
Mi t tabte paradis 
Barndomserindringer fra Rolund i 
1930'erne 

Af Birgit Ascanius Jakobsen 

Historisk Samfund medlemmer stiftede i et kort glimt bekendtskab med 
forfatteren til ·ftcrfølgend et·indringer i Fynske Arbøger 1995, hvor hun 
bidrog med n skildring af lagen omkring befrielsen i 1945, sådan som 
hun plcvedc dem. 

Birgit SC<Iniu ·J ak bsen er fød i Rolund i 1926 . om datt r af før re lærer 
Lauri t. Jakobsen, og hun lilbragt ·:in barndom og første ungdom i den Iil l 
landsb • i Ud b 1 sogn. id n blev hun uddannet om sygepl ti r ·ke, va1· an . • L 

v d [OJ k llig hospiia ler · tiled ut der ØJ< om stewardesse i 4 år, hvM 1'
rer hun fik a rbejde på skade men på de.t1 ·e ygchu . J 1972 bl v l u n ansat 
ved hjem m ygepl ·~ n i Odens , og h ·r forblev hun, indtil hun fik leddegigt 
og m tte lad . ig p nsiou re i 1982. I begrudelsen af 1990' rne tødt d rli
gcrc sygdom ti l, og det in ·pit·cr de h nde ti l at kriv sin erindringer. D t 
bl v dl 80 læt maskinskr Vtle sider og med hendes tllladclsc bringes et ud
drag af de afsnit hvor hun skildr r livet i n tnindr vest!' n k land b 1 i 
årene før krigen. 

Faderen døde i 1955, hvorefter moderen flyttede til Fredericia. Datteren 
har dog ikke glemt ·in ban d m ·b ·, og n, r man J, s r hende: e1·indri.ng r , 
som hun færdiggjo1·d i mm r ·n 1993, ko1 statercr man, at hukommelsen 
og humøret er i bedste behold . »Tt., .Is har mit li s mm e ide r været« llllt >r 
hun ·in ·rindringer, »men k dcligt -d t var det aldrig." 

Re l. 

Barndom i landsbyen 
Far fik embede i Rolund som førstelærer i 1919 og skulle starte den L 
maj. Far og mor blev gift den 3.juni. Min faster holdt hus for far godt 
en måned, for det var jo ganske utænkeligt, at mor kom, før de var 
gift. Så begyndte den tilværelse, som de fik sammen, og som kom til 
at vare i 37 år. De var meget lykkelige, og derfor var vi det også, mine 
to brødre, født 1921 og 1924, ogjeg, født 1926. 

Jeg havde et usædvanligt godt hjem og dejlige forældre. Vi børn 
fik masser af kærlighed og omsorg, en utrolig god ballast at tage med 
ud i livet. 

Landsbyen R lund om vi boede i, bese d af 
mandsbrug, der var tømr r og skræd ler, hov d k l og forskole, el
værk amt 6 buse, hvor d er boede æ ldre m nnesker, der havde solgt 
deres gård eller var enlige pensionister. 
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Vi havde mange gode naboer, og vi havde et godt forhold til dem 
alle. Vi kendte hinanden ud og ind. Vi tog del i alle sorger og glæder 
og kom virkelig hinanden ved. 

Jeg tænker virkelig med stor glæde på min barndom i landsbyen. 

Mit barndomshjem 
Til mit barndomshjem hørte en stor have- den skønneste, jeg har 
kendt. Der var en tønde land ialt, og vi havde uanede legemuligheder. 
Haven var meget dejlig, med lange gange og en dam midt i med guld
fisk. Der var ca. 35 dejlige æble- og pæretræer og andre træer samt en 
kæmpestor køkkenhave. Ved siden af køkkenhaven var der et stort 
hønsehus med en stor hønsegård. 

Bygningerne bestod af selve beboelsen, et baghus med vaskehus og 
forskellige rum til brændsel og redskaber. Noget af det blev kaldt 
stalden, fordi der oprindelig havde været stald der. 

Så var der selve skolen, der var bygget sammen med huset med 
skolegangen. Der var også sognebibliotek. Der var en anden bygning 
med gymnastiksal, som fungerede som forsamlingshus, og der var en 
mindre sal, der blev brugt til sognemøder og lignende. Den var også 
syskole for unge piger hver vinter. 

Skolen er opført i 1902 og var som følge deraf ret gammeldags og 
ikke isoleret. Der var kakkelovn, men intet badeværelse. Det blev be
tragtet som en uopnåelig luksus, og det var der ingen, der overhove
det tænkte på. 

Selve huset bestod af en lille spisestue, hvor vi alle opholdt os om 
aftenen omkring spisebordet. Ikke noget med at flyde i behagelige 
lænestole eller sofaer. Sådan tilbragte man aftenerne dengang. Kun 
om søndagen var vi i dagligstuen. Sådan hed den, selv om den aldrig 
blev brugt til daglig. Det havde været mere passende at kalde den 
havestue. Til jul og på andre helligdage blev der også fyret der, og 
hvor vi nød det. Soveværelset vendte mod vest, børneværelset mod 
nordvest og var isnende koldt, men vi havde store dejlige dyner og led 
ingen nød. 

