugs. 

Det var med spænding og forventning, jeg gik ind til det nye arbejde. 
Det var jo noget helt andet. Men knap det, jeg havde ventet. 

Pladsen var blevet ledig, fordi lagerkarlen var stukket af i utide. Jeg 
kunne tiltræde, hvis jeg kunne påtage mig lagerarbejdet et år.Derefter 
kunne læretiden afkortes med Y2 år til3Y2 år. Jeg kunne godt tænke mig 
at stifte bekendtskab med kornbranchen, og der blev betalt løn for 
arbejdet. 

Men jeg fandt hurtigt ud af, at det ikke var et arbejde for drenge, -
både ryg og knæ blev ødelagt. Arbejdet med sække er dog ikke alene et 
spørgsmål om kræfter,- det er i høj grad et spørgsmål om >>tavet<< . Men 
kræfter skal der til, og dem havde jeg ikke ret mange af. Kornsækkene 
vejede 100 kg., foderstofsækkene 75 kg. Dette er ved lov senere blevet 
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Bukkerup Bn-tgsforening, hvor Thoma/d Jensen kom i lære i 1935. 

nedsat til 50 kg. Men det værste var dog cementsækkene. De vejede 
ganske vist kun 62 kg., men de var af papir og glatte som en ål. 

Når der blev losset cement i Assens, ringede omegnens vognmænd 
og spurgte, om de ikke skulle tage et læs med hjem, og ret hurtigt stod 
d er et par læs ude på gårdspladsen, som gerne skulle læsses af ret 
hurtigt. Det blev nu mit arbejde at stable cementsække op i loftshøjde. 
Det gav forhøjet blodtryk, og j eg besvimede de første par gange. Min 
chef havde den opfattelse, at det måtte skyldes manglende søvn, men 
han viste dog d et hensyn at indstille arbejdet, til jeg slog øjnene op 
igen. Og så var han ret sikker på, at jeg fik sovet ud den følgende nat. 

Det varede i grunden ikke ret længe, før jeg havde vænnet mig til 
forholdene, og der var ikke problemer m ed at følge chaufføren, når 
der blev båret sække. -Der gik dog ikke ret lang tid, før lægen sendte 
mig på sygehuset for at få knæene røntgenfotograferet. Min chef var 
ikke ret glad for a t give mig fri den time, men helt galt blev det, da 
lægen ringede og fortalte, at billederne ikke viste tegn på uregel
mæssigheder, for så kunne enhver se, at det var skaberi! Jeg købte et 
par meget lange elastikbind, som jeg snoede om knæene hver morgen. 
Arbejdstiden gik fra 6 til 6, dog fra 7 om vinteren. Middagshvil kendtes 
ikke. Det var også den arbejdstid, der var gældende i butikken, dog 
med den tilføjelse , at der holdtes åbent til 7 om fredagen og 9 om 
lørdagen. Jeg var ikke forpligtet til at hjælpe med rengøring i butikken, 
så læng·e jeg stod for lageret, men man så gerne, at jeg tog e t nap med, 
og jeg skulle jo alligevel rive udenfor, når den sidste cykel var fjernet. 
Lørdag aften kunne klokken let skride over 12, inden vi kunne forlade 
butikken, altså en arbejdsdag på 18 timer - i trav. I juleugen var dette 
almindeligt. 
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Vi blev aldrig slået - sådan bogstaveligt, men i overført betydning var 
det ret almindeligt med et spark bagi. Et par gange i læretiden var jeg 
ved at opgive, og jeg klagede min nød over for min far, men han 
snakkede mig fra det. Og sikkert er det, at hvis jeg havde forladt 
pladsen i utide, havde der været lukket overalt på Fyn ved faget. 

