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INFO 
 

En Dreng I Et Spil Kegler er et værk delt i fire dele: 

 

Bind I   Begyndelsen og Barndommen 
  kladde afsluttet i 2016 

Bind II   Ungdommen 
  nærværende kladde afsluttet i 2018 

Bind III   Manddommen 
  kladde forventet færdig 2020 

Bind IV   Alderdommen 
  kladde tilstræbes foreløbig færdig 2022 

 

Det samlede værk introduceres enslydende i hvert bind.  

Ligeledes vises der i hvert bind et kort resumé af samtlige fire bind. 

 

Hvert binds selvstændige indhold påbegyndes således lige efter  
Indholdsfortegnelsen side 15. 
 

Fælles for alle bind er, at de fremstår som private kladder. 

Der er ikke planlagt en yderligere færdiggørelse og offentlig udgivelse af selvbiografien 
"En Dreng I Et Spil Kegler".  

I stedet er det planlagt, om muligt, at bruge materialet som grundlag for en mere intuitivt 
læsbar web-udgave på adressen larsjorgen.dk 
 

 

 

 

 

 

 

Profilbil- lede og webforside 
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Kære Læser 

 

En Dreng i et Spil Kegler er et værk i fire bind. Med dette værk fortæller odingen om (I) 
moren, barnet og (II) det unge menneske samt (III) den modne- og (IV) den gamle 
mand… og om hvordan han har fægtet sig gennem livet på bedste beskub, for det meste 
uforberedt og kun så langt som intuitionen og entusiasmen nu engang har rakt. 

Moren var døbt Krista Andrea, opkaldt efter oldefædrene Kresten og Andreas… for 
derefter livet igennem at blive kaldt Nutte. Hun fødte drengen i dølgsmål og bragte ham 
til bedsteforældrene… Sine og Sørens husmandssted i Dalsgaard ved Kjellerup og derfra 
til det nærmeste børnehjem. De kaldte ham Lars, indtil mor og barn sammen turnerede 
Jylland rundt og landede i Struer hvor barndommen tog form og han forlangte at hedde 
Jørgen. 

De skiltes igen da han var konfirmeret og ungdommen i ham rasede. Fra den ene dag til 
den næste befandt han sig alene og dog sammen med mange andre på en kostskole i 
Grindsted. Her blev han sig selv under øgenavnet Struer og drog, efter endt afgangsek-
samen ud i verden og blev murersvend og soldat i Holstebro. 

Midt i dette mødte han Grethe som gav ham sønnen Jacob. Familieliv var måske det han 
havde søgt, og snart startede de tre sammen en tilværelse i Hesselballe nord for Aar-
hus… hvor de hurtigt også blev til fire med lillebror Ole… alt medens den nu nybagte 
familiefar kastede sig ud i et studie som bygningskonstruktør og endte som arkitekt. 

Som en anden Lykke-Lars førte han sig nu frem så hatten passede, intet var for stort el-
ler småt… nå, det skulle da lige være spinatbedene hvor han søgte at realiserede sig selv 
som bygmester og underviser! De var for små! I hvert fald søgte han også ud og op… 
op i Himalaya- og Andesbjergene for at bygge bæredygtigt og for at udvikle demokrati. 

Ikke et øje var tørt! Heller ikke da Lars Jørgen vendte hjem igen og sønnerne havde stif-
tet familier. Den ene med Katja  og den anden først med Pernille og så med Line. Her 
var der pludselig hårdt brug for bygningskunst da næste generation var på vej… Margue-
ritte, Thor, Mads, Eskil og Ellen. 

Nu er kun oldingen tilbage… udtjent, ufarlig og godt på vej ad livets returstier, næret af 
Grethes gode helsemad, men dog også stadig med drømmene i behold! Måske kan han 
nå at springe ud med et par installationer eller så… med fokus på skønne kvinder og an-
den selvgroet arkitektur, eller måske er dette værk det sidste vers.  

Og pyt, livet fortsætter i nye skikkelser… der er dog plads til flere! Men en ung og rask 
mand ved navn Peter har været forbi og har sat skub i begyndelsen til slægtens næste 
fremtid som tegner lyst, med det dejligste oldebarn. Hende der kan give stof til den næ-
ste krønike. Hun hedder Sol. 
 

                                Lars Jørgen Jakobsen 2019   

  



Side 4 af 204 

 
 

  



Side 5 af 204 

 
 

INTRODUKTION 
 

Det umiddelbare formål med den nu foreliggende fortælling er, at give historien videre 
om de mennesker og tanker der er dukket op og er forsvundet igen under min rejse 
gennem livet… således, at den røde tråd i fortællingen overordnet baserer sig på mit liv 
og de steder hvor jeg har boet og arbejdet. Altså er det også min selvbiografi. 
 

Arbejdet er for alvor påbegyndt i tiden som folkepensionist efter året 2010. De første 
armbøjninger med at gøre status over al livets elendighed og fryd var dog tyvstartet også 
i årene forud… for hvad er mere naturligt for en gammel udbrændt projektmager, der 
end ikke kunne huske indregistreringsnummeret på sin 18år gamle bil… end, at evaluere 
på livets udlevede anstrengelser endnu medens tid var… og gerne før den dengang og 
stadig forestående erobring af det nye søde liv i den sidste alder, hvor livet for alvor ger-
ne skal leves for sjov! Ak nu i afslutningens stund må jeg så røbe, at jeg i mellemtiden  
er blevet over 75 år og stadig udskyder alt det "sjove" til fordel for alt det der stadig 
trænger sig på for lige at komme med! 
 