I den anden ende af huset op mod skolen var skabsværelset, et rum 
-der som navnet siger- var fyldt med skabe. Bag det var fars kontor. 
Et vidunderligt sted sådan en mørk vintereftermiddag, når der var 
fyret op. Det var fars hule, når han skulle have fred. Vi måtte godt 
være der, hvis vi var stille, og jeg elskede at være der. 

På loftet var der to værelser. Det oprindelige pigeværelse til ven
stre blev drengenes værelse. Gæsteværelset til højre blev mit værelse, 
men jeg var 16 år, før jeg turde flytte derop. 
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Luftfoto af Ralund skole 1939. Bygningen til højn! bag legepladsen er lærerboligen, 
bygningen til venstre lmfor selve skolen med klasseværelset, hvis vinduer står åbne. 
Til venstre farskole og forsamlingshus. 

Vores daglige tilværelse 
Vi tre søskende havde mange skøre skikke, som vakte forundring, når 
vi havde gæster. For eksempel var der et hjørne i køkkenet, som var 
ærespladsen, og den krog gjaldt det om at komme først hen og sidde 
i, når mor lavede mad. Når vi opholdt os et helt andet sted i huset og 
en pludselig skreg: »Helle for hjørnet!« så for vi som vanvittige ud i 
køkkenet for at erobre hjørnet, og det gik ikke stille af. 

Vi havde det meget hyggeligt. Far læste højt, eller vi hørte et høre
spil sammen, hvilket vi gik meget op i. Om aftenen sad vi også med 
forskellige spil - ludo eller kortspil. Drengene sad tit og legede med 
meccano. Jeg ville også gerne være med, men det var ikke for tøser! 
Dengang kunne man virkelig tale om kønsroller. 

Hver søndag hørte vi >>Ærbødigs t Ugerevy« og >>Familien Hansen«, 
der gik i årevis i radioen. Jeg kan endnu rollelisten udenad. 

Vi havde ung pige, indtiljeg var 12 år, så blev det for dyrt. Unge 
piger fik 20 kr. om måneden, men da de begyndte at forlange 25 kr., 
blev far og mor enige om, at det var for dyrt. Det lyder mærkeligt, at 5 
kr. kunne gøre udslaget, men i forhold til fars løn var det et stort 
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beløb, der gik til pigeløn. En af vore unge piger fra dengang harjeg 
stadig kontakt med. 

Fra min allerførste barndom husker jeg, at når vi om søndagen var 
ved stranden ved Føns, så var der skarp adskillelse mellem kønnene. 
Der var skilte, der viste >>Damer til venstre« og >>Herrer til højre«. 
Linien gik lige ud for det nuværende ishus. Så delte vi badetøj og 
skiltes, så at mor og jeg og den unge pige sad for os selv. Far og mor 
mødtes på linien, når vi skulle dele den medbragte mad. Far var med 
til at skrive om det i avisen omkring 1930, og så blev adskillelsen op
hævet. Dengang havde man altid hjemmestrikket badedragt med lange 
ben og ofte med striber på tværs. Når de blev våde, blev benene endnu 
længere. Mænd havde ofte hel badedragt, men ikke drengene. 

I Ralund var der mange kælkebakker. Vi piger var elendigt klædt 
på til vintersport. Lange bukser fandtes overhovedet ikke. Drengene 
var klædt på med pludderbukser (plusfour), men at give os piger så
dan nogle på var utænkeligt, og vores mødre skulle også lige have 
prøvet på det. Nej, så ville vi hellere lide. Omkring slutningen af kri
gen begyndte der at komme skibukser, og det var min hede drøm. 
Det var svært at købe tøj, menjeg fik dog et par af noget elendigt stof. 
Så kom der også skistøvler, af hovedbeklædning skindhjelme, om
trent som man ser dem på gamle billeder af piloter. De var kolde og 
grimme, men moderne, og så gik vi gerne med dem. Så blev skika-

I forgrunden artiklens forfatter- og hendes br01- Folmer, fotograferet på legepladsen 
med lærerboligen i baggrunden, ca. 1929. 
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sketter moderne, altid blå, ens til piger og drenge. Hvor var jeg lykke
lig, da vi fik fat i et eksemplar hos Henry Nielsen i Nr. Aaby. 

Jeg begynder i skolen 
I 1933 skulle jeg begynde i forskolen hos Frk. Jensen. Hun var i den 
grad typen på en gammeldags lærerinde, men hun var dygtig og rar, 
og vi var glade for hende. 

Den første tid skrev vi på tavle med griffel. Jeg kan endnu høre den 
skrækkelige lyd af en griffel, der skrabede mod tavlen. Det var en stor 
dag, da vi fik lov til at skrive med en rigtig blyant. Og vi spidsede 
blyant hver dag, for det var sjovt at få en ny. På den konto blev mange 
blyanter spidset op. Jeg tror aldrig, det gik op for hverken frk. Jensen 
eller for far. Undervisningen var sikkert noget gammeldags, men den 
hang ved. 