Til gengæld oplevede jeg noget usædvanligt med lønnen. Den eneste 
aftale, der forelå ved ansættelsen, gik ud på, at jeg skulle have 40 kr. om 
måneden som lagerkarl og 5 kr. pr. måned det første år som lærling. 
Der var ingen aftaler om de sidste 2Y2 år, og her blev jeg meget 
overrasket. Navnlig det sidste år, hvor jeg fik samme løn som en udlært. 
Den første gang, jeg fik udbetalt denne formue, fik jeg tårer i øjnene, 
men chefen tog ikke imod taksigelser. Jeg kan huske, atjeg gik over og 
lagde mig på sengen. Der gik lang tid, før jeg kom mig over choket. Der 
er noget godt i alle mennesker. 

Til tider kunne det dog knibe med at se det gode. Arbejdet grænsede 
faktisk til dyrplageri. Efter høst fik vi meget fugtigt korn ind på lager. 
Det blev lagt i store bunker og arbejdet igennem - kastet- for at tørre 
det. Korntørringsanlæg var endnu ikke almindeligt. Kul, koks og briket
ter blev vejet på en speciel vægt og fyldt i sække, hvorefter chaufføren 
bragte det ud. Ikke værre end så meget andet, men bare ikke for 
mindreårige. En dag i brændselsrummet med sved og kulstøv blandet 
sammen var meget ubehagelig, og vi havde ikke nogen form for bade
værelse. I fruens vaskekælder var der indlagt koldt vand, og det måtte 
jeg benytte så meget, jeg ville. 

Fritiden blev udnyttet til gymnastik og håndbold. I nabobyen var der 
anlagt friluftsbad, men jeg måtte opgive svømningen på grund af klor
indholdet. Skulle jeg bade, måtte jeg cykle til stranden, og der var 15 
km. - Håndboldspillet var så småt begyndt at gribe om sig på landet. Vi 
var en del unge mennesker, der fik anskaffet et sæt spilleregler, og en 
landmand stillede mod en ringe betaling en græsmark til rådighed. 
Prisen var rimelig, men han forbeholdt sig ret til at bruge den til 
afgræsning, hvilket indebar, at vi hver aften skulle rense marken for 
gødning, inden spillet kunne begynde. Vi nåede aldrig de store resulta
ter, men en del forvredne ankler og knæ, fordi marken var ret ujævn. 
Bedre gik det med gymnastikken. Vi fik efterhånden samlet et ret godt 
hold, og vi deltog i flere store stævner. Men det hele skulle jo foregå 
inden for en beskeden radius, da cyklen var den eneste transport
mulighed. - Men ellers var familiens hjem altid åbent for os, der var 
ansat, og der var altid kaffe på bordet om aftenen. I det hele taget var 
fruen meget gæstfri og meget dygtig som husmor. 

Da mit år på lageret var overstået, rykkede jeg ind i butikken. Arbej
det her havde selvfølgelig en helt anden karakter, og i begyndelsen 
måtte jeg hjælpe den nye lagerkarl i gang. Han var meget stærkere end 
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fo tograferet mens han var 
lærling i Bukkerup 
Brugsforening. 

jeg, men han skulle også tilegne sig »tavet<<. Efter få dage i tjenesten var 
han parat til at rejse, men nu var det jo mig, der var den klogeste, og jeg 
snakkede ham fra det. Og han blev der et par år! 

