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Som 83-årig er det mærkeligt at tænke 
tilbage på sin fjerne barndom og ung-
dom. En del står ret klart for mig end-
nu. Andet, og det er vel nok det meste, 
lader sig ikke umiddelbart fremkalde i 
erindringen. Det sker med store mel-
lemrum, at man møder gamle venner og 
bekendte, og de kan da få rodet lidt op 
i hukommelsen. I de fleste tilfælde føles 
det oplivende, i andre ville man gerne 
have været det foruden. Man har en til-
bøjelighed til at glemme sine nederlag, 
hvor betydningsløse de end måtte have 
forekommet andre end én selv. Jeg har 
jo en uddannelse som historiker og bur-
de være på vagt over for den kendsger-
ning, at personlige minder, de være sig 
nedskrevne eller mundtligt fastholdte, 
ikke pr. definition er til at stole 100% på. 
Jeg har personlig måttet erkende, at jeg 
næppe husker bedre end de fleste, selv 
om jeg har fået lidt træning i at erindre, 
også rent professionelt. Det bedes holdt 
i minde, om man fortsætter læsningen…
 Jeg kom til verden onsdag 6. juli 
1932 som femte medlem af en søsken-
deflok på seks. Mine fire ældre søskende 
var født i tidsrummet 1919-25 og kom  

alle ud at tjene hos bønder, da de nåede 
konfirmationsalderen. Derfor fik mine 
forældre i virkeligheden to kuld børn, 
der ikke havde ret meget tilfælles, før 
vi blev lidt ældre. Selv om vi alle seks 
voksede op i samme miljø, et pænt og 
velholdt arbejderhjem, tør jeg vel sige, 
hvor der fornuftigvis måtte spares lidt 
på skillingen, gjorde der sig alligevel 
store forskelle gældende på de to kulds 
opvækst. Almindelige arbejderlønninger 
steg mærkbart under de ekstraordinære 
forhold i 1930’erne og især 1940’erne. Vi 
to yngste, lillesøster Birthe og jeg, blev 
nok lidt misundt af vore ældre søskende.
Vinter og forår var min far skovarbejder 
under grevskabet Gyldensteen og havde 
da fået et lille husmandssted med ret stor 
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have stillet til rådighed i den lille skov 
Hestehaven tæt ved Harritslev. Sommer 
og efterår bistod han derimod lokale 
landmænd med at passe deres roemar-
ker og hjælpe dem i høstens tid, og da 
det var almindelig kendt, at han var en 
særdeles dygtig og flittig mand, var han 
aldrig ledig. Kort fortalt mestrede han 
den kunst at lade sine redskaber arbejde 
for sig. Når han slog græs i skoven i som-
merhalvåret, skulle leen være knivskarp. 
Det erindrer jeg særdeles tydeligt, for jeg 
skulle dreje slibestenen ude i hønsegår-
den for ham. Et kvarter kunne da føles 
timelang, og hver gang han lod fingrene 
afprøve skarpheden, rystede han på ho-
vedet, og vi måtte i gang med en ny run-
de.
 I virkeligheden skulle han have fået 
sig sin egen bedrift. Da jeg engang spurg-
te ham, hvorfor han ikke i sin tid lagde 
billet ind på at få sig et statshusmands-
brug, noget han var særdeles velkvalifi-
ceret til at få, svarede han lidt bedrøvet, 
at den slags brug i realiteten var alt for 
små. De krævede som regel en families 
samlede arbejdskraft året rundt, og alli-
gevel kunne de stærkt svingende priser 
på landbrugets produkter spille fan-
dango med familiens økonomi. Orden og 
mådehold i pengesager var alfa og omega 
for ham, og selv på sine ældre dage skulle 
der være så mange penge i sparekassen, 
at han i givet fald kunne hjælpe sine 
børn ud af en eller anden kalamitet. Det 
blev der heldigvis ikke brug for. I en vis 
forstand havde han dog givet sig mar-
kedskræfterne i vold, idet hans arbejde 
for naboen, gårdejer Christian Hansen 
på gården Kristiansminde, Harritslev 
Mark, efterhånden nærmede sig et slags 
medarbejderskab. Christian Hansen var 
meget snild på fingrene og kunne klare 

så at sige alt håndværksarbejde, men en 
dygtig landmand var og blev han ikke. 
Uden fars og mors medhjælp var det al-
drig gået i årene 1940-50. 
 Det gav far ideen til at vove lidt mere. 
I 1943 købte han en mørkebrun kælve-
kvie af Christian Hansen, nok også med 
tanke på at kunne bjerge familiens un-
derhold igennem, hvis krigen for alvor 
kom til Danmark. Selv om koen var lidt 
spinkel af bygning og til vi børns ærg-
relse slet ikke opfattede sig selv som et 
kæledyr, gav den masser af mælk med 
høje fedtprocenter. Da mor selv kærnede 
smørret, levede vi som rene grever med 
et tykt lag smør på brødet. Derved blev 
jeg fritaget for den daglige pligt at hente 
de par flasker mælk, som mælkehandler 
Ejvind Jørgensen om morgenen satte 
ind hos Marie og Rasmus Møller i Har-
ritslev. Vor lille kvægbesætning voksede 
sig efterhånden lidt større, hvortil kom 
et par grise, som også nød godt af sød-
mælken, indtil hjemmeslagter Kristian 
Jensen blev tilsagt, mens vi børn gemte 
os i skoven for ikke at bivåne grisens sør-
gelige endeligt.
 Men der var andre dyr i stalden end 
røde køer. Det hører nemlig med til hi-
storien, at min farfar, husmand Lars 
Pedersen i Møllerled ved Esterbølle, der 
var en pioner inden for den nordfynske 
husmandsbevægelse, stærkt gik ind for, 
at folk med små brug skulle dyrke løg, 
kartofler og andet for derved at skaffe sig 
velkomne ekstraindtægter og samtidig 
sikre familiens underhold. I tilgift skulle 
man skaffe sig et par geder, da det jo var 
et nøjsomt dyr, der kunne leve af græs og 
buske langs vejen. Bedstefar fik til en vis 
grad gjort vor far interesseret heri med 
det resultat, at vi i min barndom havde 
tre geder stående ude i den lille stald, der 
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sammen med en lo hørte til huset i He-
stehaven. De gav imidlertid kun mælk i 
ringe omfang, og ingen af vi børn kunne 
lide den fede, stærkt smagende gede-
mælk og -fløde. Heldigvis sank den ene 
død om i stalden. Den anden, lydende 
navnet ”Mette”, lagde en dødbringende 
løkke om sin egen hals ved at plyndre en 
elmebusk, medens den tredje, lydende 
navnet ”Gamli”, fik lov at leve sine 14-
15 år helt ud. Den brød sig ikke om at få 
køer ind i stalden og sænkede stridsly-
stent sine spidse horn, hvis de kom den 
for nær. At være legedyr var slet og ret 
under dens værdighed, hvad jeg smerte-
lig har erfaret et par gange.
 Med fars voksende besætning fik 
jeg en del arbejdsopgaver pålagt med at 
fodre dyrene og sætte dem på græs om 

sommeren. Mor forestod malkningen; 
det evnede far ikke, da hans utålmodige 
greb om koens lidt modstræbende patter 
fik det arme dyr til at sparke vildt fra sig. 
Mere end én gang sendte et sådant spark 
far med hans malkestol og spand ned i 
grebningen, og mælken blev til fortyndet 
ajle.