Senere skulle vi skrive med blæk, og som vi dog kunne svine fing
rene! Vi dyppede jo pennen i blækhuset, som blev delt omkring og sat 
ned i et hul i bordene. Kuglepenne kom jo først frem efter krigen. 

Hvad der beskæftigede børn 
Mensjeg er ved barndommen, viljeg fortælle om, hvad børn var be
skæftiget med. I frikvartererne legede vi ofte >>Lænke«. Mon nogen 
kender det nu? Det bestod i, at man tog hinanden i hænderne, efter
hånden som vi blev fanget, og til sidst var der kun en, der blev jaget af 
hele >>lænken«. Vi legede også >>Sidste«, der svarer til >>Tagfat<<. Det 
allersjoveste og mest spændende var >>Hjørnekigger<<. Det krævede et 
hus med fire tilgængelige hjørner, hvilket vores hus havde. Det be
stod i, at man ikke kunne fanges, når man holdt hånden på et ~ørne, 
og så skulle man prøve at snige sig hen til næste hjørne og forsøge at 
undgå at blive opdaget af den, der >>var den<<. N år vi var godt i gang, 
passede det os sandelig ikke at blive kaldt ind. 

I haven legede vi >>Gemme<<. Det var sammen med fætre og kusi
ner, og dem havde vi et hav af. Vi piger havde en sand lidenskab for at 
spille bold op ad en væg. Det var en udpræget pigeleg, og her var 
drengene ikke med. 

Af lege må jeg ikke glemme at nævne >>Jeppe<< eller >>So i hul<<, som 
mor fortalte, at det hed i hendes barndom. Det var en sjov leg, undta
gen når vi fik pinden i hovedet. Pinden lå på tværs hen over to mur
sten, og så skulle den slås ud og gribes af modparten. 

Det var klassiske forårslege at hoppe i flyvemaskine (andre steder 
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Skolebillede fi'a 1938. Yderst til høj-re førstelærer Jakobsen, yderst til venstæ forskole· 
lærerinde frk Jensen. Artiklens fmfatter ses i forreste række som nr. 2 fiv. venstn:. Den 
største af drengene i bageste række er hendes bror Folmer. 

hed det at hinke) og trille marmorkugler, som absolut ikke var af 
marmor. Det var tydelige forårstegn, når børn begyndte på de lege.
Om vinteren kælkede vi eller løb på skøjter. Det var jo som bekendt 
ikke så ofte, som man forestiller sig det, men der var nu mere sne 
dengang. 

Vore indendørs sysler om vinteren var at samle på Richs- eller Dan
marks-billeder, og specielt havde vi piger vore kære glansbilleder. Hvor 
var jeg glad for mine, og hvor var nogle af d m dog gy e ligel En 
periode var d t film ·l ill .der, jeg samlede P<.- Før higen havd Fa
milie Journalen hv r and n ug et karton med for ke llige bygninger, 
som vi kunne bukke og klistre sammen. Vi fik naboens kartoner. 
Mange fra den tid mindes sikkert de dejlige klippeark, som det var 
sjovt at sidde og pusle med. Påklædningsdukker var der også den
gang. 

Nogle år før krigen bredte der sig en dille ud over hele landet, og 
det var at spille yo-yo. Alle skulle have en yo-yo, og alle var besat af 
det. Det rasede en tid, og så ebbede det totalt ud igen. 

Jeg må ikke glemme vore gynger. Vi havde hver sin og kunne gynge 
i timevis . Vi havde også stylter og havde således nok at lege med. 

Egentlige idrætsklubber kendte man ikke dengang, og der var ikke 
så meget med, at børn skulle transporteres til et eller andet. Ville vi 
deltage i noget, kunne vi cykle, men dertil skal siges, at der ikke var 
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Førstelærer Laurits 
Jakobsen havde maleriet 
som hobby, og her er han 
fotografere t september 
1955, få måneder før sin 
død. 

samme trafik som nu. Vore cykler havde vi megen glæde af. Vi var 
rene artister på dem. Under krigen havde vi jo vejene næsten for os 
selv, så vi legede meget på vejene. 

Om sommeren var vi ved stranden i Ronæs eller Føns, hvor der var 
herlige legepladser. Navnlig Ronæs tænker jeg med glæde på . Omme 
bag ved Brugsen var der en stor anløbsbro, hvor der lagde temmelig 
store skibe til, som leverede til Fyns Andel, der havde bygninger ved 
Brugsen. Det var et spændende liv for nogle børn, men stakkels mor 
var evig ræd for, at vi skulle falde i sejlrenden, for vi badede klos op 
og ned ad den. Men far havde lært os at svømme, før vi fik lov til at 
bade der. 

Det hændte, at vi fik lov til at købe for 5 øre bolcher - brystsukker 
sagde vi- i Brugsen. Jeg købte cacaobolcher, og hvor var de gode. Jeg 
kunne få et kæmpekræmmerhus for en 5-øre. Det ville vel koste ca. 15 
kr. nu . Lakrids var også godt, ikke mindst strømpebånd, der virkelig 
lignede de strømpebånd, vi brugte om vinteren. Og dem kender man 
vel ikke nu, hverken dem af lakrids eller de virkelige? 
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Julen 
Somjeg dog glædede mig til jul.- Julen begyndte l. december, men 
ikke før. Vi var hvert år på juleudstilling, og det var den helt store 
fornøjelse. Vi var som oftest i Middelfart, men også af og til i Odense, 
og det var det allerbedste. Vi kunne stå med fryd og se en nisse nikke 
med hovedet i en butik i Vestergade. Der var virkelig julestemning. 