Altså, sjov eller ej, så har der længe været en proces i gang omkring det, at skabe en 
bredt dækkende historie fra min tid og med referencer til personlige rødder, egne projek-
ter og resultater, samt til de passioner og drømme som livet igennem har forstyrret det 
hele. Andre i min gamle almueslægt har også taget tilløb til at gøre noget lignende, og 
enkelte har også efterladt nogle skitser, for historier har der været nok af, men vilkårene 
og timingen har ikke været ideelle for håndgribelige værker… og med denne kendsger-
ning i hu er det da også både med en vis ydmyghed og et gran af overmod, at jeg længe 
har bevæget mig ud i et sådan gebet.  
 

Men dels føler jeg en forpligtigelse for at efterlade et vidnesbyrd om mig og mine, og 
dels har jeg vel også en tilpas ekshibitionistisk natur som driver mig. Ideen om at ned-
skrive og fortælle har dog sin rod i det forhold, at jeg selv har følt et savn efter autentisk 
viden om mine forfædre, som jeg kun i begrænset omfang og kun med besvær og held er 
kommet lidt i nærheden af. Dette har så næret tanken om selv at bringe hvad der er sam-
let videre samt at lægge nye historier til, i en samlet beretning, tilegnet mine efterkomme-
re og andre interesserede slægtninge med flere. 
 

Som mindre cyklede jeg således nogle gange sammen med mine bedsteforældre fra deres 
husmandssted i Dalsgaard nær Kjellerup til min morbrors lille gård i Marsvinslund ved 
Demstrup, og på denne rute passerede jeg den store herregård Aunsbjerg hvor Steen 
Steensen Blicher tidligere havde haft sin gang og hvor man nu altid kunne se så mange 
folk i gang på markerne. Om det sted hørte jeg at en af mine 64 tiptiptipoldefædre havde 
levet som stavnsbonde, og at han havde drukket sig ihjel. Det lød eksotisk og drama-
tisk… men også pirrende, at tænke sig… en "konkret" mand i min slægt! Blot var der 
ingen der vidste noget når det kom til stykket. Strengt taget vidste kun ganske få noget 
konkret om de forfædre der havde levet for blot et par generationer siden. Man kendte 
sine forældre, huskede bedsteforældrene og havde måske hørt et par løsrevne historier 
om oldeforældre… det var det, og slet ingen troede på at nogen havde drukket sig ihjel.  
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Kun var der en enkelt forbindelse længere tilbage i min familie og den var så sparsom, at 
jeg først blev bevidst om den som voksen henad i 18års alderen… Min bedstefar var 
kartoffeltysker, og alt hvad der ikke er skrevet om de almindelige danske almueslægter, 
det kan man finde i en mængde beretninger om netop disse indvandrere der i 
17hundredetallets Danmark var landet midt ude på den jyske Alhede. Således har jeg 
kunnet finde frem til, at en af mine tyske forfædre otte generationer tilbage har været 
grisehyrde nede i det sydtyske landskab Odenwald, hvor han som gammel mand kan ha-
ve vinket farvel til sin søn, en af mine 256 tiptiptiptiptipoldefædre, der netop havde be-
sluttet sig for at gå den lange vej til Danmark for at få uddelt… og efterfølgende at op-
dyrke et større stykke hedejord, sådan som det var dem tilbudt af den danske konge 
Fredrik V. Denne indvandrer og altså min tiptiptiptiptipoldefar hed Johan Georg Breu-
ner, og han havde indtil da fristet skæbnen som kulsvier på bjerget Kohlhof nær Heidel-
berg… og med sig havde han taget en lille flok af sine mange børn… de ældste, for de 
yngste blev først født senere… ude på heden hvor den samlede børneflok i sidste ende 
talte 12 drenge og 6 piger.  
 

Længe troede familien at Johan Georg havde haft en halvbror som nogenlunde samtidig 
rejste til Amerika hvor han var blevet stamfar til verdens rigeste dame Ella Virginia Von 
Echtel der døde i New York i 1931… men den historie holdt i sidste ende ikke til en 
nærmere analyse. Der var ellers en hel del danskere som i sin tid, ved hendes død, troede 
at de var slægtninge til hende, og derfor meldte sig som potentielle arvinger… Men ak, 
hele formuen gik til "Kattens Værn" og tilsvarende organisationer, og dermed blev der 
naturligvis heller ikke noget til den af de håbefulde danskere der var min bedstefar Sø-
ren. Kun oplevede han for første gang i sit liv, og det alene i kraft af rygtet- og omgivel-
sernes opildnede forventninger om den rigdom der kunne vente ham, at han pludselig 
kunne få kredit hos foderstofhandelen i Kjellerup, der hvor han ellers som en fattig 
husmand hidtil aldrig havde oplevet den slags imødekommenhed. 
 

Nå ja, det er måske lige et par spektakulære eksempler ud af de mange, men pointen er 
blot… at tænk, hvis en eller flere af disse forfædre og alle de andre havde efterladt sig 
bare en levnedsbeskrivelse, en dagbog eller noget lignende! Ja blot en indkøbsseddel fra 
en sådan slægtning ville kunne have været en vild inspiration at kunne holde op mod en 
ellers flad historie. Igen… set i det lys er det, at man skal se nærværnede som en gestus 
tilegnet mine egne efterkommere, hvoraf de nuværende glimrer ved en total mangel på 
historisk interesse. Men hvem ved! Lige nu har de jo travlt, som også jeg havde det i de-
res alder. En dag vil en af dem eller en senere tilkommende efterkommer blive vakt af 
nysgerrighed om deres forfædre, og derfor satser jeg på, at der bliver noget at finde.  
 