Mine forældre
Mor kom fra Vadum i Nordjylland som 
ældste barn i en søskendefolk, der efter-
hånden talte fem: tre piger og to drenge. 
Som den ældste måtte min mor Kristine, 
f. 1898,  allerede som ti-årig hjælpe sine 
forældre med bedriften, og da hun blev 
konfirmeret, kom hun ud at tjene som 
ung pige i huset. Her fik hun en veninde, 
med hvem hun i 1915 rejste til Nordfyn 

Mor med sine fem børn, fotograferet i haven til huset i Hestehaven foråret 1933. Foran vor storesøster 
Anne Marie står vor da et-årige kusine Annelise. Hun og jeg er de eneste nulevende. Foto: Privateje.



Erik Helmer Petersen56

for  aldrig siden at komme til at bo andre 
steder. Min mor var særdeles godt bega-
vet, men da hun var et såre beskedent 
menneske, kunne hun aldrig finde på at 
mase sig frem og slet ikke på andres be-
kostning. På den anden side vogtede hun 
som en bjørnemoder over sit kuld, og 
hvis nogen forsøgte at gå dem for nær, 
fik de sørme med hende at bestille. Da 
jeg ikke kom i 4. klasse, trak hun straks i 
sit pæne tøj og gik op for at snakke med 
lærer Jensen. Han behandlede hende på 
det venligste, og bagefter fik jeg et lille 
brev med hjem, hvori han forklarede sa-
gens formelle sammenhæng men i øv-
rigt understregede, at det var skam ikke 
Eriks evner og anlæg, der fejlede noget. 
Hun levede ret ensomt med sin voksende 
familie oppe i Hestehaven, hvortil hun og 

far flyttede i 1922 kort tid efter giftermå-
let det forudgående efterår. Hun havde i 
min tid kun en enkelt veninde, Bine (Ja-
kobine) fra Lindebjerg. Når denne kom 
på sine ret sjældne eftermiddagsbesøg, 
og mor fik fyldt sin viden om naboernes 
liv og virke op, måtte far vente på aftens-
maden. ”Bine er her nok”, konstaterede 
han stilfærdigt og gik ud i haven for at 
gøre sig nyttig. 
 Min far var født i 1894 i Møllerled, en 
lille landsby tæt ved Nr. Esterbølle, hvor 
min farfar Lars Pedersen havde en lille 
ejendom, samtidig med at han i en del 
år var lokomobilfører på Gyldensteen. 
Min fars hu stod til det daglige arbejde, 
hvor hårdt og udfordrende det end måt-
te være. Han kom aldrig i nærheden af 
en otte timers arbejdsdag, og det ville i 
grunden have passet ham meget dårligt 
at skulle indrette sin dag efter urets gang 
og ikke efter de faktiske arbejdsopgaver, 
der forelå. Havde man om formiddagen 
fældet nogle træer, måtte man om ef-
termiddagen save og hugge dem i styk-
ker, og det kunne godt tage mere tid end 
beregnet. Far arbejdede som regel sam-
men med en makker, og ikke færre end 
fem navne glider forbi i min erindring, 
når jeg tænker på det lille tomandshold 
derude i den ofte så kolde vinterskov. 
Ret beset blev de fem efter tur nærmest 
slidt op, da far ikke alene var en sjældent 
stærk og arbejdsom person, men han lod 
som allerede antydet sav og økse arbejde 
for sig og ikke omvendt. Først når dagens 
arbejde var gjort, holdt han fyraften. At 
blive medlem af en fagforening, der kun-
ne tænkes at begrænse hans handlefri-
hed, kunne overhovedet ikke komme på 
tale. Det kom jeg til at høre meget for, da 
jeg blev arbejdsdreng på Bogense Garve-
ri og dér mødte et par af fars tidligere ar-

Far renholder en nyplantning i Hestehaven ca. 
1944. Den korte kraftige skovl kunne ikke blive 
skarp nok. Foto: Privateje.
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bejdsfæller. ”Din far nassede på det fag-
lige sammenhold og sikrede sig alligevel 
den tarifmæssige løn”, lød omkvædet om 
og om igen. I mit stille sind tænkte jeg da 
på, at min far aldrig ville have kunnet ac-
ceptere fagforeningsmentaliteten på en 
større arbejdsplads. Efter fyraften ville 
han have ryddet op efter sine forsømme-
lige kolleger og sikret sig, at alle vinduer 
og døre var lukket. Desuden var den ene 
af de to tidligere makkere en smådoven 
person, som far faktisk tjente mange 
penge til ved at tage en uforholdsmæssig 
stor bid af slæbet ude i skoven.
 Uden at overdrive det mindste kan 
jeg godt fastslå, at min far var meget 
agtet og vellidt på vor egn. Beklagelig-
vis ville han helst ikke træde offentligt 
frem og befandt sig slet ikke godt på en 
talerstol. I konsekvens heraf afslog han i 
mange år at blive opstillet til sogneråds-
valget. Da han endelig lod sig bevæge til 
at stille op nederst på listen over social-
demokratiske kandidater, fik han, om jeg 
husker ret, ikke færre end 31 stemmer og 

var derfor tæt på at true spidskandida-
ten, som med nød og næppe blev valgt. 
Næste gang sagde far bestemt nej tak. 
Til gengæld blev han valgt ind i en række 
bestyrelser og diverse mæglingskommis-
sioner, hvor der skulle træffes besværlige 
afgørelser i konflikter om tjenestefor-
hold o. lign. Hans ubestikkelige retfær-
dighedssans påbød ham at se en sag fra 
begge sider, og det vidste folk godt. Han 
tog aldrig politisk farvede standpunkter i 
den slags afgørelser.

Skolegang
Jeg kom i Harritslev Skole tirsdag den 4. 
april 1939. Det år havde skolens to lære-
re 25-års jubilæum, de havde været der, 
siden skolen blev bygget i 1914. Den ene 
var frk. Andrea Andersen, gårdmands-
datter fra Kosterslev, og den anden J. P. 
Jensen, født på Møn. De fortsatte begge 
til begyndelsen af 1960’erne, da man fik 
en ny centralskole i Kærby. J. P. Jensen, 
en høj, bred og myndig skikkelse, var en 
slags førstelærer og havde regning som 