Vi var også sammen med far til juleudstilling i vores egen Brugs. 
Udstillingen var såmænd bare et bord med vat og nisser, men alt, der 
smagte af jul, var jo frydefuldt. 

Lillejuleaften pakkede vi julegaver ind og skrev navne på. Det fore
gik i fars kontor, og imens sad mor i stuen med et strikketøj. Og på et 
tidspunkt skulle vi smage alle kagerne, hun havde bagt til jul. Vi sad 
på skift hos hende, mens vore gaver blev pakket ind. 

Juleaftensdag fik vi risengrød kl. 12 med mandelgave. Jeg var altid 
heldig at få mandelgaven - en marcipangris med rød sløjfe om hal
sen, og jeg nænnede aldrig at spise den. Så begyndte drengene at 
protestere, for nu var jeg så stor, at jeg nok kunne forstå, at det ikke 
skulle være mig hver gang. 

Vi fulgtes ad i kirke. Mor havde frygteligt travlt med at komme 
hjem til anden, som jo havde været uden opsyn temmelig længe i 
ovnen. Vores menu var altid andesteg og æblekage. Risalamande var 
ikke moderne dengang. Vi fik altid rødvin juleaften og nytårsaften 
som de eneste gange om året. Det var utænkeligt at få det andre dage. 
Vi børn fik lov til at smage, og jeg fik sukker i. Uha! Far sagde, at vi 
skulle have et naturligt forhold til vin, så vi fik også et glas portvin til 
desserten. Det kunne jeg bedre lide end rødvinen. Så åbnede far dø
rene ind til dagligstuen, og så dansede vi om juletræet og sang alle de 
kendte julesalmer og -sange. 

Den helt store fryd var det, når vi fik gaverne. Mens vi var små, var 
det legetøj, spil og lignende. Bløde pakker var ikke populære, før vi 
blev lidt større. -Ud på aftenen fik vi æbleskiver, hvilket var en fast 
tradition. 

Jeg var vel 10 år, da far en dag først i december kom hjem med 
noget, der var forløberen til julekalenderen, som vi ellers overhove
det ikke kendte. Det var et ark med 24 låger, og det var lyserødt og 
lysviolet og lignede nærmest en altertavle. Den var i mange år vores 
eneste julekalender. Lågerne blev omhyggeligt proppet til, og· så var 
det igen spændende at åbne dem næste år. 

Jeg husker også tydeligt op under jul, når far ved aftensbordet sagde: 
>>Børn, her skal I se det nye julemærke!«, hvorefter han holdt det op 
foran lampen, så at vi kunne beundre det. Det var, før man fandt på 
at lave mange forskellige på hvert ark. 

Når far købte den årlige flaskejulevin, kom han altid og viste mor 
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den, og j eg hu ·k r al han , ag l :»jeg købte en til4 kr., men det er jo 
kunjul · n gang m r t. « l ,. var betænkelig, men sagde dog: »ja, 
Laurits, l -tg rj n k,se lv mdeterdyrt!« 

Juledagene var dejlige med leg og læsning. Nytårsaften var en gen
tagelse af julen med menuen. Vi børn fik lov til at rende ud og lave 
lidt nytårsløjer, men fik udtrykkelig besked om, at det skulle være 
harmløst. 

Hvad man var optaget af i årene før krigen 
Vi var uhyre opskræmt over H.itJ rs fremturen i skland. Far lyttede 
til talerne og oversatte for os. Han ar r ' t t over Hi tl rs had til jø
derne. Vi var helt klar over, at der var j ød f rfølg · l er . 

Politik optog alle lige så meget som nu - mere endda, tror jeg. 
Bølgerne kunne gå ganske højt til vælgermøderne, som kunne samle 
mange mennesker. Arbejdsløsheden blev der talt meget om, selv om 
jeg ikke tror den ramte Rolund. 

Hvis der skete et mord, var det en sensation, og vi huskede det i 
årevis efter. Jeg husker tydeligt Istedgade-mordet og Utterslevmose
mordet. Mor talte endnu om Damhus-mordet, og Lampegade i Kø
benhavn fik navneforandring til Vordroffvej, fordi der var sket et mord 
der. -Bankrøveri eksisterede ganske enkelt ikke. 

Den første radio, vi havde, var en krystalradio, som far havde fået 
lidt hjælp til at lave. Den var meget primitiv, og det var mest hyl og 
skrat. Snart fik vi en nyere model, købt hos >>Grand« i Nr. Aaby. Far 
var meget radiointeresseret, og vi hørte masser af radio. Far gjorde 
gymnastik til kommando af kaptajn Jespersen, der var meget komisk 
at høre på. 