Beretningen begynder med min mor, min fødsel og hvad vi kom af, før jeg nogenlunde 
systematisk følger- og genoplever mit eget liv, godt hjulpet gennem besøg på de gamle 
steder hvor der på det nærmeste ikke mere eksisterer mennesker fra hine tider. I begyn-
delsen af skriveprocessen havde jeg desuden støtte fra familiens ældste hvor jeg i særlig 
grad skylder en tak til min moster Bodil Jakobsen (gift Simon) og min morbror Henry 
Wendel Jakobsen, de to interesserede sig indgående i slægtens historie som de gerne for-
talte videre om, og de var stærkt medvirkende til at animere mit engagement i samme 
retning. 
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Resume:   
 

Bind I - Begyndelsen 
Den samlede fortælling starter med en fødsel på en madras på kældergulvet den femte 
april 1945 oppe på Fødselsanstalten i Jylland, indviet 1910 som fødested for ugifte og 
ubemidlede kvinder. Den fødende mor kaldet Nutte og barnet passede godt ind i anstal-
tens formålsparagraf, omend hun alligevel følte sig som en smule udstødt. Denne opfat-
telse havde måske noget med hendes selvopfattelse i situationen at gøre, men de skrabe-
de forhold kunne måske også bare afspejlede de kaotiske realiteter, i disse dage lige før 
afslutningen af anden verdenskrig, som blandt andet foregik lige uden for vinduerne. 

Nutte var en ung ugift bondepige der havde fristet tilværelsen i et par år i den store by, 
da hun en skæbnesvanger sommeraften… måske endda på hendes 20 års fødselsdag den 
anden juli 1944, havde mødt en ung lyshåret og velklædt herre med guldur, som kun 
havde villet hende hendes bedste… og nu lå hun her med en lille dreng og tænkte på sin 
opvækst og familien hjemme i og omkring forældrenes husmandssted ved Dalsgaard nær 
Kjellerup.  

På vanlig vis i de tider havde Nutte forladt hjemmet da hun blev 14 år og var konfirme-
ret, først som pige i huset et sted i nabolaget og så via et job i Silkeborg… videre til Aar-
hus hvor hun havde kæmpet sig frem til et job som kogejomfru på en restaurant i Frede-
riksgade. Som sådan havde hun ikke noget at skamme sig over, men i de tider var udsig-
ten til at skulle være enlig moder en meget deklaserende situation, så højgravid gemte 
hun sig derfor bort som kartoffelskrællerske på Karup flyveplads midt blandt værnemag-
tens soldater og nabo til en flygtningelejr fyldt med forhutlede tyske kvinder og børn. 

Der herskede dog stor utryghed omkring hende i Karup, og med besvær rejste Nutte til 
sidst tilbage til Aarhus for at føde… men altså bare for straks efter fødslen at vende 
hjem til forældrene for at finde ud af hvad hun nu skulle gøre. Bedstemor Sine var svæk-
ket af sygdom, så det endte med et par mellemlandinger på børnehjem i Kjellerup og 
Aarhus før den lille dreng kunne flytte ind som plejebarn hos en familie i Risskov hvor 
Nutte nemt kunne besøge ham flere gange om ugen, nu hvor hun var blevet køkkenchef 
på Kroen i Krogen inde ved banegården. 

 

Bind I - Barndommen 
Det mest faste holdepunkt i den drengens første 14 år blev dog husmandsstedet i Dals-
gaard. Det daglige liv og trygheden på stedet, og de værdier der herskede der af ar-
bejdsomhed, nøjsomhed og hæderlighed satte sine gode præg, og dertil kom, at han her 
også var en del af en familie der alle ville ham det godt. Mor Nutte var den midterste af 
syv søskende… en var død, men fyldte på sin egen måde meget og resten, to morbrødre 
og tre mostre fungerede alle som flinke og vedkommende reserveforældre medens både 
ældre og yngre fætre og kusiner tilsvarende fyldte ud som en stor søskendeflok. 

Godt rustet med jordnære erfaringer og det stærke familiære netværk var knægten såle-
des klar til at erobre verden da han sammen med sin mor indledte  en længere tourné  
rundt i det midt-vestjyske med stoppesteder i den gamle kartoffeltyskerlandsby Frede-
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riksdal, Fasterholt ved brunkulslejrene i Søby, Himmelbjerget og  på en formbrændsels-
fabrik i Silstrup ved Skarrild hvor han indledte sin akademiske løbebane hver anden dag 
i den bliktagstækte landsbyskoles første klasse. Det var også der han mødte Kirsten, 
hans første kæreste, hvad hun dog ikke vidste… men pludselig var han videre oppe i 
Løkken og ude i Lemvig! Nutte var nemlig i gang med en hotel- og restaurationskarriere 
og så kommer man omkring, indtil man måske lander i Struer! 

I Struer gik han op til Østre Skole i Danmarksgade og kom i anden klasse og mødte 
Keld og Leif som også gik i anden klasse. Sammen med dem gik han så ellers på opda-
gelse i alle byens kroge og herunder ikke mindst nede på havnen hvor der emmede af 
fisk i store mængder, og hvor lastbiler tøffede omkring med sten… grus, kul, korn og 
grise og alt hvad der ellers skulle losses og lastes langs kajerne. I kælderen under Hotel 
Struer og i et nedlagt dueslag over vaskeriet i en sidebygning havde drengene hovedkvar-
ter, og herfra udgik ekspeditionerne som godt kunne føres an med trommespil på store 
tomme blikdåser hvor der havde været marmelade til hotelgæsterne. 