Mor med børneflok og dobermannen ”Kvik”, i mange år familiens trofaste vogter. Foto: Privateje.
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vigtigste fag, mens frk. Andersen kon-
centrerede sig om danskundervisningen. 
Begge var de gode undervisere og kunne 
let sætte sig i respekt, men frk. Andersen 
havde en tilbøjelighed til at få lettere epi-
leptiske anfald, og det skabte lidt utryg-
hed. Mens jeg gik i 3. klasse, faldt hun 
med et stort spektakel ned fra sit kateder 
og lå foran os forfærdede børn med fråde 
om munden og udstødte helt uhyggelige 
lyde. Vi fór ud af klassen og fik hentet læ-
rer Jensen, og han tog sig straks af sagen. 
Hun fik sygeorlov en måneds tid, men 
vikaren, en ældre dame, kunne slet ikke 
styre os. Frk. Andersen kom heldigvis til-
bage, men blev aldrig helt sig selv, og da 
vi næste gang kom til det stykke i læsebo-
gen, hvorunder hun fik sit anfald, sad jeg 
ligesom på nåle og frygtede det værste.
 Jeg må tilføje om lærer Jensen, at 
han nok var Nordfyns største skatte-

ekspert, og derfor havde han hvert forår 
et par måneders orlov eller mere for at 
kunne klare det krævende ligningsarbej-
de i Bogense og senere andre steder. Det 
er i grunden mærkeligt at tænke sig, at 
denne regnekunstens mester, som jong-
lerede med tal og talkombinationer som 
en ren tryllekunstner, i vore religionsti-
mer kunne levendegøre den lille katekis-
mus på en så stilfærdig og inspirerende 
måde, at jeg den dag i dag i mit stille sind 
kan høre ham udlægge teksten punkt for 
punkt, altid med en indefra kommende 
næstekærlighed som den bærende idé. 
Man kom ikke uberørt fra hans timer, 
fordi han netop ikke brugte sin naturlige 
myndighed som et slags pressionsmid-
del, men tværtimod i sine bedste stunder 
fik opbygget en atmosfære af mildhed 
og eftertænksomhed hos sig selv og sine 
tilhørere. Hans pædagogiske format står 

Huset i Hestehaven. Gårdene i Harritslev var endnu ikke udflyttede. 
(Højkantkort Hestehave skov). Kilde: Historisk Atlas / Geodatastyrelsen.
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for mig som det uopnåelige.     
 For nu at få sat rigtige årstal på min 
skoletid må jeg vende tilbage til året 
1939. Min syv år ældre broder, Lars Ej-
gil, fulgte mig da i skole, sådan som min 
ældre søster Anne Marie havde fulgt ham 
i sin tid, og det kom også til at betyde 
hans vemodige farvel til skolen. Han be-
handlede mig ved den lejlighed særdeles 
pænt og venligt, men jeg gjorde ham ret 
flov, da vi i tredje time blev præsenteret 
for frk. Andersen. Hun spurgte til hver 
enkelt elevs forhåndsviden og -kunnen, 
og da turen kom til mig, kunne jeg stolt 

besvare hendes spørgsmål om min evt. 
læseevne med et højt og klart artikule-
ret ja. ”Og jeg kan også synge”, fortsatte 
jeg. ”Det vil vi da gerne høre”, svarede 
frk. Andersen venligt, og mens Lars Ej-
gil var ved at forgå af skam over sin fjol-
lede lillebror, sang jeg et vers af ”Der er 
ikke paa hele den vide Jord/ ja paa alle 
Verdens Planeter/ saa dygtig en Dreng 
som min Storebror, /jeg vilde ønske du 
kendte Hans Peter.” De andre børn og da 
især pigerne fniste højlydt, men frk. An-
dersen roste mig meget. 
 Uden at prale for meget på slægtens 

Mor ved sin konfirmation i 
Vadum, 1917. Foto: Privateje.
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vegne sluttede jeg derved op i rækken af 
mine dygtige søskende, som nærmest pr. 
automatik sad som nr. 1 eller 2 i deres re-
spektive klasser. Jeg tror at kunne sige, 
at jeg i de næste otte år var en af frk. An-
dersens absolutte yndlingselever. Hun 
havde en gang imellem besøg af en nevø 
fra Kosterslev, Svend Andersen, der var 
på min alder, og hver gang bad hun mig 
om at lege med Svend. Måske blærede 
jeg mig lidt heraf, men medaljen havde 
en bagside. De fleste af mine kammera-
ter, ikke mindst pigerne, hånede og dril-
lede mig af hjertens lyst, også fordi jeg 
altid kunne mine lektier. Deres fornem-
ste angrebspunkt ud over min lidenhed 
var mit overbid, der ikke helt skjulte de 
nye, store tænder, man fik efterhånden. 
”Skovmusen” blev det smædenavn, jeg 

måtte høre hver eneste dag i de første 
skoleår af de værste plageånder. En lidt 
ældre dreng ved navn Børge fra Harrits-
lev Øvre Fælled skrev med tommehøje 
bogstaver ”Erik Skovmus fra Hesteha-
ven” i taget på den lille træbygning til 
Harritslev trinbræt, og da så højt place-
ret, at jeg umuligt kunne nå at strege det 
over. Det stod der med stor skrift, indtil 
trinbrættet mange år senere blev revet 
ned. 
 Til alt held for mig kom der netop fra 
3. klasse en dreng mere i vor klasse. Han 
hed Poul Jensen og var søn af en fisker 
fra Sorøkanten, som nu købte et rødt 
murstenshus i Harritslev tæt ved køb-
manden. Det var i enhver henseende et 
stort held for mig, idet vi hele barndoms-
tiden var forbundet i et tæt venskab. Da 
den frække fyr fra Fælleden en dag var 
usædvanlig grov over for mig, stak Poul 
ham sådan en lussing, at hans tandsæt i 
flere dage lod sig skue på venstre kind. 
Desuden forkyndte Poul med høj røst for 
hele skolegården, at hvis nogen dristede 
sig til at fornærme hans gode ven Erik, 
skulle han personlig nok lære dem noget 
andet. Fra den dag i 1942 blev det en ren 
fest at gå i skole, fordi jeg med mit nær-
mest uudslukkelige videbegær hele tiden 
fik noget nyt at tumle med i min bevidst-
hed. 
 Christian Hansen har senere flere 
gange fortalt mig, at når jeg gik ene for 
mig selv, da kunne jeg pludselig sætte i 
løb eller foretage små hop, alt imens jeg 
udstødte mærkelige lyde. Det var min 
fantasi, der løb af med mig, og det var 
nok et stort held for mig, at Poul stod 
med begge ben på jorden og alligevel 
havde så meget tilovers for mig, at han 
aldrig kommenterede mine himmel-
spjæt. 

Far som soldat ved 6. regiment i Odense, 1914.
Foto: Privateje.
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Fritid
I vinterhalvåret gik vi to sene eftermid-
dage om ugen, som regel mandag og 
torsdag, til gymnastik i Skovby Forsam-
lingshus. Medmindre det skulle bruges 
til et eller andet arrangement senere på 
aftenen, var det helt uopvarmet og der-
med hundekoldt, så vi måtte ved vinter-
tide lægge ekstra kraft i de foreskrevne 
øvelser for at holde varmen. Vor leder 
hed Anton Larsen, en ca. 40-årig land-
mand fra Abildrod, som med sin venlige 
og imødekommende facon fik os til at 
gøre de foreskrevne øvelser bedre, end vi 
faktisk formåede. Sådan føltes det. I april 
hvert år holdt vi så gymnastikopvisning, 
hvor forældre og andre familiemedlem-
mer kunne konstatere, at Anton havde 
skilt sig godt fra sit helt ulønnede arbejde. 
 Desværre led han af sukkersyge, og så 
vidt jeg er informeret, måtte han ret tid-
ligt holde op med at lede såvel gymnastik 
som håndboldtræningen forår og som-
mer. Folk som han og min bror Lars Ejgil 
gjorde et stort og uegennyttigt arbejde 
uanset vejr og vind, og det til trods for, at 
datidens sognekommuner hverken hav-
de lyst til eller for den sags skyld penge til 
at støtte arbejdet ordentligt.  Senere blev 
det jo en del af skolens arbejde. Datidens 
frk. Andersen’er og lærer Jensen’er skulle 
vistnok indlægge gymnastiske øvelser på 
deres timeplaner, og i oplagsrummene i 
kanten af skolegården fandtes også en del 
undervisningsmateriale, bl.a. til rund-
bold, men det røg ud, da lærer Jensen fik 
bil og havde brug for garagen.
 Ved siden af gymnastikken spillede 
jeg med i dilettant. Jeg husker bl.a. en 
forestilling, hvor jeg skulle spille en ung 
opblæst fyr i et velstående hjem. Fyren 
havde mange mindre tiltalende træk, og 
et af dem var, at han absolut ville tage 