Butiksarbejde dengang og nu har ingen lighedspunkter, - absolut 
ingen. Hvis nogen havde sagt, at vi ville opleve, at kunderne en skønne 
dag selv gik og tog varerne, ville ingen have troet det. Der fandtes kun 
de hylder, som var fastgjort til ydervæggene, og der var ingen adgang 
for kunderne. Disken var det sted, kunde og ekspedient mødtes, og her 
modtog kunden de varer, hun bad om. Som regel havde kunden 
noteret sin ordre i sin kontrabog; varerne blev hentet frem, og prisen 
blev føjet til med blæk. Langt den største del af varelageret bestod af 
kolonialvarer, men der var også et ret godt udvalg af isenkram og 
manufaktur. I et landsogn var der stort behov for ting til landbruget, og 
da de fleste koner selv syede deres bomuldskjoler og forklæder, var der 
behov for metervarer. Arbejdstøj og undertøj, træsko og gummistøvler 
blev der solgt en hel del af, men også gaveartikler var der brug for. 
Mange af de varer, der fYlder butikkerne nu om dage, var dengang 
ukendte i landbutikkerne. Mælkeprodukter, grøntsager, brød og varer, 
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som kræver køl og frost, var ifølge sagens natur udelukket. Alle tunge 
varer som sukker, mel og gryn kom hjem i sække. Varerne blev så 
afvejet i passende portioner i bagbutikken og anbragt i butikken, klar til 
ekspedition. Jeg har stået i dagevis og vejet sukker i poser med to kg. 
Flaskevarer som sprit, eddike, sirup, svinetran og maskinolie kom hjem 
i tønder og blev aftappet i kælderen. De >>Små<< varer som krydderier og 
andre ting, som kun anvendtes i småportioner, var anbragt i små 
skuffer i disken. De blev afvejet, når der var behov, og til formålet var 
der anbragt to vægte på disken. 

Alle fastboende kunne få kredit. I de magre år kunne det godt blive 
noget af et problem, for det kunne være fristende at lade Brugsen 
vente, hvis der var andre kreditorer, - og det var der. Mange af vore 
kunder arbejdede på en nærliggende herregård. Daglønnen var 4 kr. -
5 kr. i høsten - eller lig med prisen på en halv flaske snaps. (Denne 
sammenligning må ikke misforstås. Daglønnen blev ikke omsat i snaps, 
for det var der selvfølgelig ikke råd til, men indtægterne siger os 
ingenting, før vi ved, hvad dens købekraft er, og sammenlignet med 
købekraften i dag får vi et indtryk af datidens realløn). Malkemaskinen 
var ikke opfundet, så konerne malkede hver 18 køer to gange om 
dagen- pris 90 øre- 7 dage om ugen. Der var 48 timers arbejdsuge. 
Man kan endnu høre udtrykket: de gode gamle dage! 

Alt i alt blev der ikke meget at slå til siderne med, så det var 
forståeligt, hvis man kom til at skylde i Brugsen. De fleste landmænd 
købte foderstoffer hos os, og det kunne hurtigt løbe op i et anseligt 
beløb, så også der kunne det ofte knibe. Det var ikke usædvanligt med 
høstpantebreve. Når en kunde havde »glemt<< at betale tilstrækkeligt 
længe, blev der lagt en liste ud i butikken med navne på de kunder, der 
ikke mere måtte få kredit. Det var meget ubehageligt at være den, der 
skulle give meddelelsen, så når vi så en kunde ved døren, som var på 
den sorte liste, håbede vi altid, at en af de andre ekspedienter var ledig. 
Sådan et møde endte som regel med, at kunden blev vist ind på 
kontoret - ofte grædende, og det almindelige var, at der blev dis
penseret. 

Ekspeditionerne skulle selvfølgelig afvikles hurtigst muligt. Pladsfor
holdene var begrænsede, og både loft og kælder var udnyttede. Det 
indebar, at vi var i konstant bevægelse på trapper. Og der var aldrig 
ophold, for hvis der ikke var kunder ved disken, blev tiden udnyttet til 
ekspedition af varer til udbringning. Chaufføren havde nogle daglige 
ture, og han var ikke let at omgås, hvis tingene ikke var i orden til tiden. 

Min løn - 5 kr. pr. måned - gik lige op med et par skosåler. 
Den årlige sommerferie blev lagt på ugens tre første dage, og der blev 

altid taget hensyn til mit ønske om, at det måtte blive i høsten. 
Omkring oktober begyndte undervisningen på handelsskolen, og det 

43 

Fynske Årbøger 1993



stod på i tre vintre. Der var 3Y.1 km. De to første år mødte vi tre aftener 
om ugen, det sidste år fire aftener. Når der var lektier, der skulle læses, 
og vi arbejdede sent to aftener, var der ingen problemer med at få tiden 
brugt. 