Alt imedens var Nutte blevet rigtig gode venner med hoteldirektøren Valdemar! Ja så 
gode venner var de blevet, at hans kone forlod byen, hvorefter Valde og Nutte forpag-
tede byens forsamlingshus, Folkets Hus, som de døbte om til Teglgården. Det betød nye 
store oplevelser, og nu kunne der være en pige med i sjakket… det var Vibeke, og hun 
var hans anden kæreste, og heller ikke hun vidste noget om det! Alene og sammen med 
vennerne oplevede han nu tidens strømninger på Teglgården, blandt andet med lance-
ringen af den nye nymodens hest Traktoren Ferguson, fjerkræudstillinger, andespil, en 
danseskole og boksestævner og alle mulige gøglervogne og overflødighedshorn som fol-
kelig underholdningsarrangementer dengang blev kaldt. Men oven over alt strålede dog i 
sidste ende rockens første og største stjerne Little Richard med sine fantastiske numre 
"Whob Bob a Luma Tutti Frutti" og "Baby Face" med flere. 

I 1957 giftede de sig Valde og Nutte, og det havde de længe før fejret ved også at for-
pagte et hotel fyre kilometer ude på Alheden. Det var nærmest et forladt hotel, men der 
stod nogle særdeles flotte tomme bygninger og dem ville de forvandle til en hedens kon-
geslot, og det hed da også Hotel Kongenshus. På den ene side var det meget spændende 
at besøge det sted og finde spor efter den danske Robin Hood… Jens Langkniv tæt på 
hvor, viste det sig, at også ukendte forfædre med navne som Dürr og Kriegbaum havde 
trukket de første plovfurer. Men bo derude ville han ikke, drengen… han insisterede på 
at være blevet bybo og blev i Struer et par år endnu, og dermed var den barndom forbi. 

 

Bind II - Ungdommen 
Tilbage i Struer var drengen fulgt med resten af klassen ud i en ny Østre Skole året før, 
men den blev først indviet nu i 1957, året hvor den arme dreng ad uransagelige veje blev 
klemt med i Mellemskolen som startede året efter igen. Det havde ingen, og slet ikke han 
selv regnet med, men så købte Valde også Hjemmets Leksikon i fire bind til ham, for så 
kunne han bare spørge den når det kneb. Alene i byen var det dog i første omgang me-
get andet der fristede den unge mand, for sådan var det også endt… men så blev der 
faktisk også brug for det fine leksikon, for hvordan var det lige at aritmetikken altid var 
et spejl af geometrien? Eller var det omvendt? Det var pirrende og forunderligt og for 
første gang nogen sinde læste han lektier. 
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Og så, midt i en Jazztid og tredje mellem, ringede klokken ud fra Struer. Nogen må have 
syntes at teenageren nu trængte til luftforandring, og da han ikke ville være med til dagli-
ge rejser fra hotellet til Viborg foreslog man, om en kostskole ikke kunne være en god 
idé? Deres kontrakt omkring Teglgården udløb den 31 december 1959, så noget skulle 
ske, for nu kom de jo ikke til byen et par gange om ugen mere!  

Svaret blev Grindsted Kost- og Realskole, og den skole blev det helt store kulturchok 
for den unge levemand som fra den ene dag til den næste skiftede fra en total fri tilvæ-
relse på gaderne i Struer til en klostertilværelse i øverste køje på kostskolens drengegang 
hvor lyset blev slukket klokken ni om aftenen og drengene sparket op klokken syv nul 
dut om morgnen. Heldigvis så bare for allerede på førstedagen at løbe ind i Orla og Ivar, 
et par tvillinger der havde boet ude på børnehjemmet bag slagteriet og teglværket i Stru-
er, og havde gået i hans parallelklasse.  

Ved skæbnens gunst lod det sig gøre, at Ivar kunne flytte ind i underkøjen en af de aller 
første dage, og så var der ligesom skabt lidt hjemmebane, og så var der ligesom overskud 
til ellers at finde ud af hvor han var havnet. Først og fremmest var der jo alle de andre 
kostelever, både piger og drenge, og de steder hvor de færdedes… med spisesalen i cen-
trum. Men derudover var der også hans klasse, den bestod af cirka halvt kostelever og 
halvt dagelever. Kosteleverne kom generelt fra hele landet og var lettere ustyrlige, men 
en var anderledes, og det var Jens der kom fra Hvalpsund og snart blev Ivar forladt til 
fordel for Jens som på det nærmeste blev en bror for vores hovedperson. Dageleverne i 
klassen kom fra Billund og Sønder Felding. Det var flinke folk som mindede om dem 
hjemme i Struer og snart havde han da også en god ven Svend med flere blandt dem 
samtidig med, at han også indledte et platonisk kæresteforhold, hvor kun han kendte til 
den udkårne Gunhild, som hun hed. Siden blev han også kæreste med en af kostelevpi-
gerne Gipsy, og det forhold blev hun til en forskel indviet i, for de to kunne give hinan-
den meget af den ømhed og ophidselse som forsøder livet for så mange. Sådan kunne 
det gå, skolen rummede to verdener og så måtte man da også have to kærester. 

Sådan blev det ikke i den næste verden, den der fulgt efter skoletiden. Nu var han havnet 
som murerlærling i Holstebro, og selvom han havde en moster boende i byen og hurtig 
tog del i byens ungdomsliv i øvrigt, så tog det ikke lang tid før han faldt pladask for en 
lille mørkhåret skønhed Grethe! Han vidste det ikke, men hun var også faldet for ham, 
så selvfølgelig blev de kærester, og det for alvor hvor de hang sammen som ærtehalm, 
men alligevel fik brudt og oplevede hjertelige gensyn lige indtil hun var blevet gravid af 
det, og dette elles på et tidspunkt hvor de begge havde lagt store planer for deres fremtid 
enten sammen eller hver for sig! Det var ikke afgjort… men det blev det så nu. 