lidt på og helst kysse den søde pige i hu-
set. Den rolle blev spillet af en særdeles 
sød og veludstyret pige ved navn Grethe, 
et par år ældre end mig, og hun skulle 
på det bestemteste afvise den slags kis-
semisserier. Da forestillingen var forbi, 
og vi skulle til at afsminke os, kom hun 
hen til mig, tog mig om halsen og sagde: 
”Nu vil jeg gerne have mit kys!” Og det 
fik hun så, og da følte jeg for første gang, 
hvad det med fysisk kærlighed kunne 
afstedkomme hos én selv. Det lod dog 
ikke til at afskrække hende det mindste. 
Hvis det var en slags invitation, må jeg 
erkende, at jeg ikke turde tage imod den. 
Dengang.

Dagligliv i Harritslev og omegn
Når jeg gerne flere gange daglig gik til 
købmanden, Bertha og Laurits Chri-

Søster Birthe og jeg sammen med mine to venner, 
brødrene Poul (stående) og Hans Christian Jen-
sen. Foto: Privateje.
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stiansen, mødte jeg ofte ud for Anders 
Mortensens gård to mænd, der stod og 
snakkede sammen. Den ene var natur-
ligvis Anders selv, som stod og støttede 
sig til lågen ind til sin lille forhave til 
stuehuset, den anden med sin cykel stil-
let godt på skrå for at afgive støtte og da 
med spadserestokken sat hen over sty-
ret. Her taler vi om en af stedets ledende 
og yderst kraftfulde skikkelser, nemlig 
forpagteren på Harritslevgård, Søren P. 
Lassen, som regel iført plusfours og fedt-
læderstøvler. Begge var de en årrække 
medlem af Skovby Sogneråd og da med 
venstremanden Anders Mortensen som 
formand, mens Lassen repræsenterede 
Det konservative Folkeparti. 
 Forpagter Lassen talte altid højt og 
bydende, sådan som det sømmede sig 
for en rigtig herregårdsforpagter på den 
tid. Han kom tit cyklende gennem Har-
ritslev, fordi han skulle ud at se til sine 
afgrøder i den store mark Nordre Heste-
have vest for landsbyen. Til herregården 

hørte desuden Søndre Hestehave på den 
anden side skoven. Han havde naturlig-
vis en forvalter til at lede det praktiske 
arbejde, men fulgte ret nøje gårdens 
drift i stort og småt, den ret store kvæg-
besætning ikke undtaget. At han var 
konservativ, gav nærmest sig selv den-
gang. Desuden spillede han en vis rolle 
inden for den agrare protestorganisation 
Landbrugernes Sammenslutning, LS, og 
var i flere år formand for den lokale LS-
forening. 
 Jeg kendte en lille smule til ham, da 
jeg som halvvoksen kom lidt sammen 
med hans lidt yngre søn Morten. Han 
”lånte” undertiden sin fars jagtgevær, 
og da forpagter Lassen havde jagtretten 
i ”vor” skov, fik jeg da lov til at afprøve 
min skydefærdighed over for opskræmte 
fasaner i Hestehaven, men uden held, 
hverken for Morten eller mig. I realite-
ten var forpagter Lassen slet ikke jagtin-
teresseret, men afholdt kun et par årlige 
klapjagter på sit areal, fordi det forvente-
des af ham. Da jeg sammen med mange 
af mine skolekammerater var klapper 
ved den slags jagter, har jeg set Lassen 
bomme både harer og fasaner så mange 
gange, at det virkede påfaldende. Tragisk 
nok tog han egenhændigt afsked livet al-
lerede i 1955.
 Vender vi tilbage til hans landbrugs-
virksomhed, sådan som den blev drevet 
i min barndom, var det et traditionelt 
herregårdslandbrug med en 10-12 spand 
heste eller mere som trækkraft. Desuden 
rådede gården over en stor sort traktor 
af mærket Lanz Bulldog, en totakts die-
selmaskine, som blev sat i gang ved, at 
man løsnede rattet, satte det ind i siden 
på traktoren og derefter ”vuggede” den 
i gang. Den udspyede en sort tyk røg og 
larmede temmelig meget, men takket 

Forfatteren, fotograferet i 1944. Foto: Privateje.
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være dens solide motor og dens store 
metalhjul med store gribekløer kunne 
den snildt trække alle daværende former 
for traktorplove, -harver og -tromler. Det 
indebar dog, at hjulene måtte påsættes 
metalringe for at skåne vejbelægningen 
på turen mellem markerne, og det var 
lidt besværligt. Det var en af min barn-
doms helt store oplevelser, når jeg af en 
velvillig forvalter fik lov til at køre trakto-
ren med ham som medpassager, ja nogle 
gange helt alene. Helst skulle evt. forbi-
passerende ude på vejen mod Harritslev 
Fælled se mig styre vidunderet, men 
skete det ikke, erindrede jeg naturligvis 
næste dag i skolen mine kammerater om 
denne bedrift. ”Det er da ikke noget at 
prale af, det kan enhver idiot da gøre”, 
erklærede Karl Maler da straks. Alene af 
den grund blev han aldrig min ven.

At tjene hos bønder og andre 
Mine ældre søskende kom, som nævnt, 
ud at tjene, da de var blevet konfirme-
ret. Man må i sit stille sind beklage, at 
det datidige bondesamfund ikke uden 
videre stillede de uddannelsesmæssige 
muligheder til rådighed, der kunne have 
nyttiggjort deres uomtvistelige begavel-
se. Bønderne havde jo dengang brug for 
dygtige og ikke alt for højt lønnede piger 
og karle. Alle mine søskende blev nr. 1 el-
ler i det mindste nr. 2 i deres klasser, og 
når jeg i dag sammenholder deres karak-
terbøger med mine egne, må jeg konsta-
tere, at jeg ikke har noget særligt at prale 
af på den konto. 
 Forud for tjenestetiden havde alle 
mine søskende efter fars ønske haft for-
skellige småjobs for at skaffe penge til 
huse, og det blev også min tur. Det før-