På skolen fik jeg megen gavn af den lærdom, jeg havde tilegnet mig i 
børneskolen. Dansk og regning blev der lagt megen vægt på, og det var 
netop de to fag, jeg havde fået noget ud af. Men også varekundskab og 
bogføring lå godt for mig, så jeg oplevede at få en god eksamen. Det var 
en stor glæde for mig, da elevernes resultater blev offendiggjort i 
»Kommunalen<<. Min chef, der aldrig havde interesseret sig for mit 
skolearbejde, blev nærmest chokeret, hørte jeg senere hos hans kone. 
Men oprigtigt talt var det tre svære vintre. Søndagene måtte ofte bruges 
til lektielæsning. 

En af lederne på handelsskolen kom fra den lokale friskole, hvor der 
foregik meget ungdomsarbejde i fritiden, ikke mindst gymnastik. Han 
fik det ordnet sådan, at karlegymnastikken blev udsat nogle minutter, 
og så kunne jeg nå at deltage efter skoletid. Jeg kendte lederen, og han 
var positiv for den ordning, og selv om det blev lidt sent, inden træ
ningen kunne begynde, havde vi nogle gode aftener. På det pågæl
dende hold var der udelukkende ret gode gymnaster, så det var en 
fornøjelse. Vi deltog i mange store stævner, hvilket altid foregik på 
søndage. Træningen foregik normalt kun i vinterhalvåret, men netop 
med henblik på store stævner fortsatte vi et par somre. 

Sommeren 1938 var jeg på session, og året efter forelå indkaldelses
ordre.] eg skulle møde hos Hærens Flyvetropper i Værløselejren i første 
halvdel af oktober. Min læretid skulle slutte den l.april, så min chef 
men te, at jeg skulle blive det halve år, det drejede sig om, og det gjorde 
jeg så. Som forholdene var på det tidspunkt, ville det have været 
vanskeligt at få plads for så kort tid. 

En aften i oktober begav jeg mig så af sted til Værløse. 

* 

Her slutter uddraget af Thorvald Jensens erindringer. Der skal dog 
refereres, hvad han oplevede, indtil han blev ansat som brugsuddeler i 
Ulbølle: 

Rekruttiden, der strakte sig over tre måneder, var, som andre solda
ter har oplevet den: en barsk tid med hård træning og stroppeture, 
hvor det gjaldt om at blive fortrolig med tonen i hæren. Thorvald 
Jensen havde imidlertid konditionen i orden og klarede sig godt. Efter 
den første tid fulgte vagter i lejren og på flyvepladsen, men da han 
havde en handelsuddannelse, blev han fundet egnet som ekspedient i 
>>Tutten<<, hvis regnskab han tillige fik ansvaret for. Efter at have eks-
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pederet for soldaterne i 14 dage fulgte 14 dage i felten, og det var 
under en af de hårde vintre. Sneen lå i et par meters højde, og 
skydeøvelser foregik på åben mark i hård frost. 

ThorvaldJensen oplevede her den 9.april. Mandskabet var delt: Det 
hold, der var på flyvepladsen, gik i gang med at klargøre, hvad der var 
af brugbare maskiner, så at de hurtigt kunne starte, men de blev et let 
bytte for tyskerne. Thorvald Jensen var på det hold, der opholdt sig i 
lejren. Da de tidligt om morgenen blev vækket af brag, begav de sig 
mod flyvepladsen, for det meste kravlende i grøfter, idet der hele tiden 
befandt sig et antal bombemaskiner over deres hoveder. Da de nåede 
lejren, blev hele styrken informeret om, at regeringen havde beordret 
kapitulation. Kort tid efter satte den første tyske maskine landings
hjulene på flyvepladsen. Da mandskabet kom tilbage til lejren, blev 
dannebrog strøget, og der bredte sig en ubeskrivelig stemning. 

Man forberedte rømning af lejren. Thorvaldjensen fik til opgave at 
pakke, hvad der kunne fjernes fra >>Tutten«, og sammen med køkken
grejet blev det kørt til en gård i Ballerup. Hovedkvarteret rykkede ind 
på rådhuset, mens mandskabet blev indkvarteret forskellige steder i 
omegnen. Thorvald Jensen havde ansvaret for uddeling af tørkost. 