Først boede de i en lejlighed i Holstebro hvor den ældste søn Jacob blev født kort før 
den unge far var indkaldt som soldat på dragonkasernen i byen. Det blev til en hæsblæ-
sende tid med militærøvelser og babygymnastik i en skøn blanding indtil alle tre kunne 
flytte til Hesselballe nær Aarhus hvor far skulle læse til bygningskonstruktør! Det gjorde 
han så, men der blev også tid til at lillebror Ole kunne komme til verden, og så var fami-
lien jo samlet, netop som den nye bygningskonstruktør efter kort tid i det første job som 
sådan fik nye ambitioner og  tog hul på sin seneste plan for sin uddannelse… nemlig den 
om at blive arkitekt m.a.a. med afgang fra Arkitektskolen i Aarhus. 
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Det blev fem forrygende og epokegørende år fuld af aha-oplevelser af den slags som får 
en mand til at indse hvem han er og hvad han skal her i livet. Først det aller største, som 
var at blive kastet ud i, at udvikle en by til 10.000 mennesker midt i et superflot landskab 
og i tilknytning til en ny motorvej E45 som også foreløbig kun eksisterede som en visi-
on. Det var fagre nye verden og skete med stor succes i makkerskab med Søren, en 
gammel studiekammerat fra konstruktørskolen. Ud over at det føltes som en svimlende 
udfordring kom den opgave til at give helt nye indsigter i hvordan verden er skruet 
sammen af en masse mønstre og enkeltdele som kan sættes sammen på forskellig vis… 
ja faktisk mindede det ham om, da han som helt ung havde købt en gammel knallert! 
Den måtte han også uden nogen forudsætninger skille ad og samle igen, før den kunne 
køre, og det var også stort. 

Det næste år blev noget mere adstadigt og på egen hånd. Nu handlede det mere om 
hvordan man kunne indpasse en moderne bosættelse nænsomt og funktionelt i et tradi-
tionelt sognelandskab, alt medens der også lige skulle fortæres noget viden om den 
menneskelige psykologi og bosætning samt hvad æstetik nu også var for noget! Verden 
var for alvor blevet stor og spændende, og det fortsatte i det tredje år med nyt fokus på 
de rumlige aspekter ved at bygge byer, ja åndelig talt var det her der rigtig skete noget, 
også selvom det nok var svært at se udefra, men det var her han fandt "den røde tråd" 
som mere eller mindre blev fulgt resten af livet! I forlængelse af de praktiske studier 
havde der nu sneget sig adskillige arkitekturteoretiske tanker på banen, og ud af dem op-
stillede han billedligt talt tre søjler… et for den menneskelige skala i byggeriet, et for den 
arkitektoniske oplevelse af rum, hus og detalje og endelig et for den sociale interaktion i 
det byggede rum. 

Alt dette fandt han i sin fornemste helhed i den traditionelle folkelige arkitektur, eksem-
pelvist som man kunne finde den i det sønderjyske og frisiske landskab, men generelt al-
le steder hvor stedlige vilkår og begrænsninger tilsat den lokale menneskelige opfind-
somhed havde haft held til, i harmoni at definere rammerne og løsningerne for den 
menneskelige bosætning. Sådanne bebyggelser kom derfor også til at lægge til grund for 
de sidste studieprojekter inklusive afgangsprojektet… et leve- og bofællesskab for 500 
mennesker i en forstad til Aarhus, et projekt som dog også havde tråde tilbage til ople-
velser i den legendariske fremtidsfestival… Thylejren i 1970. 

Med afgangsprojektet vel modtaget og godkendt var målet nu nået, samtidig med at han 
lige var fyldt 30 år… det var tiden at blive voksen. 

 

Bind III - Manddommen 
Færdiguddannelsen betød nok engang en ny begyndelse, og igen en begyndelse hvor der 
måske nok var sat en retning, men hvor der på ingen måde var skabt en ide om hvad- og 
hvordan noget kunne ske. Samfundet var knap kommet sig over en lavkonjunktur med 
oliekrise i 1973 og der stod ingen headhuntere uden for døren, som efter konstruktørek-
samenen fem år før. Familien boede nu i Sølystgade i Aarhus C, og børnene var blevet 
rigtige Aarhusianere… underforstået at den slags kun meget nødig flytter uden for ring-
gaden. Eventuelle drømme om at returnere til Holstebro blev derfor skrinlagt og om ik-
ke før, så da en ansøgning om et job som bygningsinspektør i byen glippede. 
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I første omgang løstes beskæftigelsesproblemet med selv at bygge huset i Sølystgade om. 
Forhus og baghus blev skilt ad fra kælder til kvist og alt hvad der kunne skiftes ud af in-
stallationer og udstyr blev fornyet, ligesom  rummenes funktioner blev omdefineret og 
nye vægge blev sat op. Omkring på de 200 m2. havde trods alt hidtil levet fem familier, 
en på hver sin etage… tre i forhuset og to i baghuset, og nu skulle der kun fyldes en fa-
milie ind i det hele. Gert der boede til leje øverst i forhuset ville det dog gerne anderle-
des, og han hjalp med hele ombygningen og fik baghuset i bytte for sine anstrengelser, 
og så blev han en nær af familien resten af vejen… foreløbig i 45 år. Han var gymnasie-
lærer og var sikret for fremtiden, og den slags jobs var ikke almindelig for arkitekter, 
men så var der jo heldigvis mureriet. Således havde den unge arkitekt knap oprettet egen 
tegnestue som insider på en større tegnestue ude i byen før en af denne tegnestues ansat-
te arkitekter lokkede med et stykke murerarbejde som var så specielt, at andre murere 
havde rystet på hovedet og takket nej. På den måde startede så en længere murermester-
karriere hvor Preben, en anden god ven og studiekammerat med nybagt arkitektstatus og 
murerbaggrund gik med på opgaven, sammen med en civilingeniør vi fandt ude i byen, 
som murerarbejdsmand. 