M en eller anden grund var vi meget interesserede i Niels Bukhs 
gymnaster fra Ollerup. Det tror jeg alle var, og de var også noget helt 
for sig selv. De gav opvisning i Middelfart, og vi var ude på stadion for 
at se dem. Det lykkedes far at komme hen og snakke med Niels Bukh, 
og vi børn hilste på ham. Han var meget skrap og kunne vist ikke 
have begået sig i dag. 

Vagabonder 
Jeg må fortælle om noget der hører m ·d ti l u v t p land · L i gamJe 
dage. Vi kender alle typ rne, der ideler rundt m 1 å bænk n i par
kerne, som regel harmJø ·e. De ·u b i ten løse var d r utr lig mang 
af. Jeg ved ikke, m det havde n ger m l 3 ' rn · a rbejd lø hel at 
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gøre, eller det var noget, der havde eksisteret altid. I hvert fald kom 
der daglig vagabonder gennem Ro lund, og de var som regel alkoholi
kere. Og det var ikke øl, de drak, men kogesprit. De så elendige ud og 
virkede ofte psykisk ejendommelige. Lidt respektløst blev de kaldt 
bissere-eller sprittere, hvis man skulle sige det lidt pænere. Jeg syn
tes, de blev behandlet pænt. De fik al deres mad ved at tigge sig til 
den, og jeg tror ikke, at man nogen steder nægtede dem mad. Somme 
tider tiggede de om penge, altid den samme remse: »Vil De give en 
skilling til en fattig rejsende?« De gik aldrig tomhændet fra os. Somme 
tider bad de om sprit til deres primus, men den troede vi nu ikke på. 
De var altid harmløse, og jeg kan ikke huske en eneste voldelig epi
sode. Vi havde altid nogle tiører liggende, som vi børn fik besked på 
at give dem, hvis far eller mor ikke var der. I dag syner det af lidt, 
men i købekraft var det nu temmelig meget dengang. Nogle solgte 
snørebånd; det var specielt de unge arbejdsløse. Vi havde altid et 
mægtigt lager af snørebånd. Der blev ikke set ned på dem, og de blev 
behandlet meget venligt. 

Som regel sov de på gårdene oppe på hølofterne, men forinden 
skulle de altid aflevere tændstikkerne. De kunne også få et værelse på 
Udby Kro for 50 øre pr. nat. Det var et usselt hummer i ladebygningen, 
der nu er revet ned. Det hed aldrig aldrig andet end bissekammeret, 
og kroerne havde pligt til at have et sådant kammer. 

Det var virkelig bærmen af befolkningen. Mange havde vagabon
deret sådan hele livet, og næsten alle havde en historie om skilsmisse 
og familie, som de aldrig så. De var ikke kriminelle, og jeg har aldrig 
hørt, at nogen af dem stjal eller ødelagde noget. Disse vagabonder så 
vi så at sige daglig året rundt, nok flest om sommeren. Vi var så vant 
til dem, at de simpelthen hørte med tillivet i landsbyen. Efter krigen 
tog fænomenet dog meget af. 

Butikkerne i 30'erne 
Der var aldrig stor trængsel i butikkerne dengang. Vi fornemmede 
virkelig, at vi ikke var så mange. Der er trods alt forskel på at være 3,5 
millioner dengang og 5,5 millioner nu. 

Selvbetjening var ukendt, og supermarkeder fandtes ikke. Vi hand
lede i Brugsen eller hos købmanden i Udby. Brugsen i Ronæs var 
dengang Danmarks smukkest beliggende brugsforening. Den lå for 
enden af Garnborg Fjord, men nu er den flyttet til Føns. At de dog 
kunne nænne det! I Brugsen var der 2-3 kommisser, altid med brun 
kittel med livrem udenpå, for sådan så en kommis ud. Uddeler An
dersen var en personlig ven af os. Han bød altid far på en cigar, og vi 
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Familien fik tidligt bil. Her har man gjm·t klm· til ferietw· omkring 1935. 

unger fik en plade chokolade. Det var tider! Vi fik i alle årene bragt 
varer ud hver tirsdag af >>Brugs-Johan«. Han havde en stor kasket 
med pelskant på, både sommer og vinter, og en pibe dinglende lige 
foran i munden. 

Udvalget i forretningen var meget spartansk. Af sæbepulver var 
der Persil og Selva, og Brugsen havde noget, der hed Blenda, - det var 
alt. Mor kogte selv sæbe. Af håndsæbe husker jeg Palmolive og Lux 
og noget, vi kaldte normalsæbe. Af tandpasta var der Kolynos, Perle
tand og Colgate. 

Når man handlede i en forretning, havde man en dosmerseddel 
som nu, men det foregik på en helt anden måde. Kommissen sagde: 
>>Hvad skulle det være?«, og så læste man op af sedlen, hvorefter 
kommissen rendte helt ud på lageret og hentede det. Skulle man have 
to pund sukker (aldrig kilo), vejede han det af, hvorefter poserne meget 
kunstfærdigt blev lukket. Han fik en ny besked fra sedlen- og så af 
sted igen. Det faldt ingen ind at give ham sedlen, så at han måske 
kunne spare noget renderi. Og det skyldtes vel, at der var nok af bil
lig arbejdskraft. 