På skift blev officerer og mandskab hjemsendt. For Thorvaldjensens 
vedkommende skete det i midten af maj. Efter en tid at have gjort gavn 
ved landbruget hjemme, fik han i oktober tilbud om at tiltræde som 
ekspedient i brugsforeningen i Gesten nordvest for Kolding, og han 
slog omgående til. Der var tre ekspedienter, og han blev hurtigt før
stemand. Han hjalp uddeleren med at føre regnskabet og fik over
draget at føre foderstofafdelingens regnskab på egen hånd. Efter en tid 
at have været genindkaldt til militæret, fik han tilbud om at komme 
tilbage til sin gamle plads i Gesten, og det var han glad for. Ikke mindst, 
fordi han her havde truffet den pige, som han senere blev gift med. 
Han engagerede sig i ungdomsarbejdet, gik til gymnastik og folkedans 
og var med til at oprette studiekredse og arrangere amatørteater. Trods 
vanskelige forhold som følge af krigen var det en tid, han siden minde
des med glæde. 

I sommeren 1942 blev Thorvaldjensen atter genindkaldt, men han 
vendte igen tilbage til Brugsen i Gesten. Han tænkte på at søge en 
uddelerplads, og med henblik herpå søgte han optagelse på >>Andels
skolen<< ved Middelfart. Han blev optaget den l.februar 1943 og skulle 
være her i 9 måneder. Hen på sommeren blev skolen beslaglagt af 
tyskerne, og undervisningen blev forlagt til Askov Højskole. Opholdet 
her fandt Thorvald Jensen lærerigt og interessant. Ikke mindst havde 
han glæde af de foredrag, som forstander Arnfred holdt om aftenen. 
Dumpeprocenten på skolen var ret høj, men ThorvaldJensen slap godt 
igennem. 

45 

Fynske Årbøger 1993



Ulhølle Brugsforening, hvor Th01vald Jensen var uddeler 194 7- 83. 

Efter en kort tid atter at have arbejdet i Gesten, tiltrådte han i en 
brugsforening lidt længere nord på. Man skrev nu 1944, og det var 
tydeligt, at krigen strammede til. Nogle problemer gav det, at det 
nærliggende afholdshotel var beslaglagt af tyskerne, og at de handlede i 
brugsen. Ikke langt derfra lå Vandel, og her var den tyske værnemagt i 
færd med at anlægge en militær flyveplads. Forholden e svarede til dem, 
som man samtidig oplevede ved anlæg af flyvepladsen ved Beldringe på 
NordfYn. 

Efter 14 måneder her og en kort tid i en brugsforening på MidtfYn, 
fik ThorvaldJensen i 1946 plads i en brugsforening på Nordsjælland. 
Han havde nu opnået en god løn og fandt arbejdsforholdene perfekte. 
Der var dog et enkelt problem: Lukkeloven blev ændret, og der skulle 
om lørdagen lukkes kl. 14. Kunderne følte det, som om verden ville gå 
under, skriver Thorvald Jensen. 

I juli 1946 havde Thorvald giftet sig med pigen fra Bække, og han så 
sig om efter en stilling som brugsuddeler. Der var hver gang mange 
ansøgere, og af og tillykkedes det ham at blive indstillet sammen med 
andre. Det var ikke usædvanligt med 50-60 ansøgere til en sådan 
stilling, og det unge par var ved at opgive håbet. Thorvald Jensen 
afslutter sine erindringer med følgende: 

>> En søndag sadjeg og skrev et par ansøgninger, og da Musse og jeg 
senere gik til postkassen, sagde jeg, at hvis ikke en af disse gav resultat, 
ville jeg have en købmandsforretning. Den ene ansøgning skulle til 
Ul bølle. Jeg vidste ikke , hvor det var, men det fandt jeg ud af senere«. 
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