Med lidt personudskiftninger fortsatte de to arkitekter efterfølgende med en endnu stør-
re opgave og flere små indtil gruppen gik langsomt i opløsning efter at den gamle Struer-
dreng opnåede et vikarjob som undervisningsassistent på arkitektskolen. Det job kunne 
han godt lide, og i de følgende år faldt han over adskillige lignende vikarjob og blev stille 
og umærkeligt et medlem af det spirende prekariat som groede frem i disse år. Han lod 
sig dog ikke ryste, og indimellem byggede han gang på gang et hus og solgte… så uden 
at have tænkt nøjere over det var han pludselig bygmester, og et af husene opnåede end-
da den hæder at blive vist i landets fremmeste byggeblad for arkitekter… nemlig tids-
skriftet Arkitektur. 

Lige lidt hjalp det, økonomien vedblev svag om end den så stærk ud, og familien der få 
år senere havde indrettet sig i en villa nær stranden i Risskov gik i opløsning, og han flyt-
tede syd på til Holme for at teste tidens fedeste trend for boligbyggeri "Tæt Lav", noget 
som lå meget tæt på, hvad han selv kunne have fundet på at tegne… og så endda i form 
af et bofællesskab! Jo det var ikke så tosset, men der skulle jo stadig brød på bordet, og 
det kom så som sendt af forsynet. Et nyt job vinkede… det havde noget med arkitekt-
skolens u-landsafdeling at gøre, og han blev ansat af Mellemfolkeligt Samvirke som team 
leader for et hold unge der skulle i jobtræning som selvbyggere i Himalaya. Det blev et 
stort eventyr men også hårdt arbejde. På tre måneder tabte han 30 af 100 kilo og så sav-
nede han vildt den forladte Grethe. 

Savnet var gensidigt, og hjemme igen flyttede han derfor ind hos hende samtidig med, at 
han igen forsøgte sig med egen tegnestue som fremlejer på en større tegnestue på Klo-
stertorv. Tegnestuen tilhørte Nils Madsen, en dynamisk og vidtseende arkitekt med gang 
i den, og den aktive atmosfære smittede, og inden nogen havde nået at se sig om var den 
genforelskede igen på farten. Han rejste til Sydamerika for om muligt at finde afsætning 
for nogle ideer han havde tumlet med tilbage i Himalaya… der, i Kasmir, kunne de nem-
lig ikke afsættes grundet en opblusset borgerkrig, og håbet var nu at de måtte kunne af-
sættes i Andesbjergene eller nærmere i Bolivia hvor der var tilsvarende vilkår. Heldigvis 
havde han slået sig sammen med en anden lejer fra tegnestuen Henry. Henry var film-
mand og han kunne tale spansk, hvilket viste sig at være livsvigtigt på de kanter. 
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Turen endte efter en række strabadser succesfuldt og fastholdt vor mand på Altiplano de 
næste 25 år. Først skulle der bare lige oprettes en dansk ngo som kunne søge Danida, 
EU og andre donorer om penge… projektets koncept lå uden for, hvad eksisterende 
ngo'er ville optage i deres strategier, og det førte til dannelsen af Dansk International 
Bosætningsservice, DIB. DIB startede som en medlemsorganisation for primært arkitek-
ter, sociologer og andre faggrupper med interesser for byggeri og planlægning i den tred-
je verden, og organisationens formål var kort sagt, at medvirke til forbedring af menne-
skelige levevilkår gennem udvikling og demonstration af bæredygtig bosætning. 

Med sådanne hensigter lagde DIB ud med sit første arbejde i Bolivia… et pilotprojekt, 
hvor der blev  eksperimenteret med byggeri af lerjord gravet op på stedet og direkte 
omdannet til færdige huse inklusive selvbærende lerjordstage kombineret med simple 
passivt fungerende solvarmeanlæg. "Lak'a Utas" kaldte de lokale aymarafolk husene… 
hvilket betød "huse af jord". Det gik godt og gav anledning til at arbejde videre på ste-
det, og denne gang et større udviklingsprojekt hvor der ud over byggeri også blev ind-
draget andre byggerelaterede og især indkomstskabende aktiviteter. Dette lykkedes dog 
kun delvist… men det afdækkede jo så bare nogle uforudsete problemer i relation til den 
lokale kommunale kapacitet i forhold til udvikling og det var jo ikke så ringe endda, for 
de problemer kunne DIB selvfølgelig også bidrage til løsningen af! 