Anton Larsen med sit drengehold ved gymnastikopvisningen i Skovby Forsamlingshus, foråret 1944. 
Jeg står som nr. 2 fra venstre i 2. række. Foto: Privateje.
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ste job fik jeg, da jeg var godt ti år. Det 
gik ud på at hjælpe en såkaldt æggekusk, 
der hver tirsdag kørte rundt i vor del 
af Skovby Sogn for at samle æg ind til 
Dansk Andels-Ægexport. Det var i vir-
keligheden meget lange køreture, vi da 
skulle igennem uanset vejr og vind, og 
det kunne være ret koldt for en lille fyr 
som mig trods min omsorgsfulde mors 
varme indpakning. Da æggemanden, 
Jørgen Lydersen, var glad for en passiar, 
kunne vi holde op til en halv time et par 
steder, medens man debatterede poli-
tik. Jørgen Lydersen var glødende hus-
mandsradikal, og det jordpolitiske bud-
skab lyste ligefrem ud af øjnene på ham. 
Han satte en ære i at få venstrebønderne 
på vor vej overbevist om tingenes rette 
sammenhæng. Min livsvarige uvilje mod 
De Radikale og alt deres væsen har klart 
nok sit udspring i de kolde æggeture i be-
gyndelsen af 1940’erne. Jeg havde i flere 
år læst fars avis, Fyns Social-Demokrat, 
flittigt, og da den altid havde ret, i hvert 
fald socialdemokratisk vurderet, var jeg 
ofte nødt til at sætte æggeproducenterne 
lidt på plads, hvad enten de for mig stod 
som fornærede venstrebønder eller bed-
revidende husmandsradikale. ”Hør den 
lille snakkekarl”, sagde en ældre bonde-
mand lidt ærgerlig til Jørgen Lydersen 
kort før folketingsvalget 23. marts 1943, 
da jeg havde udbredt mig om Socialde-
mokratiets valgoplæg.
 Når jeg kom hjem fra en sådan æg-
getur, måtte jeg naturligvis berette om 
mine oplevelser, og far kunne da få sig 
en god latter, når jeg havde set eller hørt 
et eller andet pudsigt. Alle kendte jo hin-
anden i de dage og vidste godt, hvem der 
kunne få kornet sået til tiden, og hvem 
der sov for længe om morgenen og lod 
ukrudt være ukrudt, alt imens køerne 

brølede i stalden. I Tofte levede 4-5 æl-
dre søskende, Hublerne kaldet, sammen 
på den fædrene gård. Trods den tilsy-
neladende så rigelige arbejdskraft, de 
måtte kunne præstere, kom de næsten 
altid for sent i gang med forårsarbejdet. 
Hjemme på gårdspladsen groede ukrud-
tet frit frem alle vegne, men det så ikke 
ud til at afficere dem det mindste. Den 
ene af dem hed Søren, og han var me-
get nysgerrig. Når han kunne se sit snit 
hertil, listede han lige så stille hen til lille 
mig på æggevognen og spurgte efter nyt 
forskellige steder fra. Og jeg nød at være 
sladderhank, må jeg tilstå. Far kunne da 
på en stilfærdig måde gøre mig opmærk-
som på, at menneskene nu engang var 
såre forskellige, og at ikke alle var udsty-
ret med de egenskaber og karaktertræk, 
som trak i den rigtige retning. Det lærte 
jeg meget af. 
 Efter mit ægge-job  meldte sig snart 
en ny principal, en boelsmand Otto An-
dersen, hvis bedrift lå ude i Fjederløk-
ken. Han havde gjort god brug af mine 
ældre brødre og mente nu, at jeg på mine 
skolefri dage tirsdag, torsdag og lørdag 
kunne traske i deres fodspor. Jeg arbej-
dede hos ham i foråret 1943 – altså som 
knap 11-årig – og fik til opgave at harve 
og tromle med to ældre heste som træk-
kraft. Her travede jeg så op og ned ad 
vedkommende mark, og det kunne godt 
være besværligt både at skulle styre krik-
kerne og holde en fjedertandsharve fri 
for jordklumper eller ukrudt i den fed-
tede forårsjord. Hestene må have fattet 
medlidenhed med mig, for de standsede 
næsten automatisk op, hvis jeg havde 
problemer. Vi var på en måde allierede, 
og jeg har aldrig haft problemer med de 
heste, jeg arbejdede med. De fandt sig 
tålmodigt i, at jeg med en fil el. lign. ren-
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sede deres hove for skidt og møg, selv om 
de med største lethed kunne have væltet 
mig omkuld.
 Otto boede sammen med sin lidt æl-
dre søster, som var temmelig kraftig og 
ikke særlig appetitlig at skue. Der var 
hverken dug eller tallerkner på bordet, 
når vi skulle have frokost, og når hun skar 
skiver af det 8-pundige rugbrød, maste 
hun med venstre hånd brødet mod sin 
svulmende barm og skar lynhurtigt ski-
ver heraf med sin højre. Derefter blev der 
smurt et tykt lag fedt på brødet plus en 
skive mager ost eller spegepølse. Drik-
kelsen var lidt lunken sødmælk, hvor en 
flødehinde først skulle skrabes væk. Føj 
for en ulykke, sagde jeg til mor, da jeg 
kom hjem, og det betød, at jeg derefter 
fik madpakke med på arbejde. Heldigvis 
arbejdede jeg kun et par måneder hos 
Otto, dels fordi jeg næppe levede op til 
hans forventninger, dels fordi vor gode 

nabo Christian Hansen i mellemtiden 
havde tilbudt mig arbejde. 

Min ældste ven Chr. Hansen (1874 -1971)
Christian Hansen kendte min familie og 
jeg særdeles godt, alene af den grund, at 
han var vor nærmeste nabo, men også 
fordi hans landbrugsbedrift slet ikke lig-
nede andres. Da den blev bygget i 1908, 
efter at den gamle gård i Harritslev var 
brændt ned, var den yderst moderne 
indrettet, men nu virkede den ret for-
ældet på adskillige områder. Inde i la-
den stod der imidlertid en maskine, jeg 
elskede at lege lidt med. Det drejede sig 
om en Fordson-traktor af en lidt ældre 
model, der stod klodset op under krigen. 
Den smule petroleum, gården rådede 
over i krigsårene, skulle først og frem-
mest holde pumpeanlægget med dets 
store motor i gang. Enkelte steder havde 
de fået installeret gasgenerator på deres 

Mor og far med et par venner ved Harritslev trinbræt engang i 1930 ’erne. Foto: Privateje.
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Fordson’er, sådan som det var sket på 
Gyldensteen, men at denne kraftkombi-
nation havde det største besvær med at 
pløje med efterhængt dobbeltplov, kun-
ne enhver tilskuer konstatere. Det var 
dermed hestene, der tilfaldt det hårde 
slæb ude i marken. 
 Ud over en yngre karl brugte Chri-
stian Hansen store drenge som en billig 
arbejdskraft, og her kom jeg til at arbejde 
sammen med en lidt yngre skolekam-
merat fra Grønlykken, Kaj Nielsen, søn 
af den lokale fiskehandler. Det var både 
mit held og uheld. Kaj var en særdeles 
dygtig og arbejdsom fyr, som aldeles tog 
Christian Hansen med storm. ”Han er 
en grumme dreng”, lød det ustandseligt 
fra hans mund, og selv om han næppe 
var utilfreds med min indsats, kunne 
jeg umuligt konkurrere med Kaj Fisker, 

hvad denne ikke lagde det mindste skjul 
på. Kaj blev brugt til de krævende opga-
ver som at styre såmaskinen og i det hele 
taget bruge hesteforspandet, medens 
jeg tog roer op og senere hjalp til med at 
køre dem hjem i roekælderen. Dog har 
jeg kørt med heste ude i marken og bry-
ster mig stadig af, at jeg har pløjet grøn-
jord med tre heste foran en Fraugdeplov 
nr. 2. Desuden arbejdede jeg i ko- og 
svinestalden, mest dog med at fodre og 
malke, fordi Christian Hansen normalt 
selv rensede ud under dyrene. Han var 
meget forsigtig med at gå ind til de stør-
re svin, idet han engang i 1930’erne var 
blevet overfaldet af en vred so, der nær 
havde bidt hans højre lår tværs over. 
 Det største problem for mig, når jeg 
passede Christian Hansens køer, var dog 
at hente returmælken, skummetmælk og 