N år man handlede i en tøj forretning, var der den forskel fra nu, at 
der ikke var noget med at rode rundt efter tøjet selv. Man fik altid 
personlig betjening. Man drømte ikke om i en forretning at gå om 
bag disken. Jeg husker mors forundring over hendes oplevelse i en 
selvbetjeningsbutik første gang. Hun sagde: >>Jamen, vi kan da ikke 
sådan uden videre tage det på hylderne.« Det var hende helt uvant. 

Udvalget var meget beskedent, men som nu var udsalg det helt store 
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nummer. Mor købte engang en spadseredragt, - det vil sige, det var 
nu far, der købte den, uden at vide, om den passede mor. Den kunne 
fås for 14,50 kr., og det var uhørt billigt. Sådan en spadseredragt skulle 
alle damer have. Mor blev henrykt, og den passede hende perfekt. Til 
børn var der en type sko, og de var brune og med en rem om anklen 
og med en skrækkelig pasform. Jeg døjede forfærdeligt, når jeg fik 
nye sko, men fik at vide, at de bare skulle trædes til. Jeg var endda 
heldig, hvis jeg fik nye sko. Ofte arvede jeg mine kusiners aflagte sko, 
og det var endnu værre. Sådan gjorde man i de fleste familier, og jeg 
tror ikke, at det faldt nogen ind, at det var forkert. Om sommeren gik 
man i hvide eller brune tennissko. Alle hvidtede sko til søndag og 
stillede dem til tørre i solen. Det var kridt, der blev opløst i vand, og 
så blev skoene stive og ubehagelige, indtil de var »gået til«. Det hørte 
sig til at hvidte sko til søndagen. Nu putter man kondiskoene i vaske
maskinen engang imellem. Dengang var vaskemaskinen ikke opfun
det. 

Min konfirmation 
Jeg blev konfirmeret den 31. marts 1940. 

Nogen tid forinden havde far taget mig med til Henry Nielsen i 
Nr. Aaby for at købe en konfirmationskjole. Den dag i dag fatter jeg 
ikke, at mor ikke tog med i stedet for, for far havde ikke den mindste 
forståelse for en stor piges interesse for tøj. Jeg havde da også mine 
bange anelser, da vi tog af sted. Der var en kjole, somjeg syntes godt 
om, men den var alt for dyr, idet den kostede 39 kr. Henry Nielsen så 
min fortvivlelse og sagde så - som det rare menneske, han var- at der 
var en fejl i vævningen et sted, og det var der såmænd ingen, der 
kunne se. Så fikjeg kjolen for 18 kr., og far var fornøjet og jeg med . 
Da vi kom hjem, var mor godt tilfreds og sagde: »Det må jo være en 
god kvalitet, når den ellers kostede hele 39 kr.« 

Så skulle der købes sko, men da fik jeg heldigvis mor med. Jeg fik 
et par højhælede hvide sko, somjeg havde det største besvær med at 
balancere på. Andendagsskoene var min ønskedrøm,- de var blå og 
noget så flotte. De kostede lO kr. Mor var meget betænkelig og sagde: 
»Du behøver jo ikke lige at fortælle far, hvad de kostede, hvis han ikke 
spørger.« Jeg husker ikke, om han spurgte, men vi skyndte os at gemme 
skoene væk, især de højhælede. Andendagskjole fik jeg ikke. Min tante 
havde sendt en, der blev syet om. Den var min pæneste kjole under 
hele krigen, og den var meget pæn. Vi kunne jo ikke få tøj, og det slap 
hurtigt op. Jeg var 13, da krigen begyndte, og 19, da den holdt op, og 
der sker jo en enorm ændring i de år. Det var vanskeligt, men det gik. 
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Der var ikke ret mange, der fik nyt tøj, men det var vanskeligt, når 
man var i voksealderen. 

Så endelig nåede jeg til selve dagen, og jeg var pivnervøs i kirken. 
Det var da heldigvis afskaffet med overhøring, ellers var jeg besvimet 
af skræk. - Det var fint solskin, og der var vel ca. 35 til middag. Vi 
spiste i den ryddede skolestue, og jeg græd over alle talerne. Jeg fik 
mange fine gaver og 110 kr. i kontanter. Det var ikke så lidt, og jeg 
følte mig rig. Af gaverne kanjeg huske en taske af gedeskind, en lille 
skindpung med en krone i, -og den pung har jeg endnu! Jeg fik to 
sæt kam og børste, fint brevpapir, en broche, et sølvarmbånd, bogen 
»Mikrojægere«, en broderet selskabstaske og meget fine lomme
tørklæder, som jeg aldrig har nænnet at tage i brug - tåbeligt! Og 
dertil kom en stor stak telegrammer. 

Den 8. april havde vi gæster igen. Det var naboer og andre, der 
havde givet gave. Far sagde til gæsterne: »En dag kommer tyskerne og 
tager os, vent og se!« Folk blev opskræmt af det, og mor sagde, at han 
skulle lade være med at sige sådan noget. Men han fik jo ret. Det 
skete næste morgen! 