Det sidste projekt blev derfor igen udformet som en forlængelse byggende på tidligere 
indhøstede erfaringer og kontakter, og herunder en en videre udbredelse af Lak'a Uta 
over hele Altiplano, men nu også i kombination med et låneprogram og et lokalt kom-
munalt udviklingsprojekt i Lahuachaca beliggende i Sica Sica kommune. Nu var det 
pludselig et rigtig voksent projekt med over fyre ansatte og den storrygende arkitekt så 
nu døden direkte i øjnene! Han røg i forvejen 40 cigarretter om dagen og var sikker på, 
at det aldrig ville gå godt med al den røg oven i de forestående udfordringer… så ville 
han helt sikkert ende med 60 smøger om dagen, og det kan ingen holde til! Han gik til 
sagens kerne og stoppede enhver form for rygning samme dag som projektet åbnede 
den 1. januar 1997, og han har ikke røget siden. 

Fra start gik det over stok og sten med stor begejstring blandt alle ansatte og også eks-
terne interessenter. Projektet var en stjerne på den Bolivianske himmel og så gik der, 
som det så ofte gør under sådanne omstændigheder, kage i det. På dansk side var der 
gennemgående tre ansatte og hos den bolivianske ngo-partner var der væsentlig flere. 
Det danske hold og det store flertal af de bolivianske ansatte svingede godt, medens den 
bolivianske top (kald det bare eliten) fordækt søgte at ændre den gældende dagsorden i 
projektet i retning af personlige interesser, samt her og nu at skabe sig selv økonomiske 
fordele. DIB tog konsekvensen af balladen og fyrede de besværlige og videreførte pro-
jektet med en ny mere lokalt forankret boliviansk ngo. 

Efter seks år i sidste omgang var der i alt bygget ca. 500 huse, primært boliger og stalde, 
men også landsbyskoler, hotelhytter og en kirke plus det løse, og hertil kom et gennem-
arbejdet forskningsrapport med konceptforslag for fremtidig kommune- og lokalplan-
lægning på Altiplano med folkelig deltagelse… baseret på fortidige Andinske demokrati-
traditioner i kombination med danske erfaringer. Således følte DIB at målene var nået, 
samtidig med at hoveddonor Danida generelt skiftede strategi for store dele af sin bi-
stand, hvor der ikke længere blev givet høj prioritet til byggeri og planlægning. 
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Parallelt med aktiviteterne i Bolivia havde DIB overtaget lejemålet på Niel Madsens teg-
nestue og i lange perioder og i vekselvirkning med flere andre var vor mand også både 
formand og generalsekretær i organisationen hvor alle aktive mere og mindre var invol-
veret i formulering og gennemførelse af projekter og forundersøgelser etc. både i Boli-
via, men også i Cambodia, Sri Lanka, Etiopien og Sct. Vincent med flere. 

Tilbage i Danmark efter det sidste Boliviaprojekt afviklede den hjemvendte projektleder 
og tidligere leder af DIB alle forpligtigelser på ledelsesplan i organisationen for at give 
plads til en ny generation af de dygtige medlemmer som havde været med gennem flere 
år, og som nu meget gerne ville tage over. Det passede samtidig godt ind i den gamles 
ønsker om at vende tilbage til sine gamle freelance byggeaktiviteter. I første omgang en 
totalrenovering af familiens nyeste bopæl på Elbækvej i Risskov, hvor han ud over fru 
Grethes store tilfredshed også opnåede, at tilfældige forbipasserende ringede på døren 
bare for at fortælle, at de syntes huset var blevet så smukt at se på. Således opmuntret 
deltog han i et kursus om byggeri af masseovne, et fortrinsvist finsk koncept som spred-
te sig i de år.  

Knap var han imidlertid klar til at bygge ovne før han blev headhuntet (presset) til at 
indgå i andre nye skræddersyede om- og tilbygninger samt i sidste ende også nybygge-
ri… ikke fordi der var gamle kunder der havde gået og ventet, nej. Denne gang var det 
de nu mere end voksne og foretagsomme sønner Jacob og Ole der trængte sig på, og det 
med det store resultat at der nu findes en spændende tilbygning til et hus kaldet "Sølyst" 
i Høegh-Guldbergs Gade, plus en rekonstrueret "Hestestald" i Ravnsborg Tværgade på 
Nørrebro, en lystgård på Skuldelev Mark ved Roskilde fjord, og lidt til rundt omkring, 
senest i Langør på Samsø, efter og medens han i øvrigt har indrettet sig i et par nye boli-
ger henholdsvis på havnen i Struer og tilbage igen i Risskov. 

 

Bind IV - Alderdommen 
Dette fjerde og sidste bind er i skrivende stund helt blank og forventes heller ikke påbe-
gyndt før efter de første tre kvarte århundreder… om den så nogensinde bliver påbe-
gyndt eller kommer til at strække sig over et kvart århundrede til! Det må tiden vise. 

Skulde det lykkes forventes der ikke at ske så meget mere på de skrå stilladsbrædder end 
sige ved det støvede tegnebord… men sker der noget skal det nok komme med, men 
overordnet er planen mere, at skrive dette bind i en refleksiv ånd hvor der vendes tilbage 
og ses på, hvordan livet ellers måtte være gået for så mange som muligt af de personer 
som har haft en rolle i drengens liv! Der er tænkt på dem som ikke er direkte i familie og 
de som er, både de som er forsvundet og de som er her endnu. 

Herefter er der vist kun oldingen tilbage, og så er tiden inde til råt for usødet at slutte af 
med alle synspunkter på livet medens der ventes på døden. Med lidt held kunne der vel-
blive til et par ord om idiosynkrasierne som religion, fornærethed, politik og godhed. Ja, 
og så til passionerne som frimærkerne, erotikken, kunsten, musikken, arkitekturen og 
samfundet samt etikken… eller bare noget af det. 
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Hvem, hvad, hvorfor og hvor  

Hvem fortæller  
Lars Jørgen Jakobsen; dreng, murer, arkitekt, projektmager, og folkepensioneret olding. 
Født i Aarhus 5. april 1945. 