Skovby Gymnastikforenings herrehold ved gymnastikopvisningen, foråret 1947. Jeg er nr. 2 fra højre i 
bageste række. Foto: Privateje.
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valle, ind fra vejen, hvor mælkekusken 
fra Guldbjerg Mejeri havde sat den af 
ved 9-10-tiden. Det var svært for en lille 
fyr som mig at bakse med de 2-3 tunge 
spande, og jeg har fået mere end én blå 
negl på storetåen i den anledning. Alt 
imens hylede grisene som besatte, idet 
selv den mindste skramlen med span-
dene udløste alarmen. Og først skulle 
der strøs grut o. lign. ind i truget, inden 
mælken kunne hældes ned til dem. Det 
var i grunden et værre svineri, fordi de 
faktisk blev vasket ovenfra med mælken, 
men det tog de sig ikke noget af, mens de 
slubrede foderet i sig. Derefter vraltede 
de bagud i stalden og til en sødelig drøm 
om endnu mere at æde. 
 Under krisen for landbruget i 

1930’erne var det faktisk kun svinepro-
duktionen, der rigtigt svarede sig, fordi 
man søgte at styre produktionen af ba-
consvin til det regulerede engelske mar-
ked. Det skete gennem et topris-system 
med tilhørende svinekort, tildelt den en-
kelte landbrugsbedrift efter størrelse og 
da med særlig hensyntagen til husmæn-
dene, den socialdemokratisk-radikale 
regerings trofaste støtter. Da Christian 
Hansen ikke havde plads nok i den gamle 
stald til en så stor svinebesætning, som 
han nu burde have, købte han sig som 
tusinder af andre landmænd en barak-
lignende svinestald i rødt træ, som han 
placerede i et hjørne af haven. Selv om 
der kunne blive gloende varmt om som-
meren i en sådan stald – og omvendt ret 

Chr. Hansen med en af sine vind-
møller, 1947. Foto: Privateje.
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køligt en vinterdag – var det dog langt 
mere skånsomt for dyrene end de usle 
forhold, man bød dem så mange andre 
steder. Når folk klagede over, at det tog 
for lang tid at fodre svinene op til slagte-
vægt, burde de have tænkt noget mere på 
denne problematik. At opfodre så mange 
svin krævede meget foder. Nok kunne 
man producere en del selv, ikke alene 
med korn af egen avl, men også ved at 
ensilere roetoppe og dampkoge kartofler 
i tonsvis. Langt den største del måtte dog 
importeres fra oversøiske områder, en-
ten direkte eller med England som mel-
lemstation. Det var majssvinenes store 
tid. Da Besættelsen 9. april 1940 lukkede 
af for denne import og eksport, måt-
te ikke mindst svineholdet begrænses, 
hvortil kom, at det tyske marked foretrak 
federe flæskesvin frem for den engelske 
bacontype. Svin over 80 kg slagtet vægt 
afregnedes efterhånden til højere priser 
end baconsvin.  
 I krigsårene 1940-45 var det i øv-
rigt ikke altid let at overbevise land-
mændene om, at de skulle fodre kornet 
i grisene. De høje kornpriser, til en vis 
grad holdt i ave af lovbestemte maksi-
malpriser, fristede en del landmænd 
til at sælge kornet – gerne til overpri-
ser – i stedet for at fodre det op der-
hjemme. Far havde for sin part god 
brug for korn, malet som grut, og her 
var Christian Hansen altid leverings-
dygtig. Når de to så havde fået malet 
de 50 pund grut, far skulle have med 
hjem på sin trillebør, sagde Christian 
Hansen: ”Og så skal vi ind og have os 
en sort, Peder!”. Konen Martine eller 
evt. pigen blev da lidt barsk adviseret 
om at lave kaffen, hvorefter Christian 
hentede snapsflasken i sit soveværelse. 
Først skænkedes der kaffe i koppen, så-

dan ca. halvt op i koppen, og derefter 
brændevin, så man iflg. far ret tydeligt 
kunne skimte bunden igen. ”Peder, vi 
skal have én til”, lød det kort tid efter, 
og far kunne da virke ret oprømt, når 
vi med sækken med grut kørte hjem til 
mor og grisene.

Den 7. februar 1947
Alle må have oplevet, hvorledes rene til-
fældigheder ofte kom til at spille en af-
gørende rolle i ens livsforløb. Den 7. fe-
bruar skete det forfærdelige, at far under 
træfældning fik sit højre ben slået over af 
et faldende træ. Han og hans makker An-
dreas arbejdede i en lille lund ikke langt 
fra vort hus i Hestehaven, og de havde 
været hjemme for at spise frokost som 
sædvanlig, hvorefter de gentoptog arbej-
det. Jeg gik mig en tur rundt i skoven, og 
da jeg var et par hundrede meter fra hu-
set, så jeg til min forfærdelse, at Andreas 
kørte far hjem på en trillebør. Jeg fór 
efter dem og nåede frem sammen med 
dem. Mor var da alarmeret, og i fælles-
skab fik vi tre far bakset ind, men hvor 
han dog jamrede sig, når benet drejede 
rundt i støvlen. Birthe var sendt op over 
markerne for at få Christian Hansen til 
at ringe efter en ambulance, og jeg kunne 
da sammen med mor prøve på at hjælpe 
far med hans kvæstede ben. Det var for-
færdeligt. Omsider kom ambulancen, og 
de to mænd fik far lagt på båren og kørte 
af sted med ham. De tilbød ikke nogen 
af os at tage med ud på sygehuset. I ste-
det cyklede mor og jeg straks derpå til 
Bogense og fik lov til at komme ind til 
ham på stuen, da han først var behand-
let og havde fået benet lagt i gips. Mor 
gav sig da til at græde, hvorefter far klap-
pede hende på kinden og sagde: ”Det 
skal nok gå, lille mor.” Vi tog hjem, men 
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lagde vejen ind over Moster og Bedste på 
Odensevej for at fortælle om det skete.
 Pludselig stod mor med to større 
børn, min tre år yngre søster Birthe og 
jeg, uden at vide, hvad fremtiden ville 
bringe. Samme dag havde hun hos køb-
manden købt mig en brun lumberjacket, 
en ganske stor investering. Den blev pak-
ket sammen i en fart og leveret tilbage. 
Det gav mig ligefrem et stik i hjertet, da 
jeg bestemt ikke var forkælet med nyt 
tøj. Da jeg mange år senere erindrede 
mor om begivenheden, blev hun meget 
berørt heraf. Hun vidste ikke, at jeg var 
bekendt hermed.
 Hen imod aften kom min bror Ejgil 
cyklende i fuld fart hjem fra Smidstrup 
Mark og ville vide, hvad der dog var 

sket. Det var nået at komme med i Bo-
gense Avis, og på den måde blev nyhe-
den spredt på Nordfyn. Derved fik far en 
del besøgende i de kommende dage, men 
det var let at se, at han ikke havde det ret 
godt. De måtte tage gipsen af igen og vist 
nok rokke benstumperne bedre på plads, 
hvilket sikkert har gjort forfærdelig ondt. 
En dag kunne jeg se på fars ansigt, at der 
var sket et eller andet igen og spurgte da 
herom. Jo, overlæge Nicolai Holm havde 
været på stuegang og naturligvis spurgt 
til fars helbred. Jo tak, havde far svaret 
– det går skam helt godt med benet, men 
jeg har en forfærdelig tandpine. Lad mig 
da se på gebisset, udbrød Holm, og da 
han så fik udpeget den værkende tand, 
fiskede han en tandudtrækker op af kit-