Forhold til rygning 
Det var nærmest en selvfølge, at drenge røg fra konfirmationsalderen. 
Ikke piger, for der var forskel, som vi følte var drønende uretfærdigt. 
Nogle familier lovede drengene et vist beløb eller en anden form for 
belønning, hvis de ville vente med at ryge, til de var 18. Sådan var det 
hjemme med drengene. Det sårede mig dybt, at der ikke var nogen, 
der tilbød mig noget. Det var ligesom en selvfølge, at jeg som pige 
ikke røg. Det var i det hele taget sjældent, at piger eller damer røg. 
Jeg synes, alle mænd røg. Der fandtes kun 10 stk. pakninger af ciga
retter. En 20 stk. var uhørt sjælden, og var der en, der havde en så
dan, var det frås. De cigaretter, der mest blev røget, var blå og gul 
»North State«. Der var også »Grøn Cecil«, og den var meget populær. 
Enkelte røg »Snow Flake«. 

Far røg alt, hvad han kunne få fat i af cigarer, cerutter, cigaretter 
og pibe, og der var fuldt tryk på. Jeg hørte aldrig nogen nævne, at det 
var usundt at ryge. Man havde ikke nogen ide om, at det kunne give 
lungekræft eller andre sygdomme. 

Min bror kunne ikke dy sig og skulle da prøve det som alle andre 
drenge, så jeg blev sat til at holde vagt. Så osede han inde i hønsehu
set, og bagefter blev jeg sat til at hjælpe til med at vifte røgen væk. -
Drenge fik ofte cigaretetui i konfirmationsgave, og det med ravrør 
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var ingen vittighed. Da mine brødre fyldte 18, bød far dem som den 
største selvfølge en cigaret. Det var overhovedet ikke et spørgsmål om 
slet ikke at begynde at ryge. 

Ungdomsliv i Rolund 
Ungdomslivet i en landsby var helt anderledes end nu. Der var meget 
mere livligt. Jeg har regnet ud, at der alene i Rolund var 10 unge 
piger- man var holdt op med at sige tjenestepiger- og vel ca. 17-18 
karle og fodermestre. Det var ikke ualmindeligt med karl, foderme
ster og pige på en gård.- På den største gård, Rolundgård, havde de 
gift fodermester, forkarl, andenkarl og to piger. Hvad der var af karle 
og piger i Udby, Ronæs og Viby har jeg ikke tal på, men der var ad
skillig flere, da Rolund var den mindste landsby. 

Sådan en sommeraften kunne der være meget livligt på »hjørnet« 
ved skolen, der var samlingsplads, og her kunne der godt stå en stor 
flok. I dag er der næppe mange karle og piger i U d by sogn. 

I Udby sogn var der en glimrende ungdomsforening, som blev le
det af Peter Jespersen, Højbogård. Han håndhævede disciplinen med 
hård hånd, næsten for hård, syntes jeg nu. Hvis der var nogen, der 
lugtede af øl, blev de omgående smidt ud. Det hændte, at et par pæne 
karle gik på Udby Kro og fik et par øl og så kom til bal. Der blev 
sladret, og de blev smidt ud, hvilket var helt meningsløst. Det var da 
harmløst, men det blev betragtet som et syndefald af de værste. Vi var 
utroligt snerpede. Man skulle synes, at det ikke var så slem en brøde, 
men sådan så vi ikke på det. Det var sandelig godt, de blev hevet ud, 
de sutter! 

Vi havde sammenkomst- vistnok en gang om måneden- med fore
drag eller oplæsning, og det kunne godt samle en stor flok. Der var 
fælles kaffebord under foredraget eller oplæsningen. Bagefter blev 
bordene ryddet væk, og så havde vi sanglege. Unge nu om stunder 
ville trimle om af grin, hvis de havde oplevet det. Vi morede os dejligt 
med »Tyv, ja tyv det skal du være, for du stjal min lille ven<< eller 
>>Munken går i enge« eller >>Der brænder en ild, der brænder en ild«. 
Jeg tror sågar, vi legede blindebuk. Vi sang selv til, så det krævede 
ikke musikakkompagnement. I dag ville det have gjort sig i en børne
have, men her var det fuldt voksne mennesker, hvilket ingen dengang 
fandt var latterligt. Tværtimod trak det mange til foredragene, når de 
vidste, at der var sanglege bagefter. 

3-4 gange om året havde vi bal, og der kunne godt være 100 unge. 
Det var altid en begivenhed. Vi piger sad på rad og række. Karlene 
stod i en stor klynge og tog os af, og så kom hele flokken og snuppede 
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de kønneste piger først. Jeg var absolut ikke den, der blev snuppet 
først, men jeg dansede meget, og jeg havde da også gået på danse
skole. Vi dansede mest >>moderne«, som vi sagde, men indimellem 
rheinlænderpolka og sekstur- uden at en eneste opfattede ordet for
kert! Man kendte simpelthen ikke ordet sex i den nuværende betyd
ning. Det var tidens slagere, de spillede- ofte nogle gruelig sentimen
tale melodier, der var gode at >>sjæle« til. Det var en noget vovet udske
jelse, når vi dansede kinddans, men ellers gik det som regel nydeligt 
til. 