Direktør Erik Danielsen og frue, 1948. Han røg mindst 20 store cigarer om dagen, og dem skulle jeg 
købe til ham. Foto: Privateje.
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tellommen og trak to tænder ud på far 
uden bedøvelse. I realiteten ville de 
to brudte benflader ikke vokse rigtig 
sammen, og far måtte da overflyttes til 
Odense Amtssygehus. 
 Her kom han ind på en stue med 
fem andre, der fejlede et eller andet ki-
rurgisk. Det værste var, at de alle røg 
som skorstene trods rygeforbuddet, 
hvorimod far i stedet tog sig en Assens-
skrå mere. ”Har I husket skråen?”, lød 
et af hans første spørgsmål, når vi kom 
på besøg om søndagen. Han lå over en 
måned på sygehuset, og da han kom 
hjem, kunne han kun gå ved hjælp af 
krykker, lavet af Christian Hansen. Det 
tog godt et halvt år, inden han kunne 
lægge dem, og faktisk overvandt han al-
drig helt ulykken med sit ben. Det var 
et hårdt slag for ham, og for vi andre 
med, da han ellers trods sine 53 år hidtil 
havde været i topform, ja kunne endnu 
finde på at slå kraftspring og spille bold 
med os ude i gården. Det værste var, at 
hans gode humør aldrig helt vendte til-
bage, og at det formentlig altid voldte 
ham lidt smerter at stavre af sted i sine 
overskårne gummistøvler. Jeg må her 
berette, at mor ikke ville bede om so-
cialhjælp af nogen art i forbindelse med 
fars sygdom. I stedet gik vor købmand 
i spidsen for en større indsamling, der 
var med til at gøre dagliglivet i Hesteha-
ven så nogenlunde tåleligt, mens vor far 
var væk.

På Bogense Garveri
Og hvad skulle der nu ske med mig? Set 
i bakspejlet er det naturligvis ærgerligt, 
at jeg ”spildte” min barndoms skoletid 
i Harritslev Skole på den måde i stedet 
for at have taget realeksamen og sikkert 
også studentereksamen, men det er og 

bliver min egen skyld. Da jeg i begyn-
delsen af 1947 kunne øjne afslutnin-
gen på mit skoleliv, rejste sig straks det 
spørgsmål, hvad jeg så skulle tage mig 
til. Alle mine søskende var efter konfir-
mationen kommet ud at tjene hos bøn-
der, og det stod min hu bestemt ikke til, 
alene af den grund, at jeg hverken var 
særlig stor eller stærk. Min mor havde 
den hemmelige drøm, at jeg skulle på 
Odense Katedralskole og med tiden bli-
ve student, men jeg turde ikke udsætte 
mig for den spot og spe, en fyr fra lan-
det givet ville blive udsat for i den fine 
skole i Odense. Jeg havde alt for mange 
erfaringer på det felt, når jeg med min 
gamle pigecykel kørte ind i forstaden i 
Bogense og dér blev mødt med hånende 
tilråb fra drengene på gaden eller lige-
frem blev bombarderet med halvrådne 
æbler. På den måde kom jeg til at gå 4 år 
i 4. klasse i Harritslev Skole (1943-47). 
 I denne så usikre situation kom 
morbror Chresten os til hjælp. Han var 
oprindelig uddannet som fodermester, 
men kom under krigen til Bogense og 
blev da ansat på Bogense Garveri på 
Gyldensteensvej.  Her var det hans op-
gave at sætte de rå skind, mest af får, 
i blød i syreholdig væske for derved at 
befri dem for det ydre hårlag. Det fore-
gik i store cementkummer i det fri, da 
syredampene var for farlige for inden-
dørsklimaet. Her stod han så i al slags 
vejr og rodede rundt i kummerne med 
de bare næver for at fiske de rensede 
skind op igen. Da jeg senere spurgte 
ham, hvorfor han dog ikke brugte de ud-
leverede gummihandsker for slet ikke 
at tale om den modsvarende beskyt-
telsesmaske for ansigtet, svarede han, 
at det da var næsten umuligt at holde 
fast på de glatte skind. Når man så hans 
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forkrøblede og misdannede hænder og 
fingre, kunne man med egne øjne se de 
personlige omkostninger, det indebar. 
Og han var bestemt ikke den eneste 
nede i garveriet i stuen, der forsyndede 
sig imod de givne sikkerhedsforskrifter.
 Chresten foreslog da, at jeg kom ned 
på garveriet som arbejdsdreng. Jeg hav-
de ingen som helst idé om det arbejde, 
jeg dér skulle kunne klare, men mødte 
op en årle morgenstund halv syv med-
bringende mors gode madkasse med 
otte halve. Beklemt stod jeg da ved por-
ten, men blev sammen med Onkel Chre-
sten ført til værkføreren Georg, som dog 
fik mig sendt videre ovenpå til sin kol-
lega Otto Danielsen, direktør Erik Dani-
elsens ældre broder.
 I begyndelsen blev jeg anvist for-
skelligt småarbejde, bl.a. at sætte våde 
skind på en ramme, så de kunne rul-
les ind i et meget varmt tørreskab. Der 
skulle lægges mange kræfter i at træk-

ke skindet så langt ud som vel muligt 
for derefter at ramme det ind med en 
række træpropper, forsynet med spidse 
søm. Det var i sommeren 1947, en af de 
varmeste i 1900-tallet, og selv om alle 
vinduer stod pivåbne, var temperatu-
ren altid op mod 40ºC i skabets umid-
delbare nærhed. Når man kiggede ud 
af vinduet ned på Gyldensteenslande-
vejen og så folk køre eller cykle rundt 
dernede i sommertøj, helt uvidende om 
slaveriet oppe på 1. sal, kunne man ikke 
lade være med at spørge sig selv, om 
man nu havde valgt det rette. Heldigvis 
blev der snart brug for mig på lageret 
hos forvalter Aage Jørgensen og hans 
tro medhjælper, Thorvald Jørgensen. 
Hver enkelt skind var blevet målt op på 
en maskine og forsynet med en kridtan-
mærkning om dets rette størrelse. Skin-
dene skulle nu samles i bunker, 12 stk. 
om jeg husker ret, og det blev nu min 
opgave at stå med en regnemaskine og 

Boga-klubben fra Bogense Garveri ved fagenes fest i  Bogense, 1949. Foto: Privateje.
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måle hver enkelt bunke op og derefter 
slå beløbet sammen og hæfte den på-
gældende papirstrimmel på stakken. 

Min gæld til direktør Danielsen
En gang imellem gik garveriets chef, di-
rektør Erik Danielsen, igennem virksom-
heden, og da gik ruten som regel gennem 
lageret. Det var en offentlig hemmelig-
hed, at de respektive værkførere derefter 
risikerede at blive kaldt ind til ham for at 
få en røffel over et eller andet, der ikke 
fungerede godt nok efter chefens opfat-
telse. Han kunne da ikke undgå at se den 
lille fyr i blå kedeldragt, der stod lige så 
stille og arbejdede flittigt, tør jeg sige, 
med regnemaskinen. Lagerforvalter 
Aage Jørgensen blev da kaldt til direk-
tøren. Kan man nu stole på, at den lille 
fyr gør arbejdet godt nok? ville han vide. 
Ja, svarede Jørgensen roligt, vi foretager 
jævnlig kontrolberegninger, og de viser 
fuld sikkerhed for Eriks vedkommende.
 Kort tid derefter, formentlig forsom-
meren 1948, blev jeg da over højtalerne 
kaldt ind til den lille trivelige og som re-
gel smilende mand. Man skulle dog ikke 
lade sig narre; ansigtsudtrykket kunne 
lynhurtigt skifte til det modsatte og bli-
ve fulgt op med en bidende eller yderst 
sarkastisk bemærkning. Jeg erindrer 
den dag i dag tydeligt, at mine ben var 
ved at ekse under mig, da jeg bankede 
på hans dør efter at have meldt mig på 
kontoret hos fru Sevel. ”Hvad har du dog 
gjort?”, ville hun vide og så ligefrem med 
beklagelse på mig. Jeg vidste imidlertid 
ikke af, at jeg havde gjort noget forkert 
og slet ikke på det niveau, hvor direktør 
Danielsen befandt sig. Kom ind, lød det 
barsk, og jeg vovede mig forsigtigt ind og 
stillede mig foran skrivebordet. Alt slemt 
kunne nu ske. ”Erik”, sagde han så me-

get venligt, ”jeg har lagt mærke til dig i 
nogen tid, og jeg tror, at du er en dygtig 
fyr, som vi kan bruge til mange ting”. Jeg 
troede at høre helt forkert, sådan noget 
kunne ikke ske for lille mig, og jeg anede 
ikke, hvad jeg skulle svare. ”Derfor har 
jeg tænkt på at sende dig på handelsskole 
her fra efteråret. Det foregår tre gange 
om ugen fra september til april, og du får 
da fri til at møde op på skolen herhenne 
på Gyldensteensvej kl. 15. Nu må du se 
at skaffe dig de nødvendige bøger, og vi 
skal nok sørge for at melde dig ind”. Jeg 
kunne da ikke finde på andet end at gå 
hen til ham og trykke hans hånd. For-
håbentlig fik jeg også sagt tak, men ikke 
mere, da stemmen i så fald ville have 
svigtet mig. 
 Jeg begyndte da på handelsskolen, 
idet mor havde sørget for, at jeg fik noget 
nyt og pænt tøj. I min første time derude 
på Bogense Skole havde vi regning med 
den ledende skoleinspektør Th. Jensen 
som regnelærer. Han spurgte da de en-
kelte elever – og det med Des-formen 
– hvorfra vi kom, og hvor vi havde gået 
i skole henne. Da turen kom til mig, og 
jeg nævnte Harritslev Skole, sagde han 
med et stort smil: ”Men så kan jeg ikke 
lære Dem mere i regning, når De har 
haft lærer Jensen!” Det slog for så vidt 
til, men i almindelighed kan jeg sige, at 
jeg mødte forberedt til alle timer. Mor 
havde gemt en del af de bøger og skri-
vehefter, jeg brugte dengang, og jeg kan 
da nu med egne øjne se, at erindringen 
ikke har svigtet mig på det punkt. Jeg 
fik en god ven på skolen, som hed Hans, 
og som var ansat i et handelshus, men 
vi læste ikke sammen i almindelighed. I 
stedet snakkede vi på forhånd lidt om de 
stillede opgaver og deres mulige løsning, 
og det var for mig som individualist nok 
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den rette løsning. Gruppearbejde har jeg 
aldrig kunnet med; det bliver let et one 
-man-show, mens andre laver kaffen. 
 Hvert kvartal sendte skolen de en-
kelte principaler en slags rapport om 
vedkommende elevs standpunkt og flid. 
Jeg blev da kaldt ind på Danielsens kon-
tor, og han læste de pæne ord op for mig 
og udtrykte sin store tilfredshed med det. 
Derefter fik jeg udbetalt en slags flids-
præmie, udtrykt i flere hundrede kro-
ner, hvilket for mig var en hel herregård 
dengang. Desuden vandt jeg to år i træk 
hovedgevinsten ved garveriets store rej-
selotto – 2 x 400 kr. –  og det satte mig 
i stand til at fejre min 17-års fødselsdag i 
Paris. Jeg havde aldrig været udenlands 
tidligere og skulle derfor skaffe mig et 
pas. I Paris skulle jeg dele værelse med 
en mand, der  nok var en halv snes år æl-
dre og naturligvis sagde ”De” til mig for 
nu at holde en betryggende afstand rent 
socialt. En aften var jeg blevet træt og gik 
tidligere i seng end ham, der havde væ-
ret i byen med en kvindelig rejsepartner, 
en servitrice fra Nyhavn. Jeg kunne nok 
ane, hvad der nu kunne tænkes at ske. 
”Se, hvem jeg skal trækkes med”, sagde 
han til sin fælle, inden de gik til køjs i 
sengen ved siden af mig og derefter gik 
i gang med den hellige handling. Det var 
såmænd en god indføring i kærlighedsli-
vets instrumentale mystik, fordi de beg-
ge var helt utrættelige og åbenbart kunne 
hele manualen udenad.
 Det blev snart almindelig kendt ude 
på garveriet, at direktør Danielsen tog 
sig direkte af mig, men det var ikke lige-
frem til min fordel. Ordet fedterøv blev 
ofte brugt så højt, at jeg ikke kunne und-
gå at høre det. Desuden skiftede tonen 
mod mig i de grupper, jeg ellers plejede 
at være medlem af. Den hidtidige ven-

lighed blev erstattet af en udtalt skep-
sis. Men værre skulle det blive: På min 
18-årsdag i 1950 fik jeg funktionærstatus 
og blev udstyret med kittel akkurat som 
vor lagerforvalter og værkførerne. Dani-
elsen spurgte også, om jeg mon havde et 
slips, og da fik mor travlt med at købe nye 
pæne skjorter og et dertil passende slips. 
Jeg bestod samme år handelseksamen 
med første karakter og fik i hvert fald en 
flidspræmie i form af en bog om merkan-
tile forhold. Danielsen fortalte mig da, at 
jeg næste år skulle ind på hovedfirmaet, 
Poulsen & Ragoczy A/S i København, for 
at lære noget mere, og at jeg der skulle gå 
på købmandsskole. Da jeg glædestrålen-
de kom hjem og fortalte dem derhjemme 
om disse fremtidsudsigter, blev de nok 
glade og stolte, men mor græd bitterligt, 
og far gik ud i haven. 
En af de første dage i august rejste jeg 
så med min nye, store kuffert til Køben-
havn, hvor jeg havde et lille værelse i 
Hovgårdsgade nr. 9, 3. sal, København 
Ø. Et nyt livsafsnit skulle begynde. Og 
jeg kendte ikke en eneste skabning i 
Kongens København.