Det var det helt store vovede sus at blive fulgt hjem af en eller an
den. Det gikjeg imidlertid glip af, for far og mor lå i deres senge og 
kunne høre musikken spille >>Godnatvalsen«, og da jeg havde et halvt 
minuts gang hjem, forventedes det, at jeg stillede ved fodenden af 
sengen og aflagde beretning. Og det gjorde jeg så. 

En gang hver sommer havde vi sommerfest på en eller anden gård, 
hvor vi fik kaffe i haven og dansede i loen. - En gang hver vinter var 
der dilettantforestilling, hvor far instruerede. Jeg husker, at han kom 
hjem og sagde: »jeg har sagt til de to, der spiller elskerrollerne, at de 
ikke behøver at kysse hinanden rigtigt. De kan bare vende nakken til 
publikum og lade som om.<< Hvor naivt! Jeg håber, de har snydt ham! 

Til opførelserne var far noget bekymret, for han havde mistanke 
om, at de drak >>flyvere<< for at stive sig af, men at de skjulte det for 
ham. >>Flyvere<< var sodavand med snaps i, og jeg tror, det var den 
eneste drink, der blev brugt. I gymnastiksalen var alt øl og spiritus 
forbudt, men de snød ham, og han ville såmænd gerne have en selv. 
Af og til medvirkede sognets ældre beboere, når de manglede nogle 
til de mere modne roller. Jeg husker, at de engang havde vældig suc
ces med >>Eventyr på Fodrejsen<<. 

Vi havde også husflidsskole, der lå oven på den lille sal. Hvert forår 
var der husflidsudstilling og basar. Alt håndarbejde fra syskolen og 
sløjd fra husflidsskolen var udstillet. Husflidsskole var, hvad vi nu 
kalder sløjd, og her var jeg med, indtil jeg var ca. 13 år. Jeg har endnu 
et spækbræt, jeg lavede dengang. Senere blev det jo i syskolen, jeg 
slog mine folder. Jeg husker, at der efter en udstilling var bal. I det 
hele taget var der mange baller dengang. 

Jeg nævnte tidligere i dette afsnit vores nabogård Ralundgård og 
vil gerne føje noget til: Mens jeg senere gik hjemme og ventede på 
ansættelse, blev gården udnævnt til Radiogård. Herefter begyndte en 
meget spændende tid, hvor reportageholdet under ledelse af den 
kendte radiomand Stig Mervild kom en gang hver måned og lavede 
optagelse, hvorved gården blev meget berømt. Dengang betød radioen 
jo meget mere end nu. Det var meget populære udendelser, beregnet 
for børn og unge. De fire drenge på Ralundgård blev landskendte, 
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og der kom ofte turister bare for at se Radiogården. Man tror næppe, 
at en månedlig udsendelse om livet i en landsby og på en gård kunne 
vække sådan en opmærksomhed, men det var tilfældet de år, det stod 
på. 

Birgit Ascanius Jakobsen har i mange år boet i Odense, men hun har ikke 
glemt sin barndomsby Rolund. Afsluttende skriver hun: 

Gensyn med mit gamle hjem 
For et par år siden besøgte min bror, hans kone og jeg Rolund skole, 
hvor der nu er Lokalhistorisk Arkiv for Nr. Aaby kommune. 

Vi afleverede otte malerier af far, for han var en dygtig kunstma
ler. Vi ville gerne have, at fars billeder skulle hænge der, og vi har så 
rigeligt. Vi blev vist rundt og blev budt på kaffe af vagtholdet. Det var 
vi meget glade for. Tænk at sidde i dagligstuen en juniaften og se ud 
i haven. Jeg har lige ved at tude. Tak skal I have, I flinke mennesker. 
-Da vi stod i køkkenet, havde jeg den største lyst til at sige: »Helle for 
~ørnet«, men min bror havde ganske automatisk skyndt sig hen i 
hjørnet! 

Lærerboligen fotograferet fra havesiden ca. 1930. 
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Jeg vil slutte denne beretning med yderligere et besøg i mit gamle 
hjem.- Nårjeg er på Udby kirkegård, er det vemodigt at stå ved mine 
forældres grave, men det, der fremkalder de fleste følelser, er, når 
jeg tager til mit gamle hjem og går om i haven. Så sætter jeg mig på 
trappen uden for dagligstuen, og så sidder jeg der og lader tankerne 
gå tilbage til svundne, lykkelige dage, der aldrig kommer igen. Jeg 
lukker øjnene og forestiller mig haven, som den var. Med gru konsta
terer jeg, hvor miserabel haven nu ser ud, med en stor parkerings
plads og to parcelhuse. 

Ak, hvor forandret! Kun en sjettedel af haven er bevaret, og der 
står kun en kæmpeblodbøg og et birketræ. Alle de dejlige frugttræer 
er væk. Jeg rejser mig og går en omgang i den lille have og klapper 
bøgen og birken. Så siger jeg farvel til mit tabte paradis og kører 
hjem. 
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