Hvad er der fortalt om 
Fortællingen er en case story om en tilfældig dreng der har levet og været, og som nor-
malt ikke efterlader sig andre spor end en flok vildfarne gener.  

Skudt fra hoften omhandler fortællingen: 
En dreng kommer til verden – baggrund og forventninger. 
Slægterne som fulgte slægters gang – rødder og identitet. 
Drengen vokser op – verden opdages med forundring og drømme. 
Den unge mand bliver far og tager hul på voksenlivet, dog under fortsat udvikling og 
dårskab… krydret med lidt held og drevet af passioner og visioner. 
Mur og Rum Bygningskunst… bliver overskriften for livet og bruges som firmanavn. 
Grundlægger desuden bistandsorganisationen  
Dansk International Bosætningsservice, DIB 
Børnene bliver voksne og flyver fra reden. 
Efterskrift – hvad var det lige der skete? Og hvad så? 
Projektets titel og projektperiode: 

”En Dreng I Et Spil Kegler I, II og III” er skrevet i perioden efter 2010 til 2020 
”En Dreng I Et Spil Kegler IV" er skrevet i perioden efter 2020 til 2045!!! 

Formål 
En personlig beretning om et menneske samt dets relationer, levevilkår og tanker om-
kring livet mellem 1945 og 2045!!! er tilgængelig for eftertiden. 

Målgruppe  
Direkte efterkommere og andre som kunne være interesserede, herunder personer som 
beskæftiger sig med dansk folkeminde. 

Forudsætninger og risici 
At drengen lever og er frisk længe nok til at blive færdig med skrivearbejdet og udgivel-
sen heraf, hvilket må formodes at være opfyldt når dette er udgivet 

Vigtigste resultater 
Nærværende illustrerede selvbiografi i bogform. 

En supplerende web-udgave med fokus på en større billedpræsentation og supplerende 
tekster på websiden larsjorgen.dk 

Partnere 
Projektet løses/er løst som en enkeltmandsopgave eventuelt med lejlighedsvise konsul-
tationer hos berørte personer via samtaler og breve/mails.  
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UNGDOMMEN 

Mellemskolen 
Livet i Struer gik som beskrevet noget over stok og sten hvor jeg fra 9årsalderen i prak-
sis selv styrede alt hvad der skulle ske. Rammerne var i princippet blot, at undgå dårlig 
omtale og herunder at være rettidig ved morgenmaden sammen med det yngre personale 
på teglgården i form af køkken- og rengøringspiger som i stor udstrækning indgik i et 
team sammen med dem på Kongenshus, og så stationeret der hvor der nu var mest pres 
på. 

Skolen havde hidtil ikke fyldt alverden i min tilværelse… eller også fyldte den det hele! 
Man var jo i det mindste lidt afhængig af at man fik en ordentlig behandling, og den var 
jeg ikke altid lige tilfreds med. Tilbage i Skarrild havde jeg jo vænnet mig til, at skolen 
først og fremmest var på min side… frøken Thygesen/Tippe og mig, plus lidt de andre 
børn sådan som statister! Jo, og sådan oplevede de andre det også hver især på egne 
vegne, tror jeg… fik jeg lige sagt, at jeg synes frøken Tippe var dygtig? Ellers husker jeg 
ikke meget de lærere jeg mødte senere i de første år i Løkken, Lemvig og Struer. I Lem-
vig var der en frøken Byskov og på den gamle Østre Skole i Danmarksgade havde passe-
ret en glad mand med en violin som han kunne alt med… sådan noget havde jeg aldrig 
oplevet før, men det var kun ganske lidt vi havde ham. Måske han har været vikar! Jo og 
så var der den rare fru Petersen til sang, og så selvfølgelig de to helt centrale skikkelser 
Kordegn Nielsen og Karen Skovdam. 

Kordegn Nielsen var indremissionsk og klasselærer og det var ham der tidligt i forløbet 
havde besluttet, at jeg var dum og derfor havde slået mig i gulvet på grund af min mang-
lende udenadslære i forbindelse med salmevers. Det gjorde vort forhold noget anstrengt 
hvad der også kom til at præge min dansk indlæring. Hans autoritære og rigide regelrette 
stil var bare ikke min… jeg kunne godt finde på en god historie, men han så kun efter 
kommaer og anden grammatisk armbøjning, og det kom der ikke meget godt ud af. Så 
var det heldigvis noget helt andet med frøken Skovdam, Karen Skovdam. Hun var også 
indremissionsk og så var hun rødhåret og gik i plisserede nederdele, så dømt ud fra dette 
så skulle vort samarbejde gå helt galt! Men nej, hun var skrap men også rar og fair, det 
fornemmer en lille dreng hurtigt… ja næsten på et splitsekund, og så hjalp det nok også 
at jeg havde talent for hendes fag "regning". 

En dag i 5. klasse kom jeg i skole og mødte et tomt klasselokale hvor bordene var sat 
fint op forsynet med nogle papirark. Sådan havde jeg ikke set lokalet før, hverken her el-
ler der. På en måde virkede det lidt højtideligt… og så var jeg helt alene der var ikke 
kommet andre børn. Dette nåede jeg dog ikke at reflektere nærmere over, for så stod 
frøken Skovdam ved siden af mig! Nå Jørgen er du kommet i dag, du er ellers ikke til-
meldt! Den kommentar stod jeg så og rodede lidt med, uden lige at forstå hvad hun 
mente. Imidlertid viste det sig, at der den dag var optagelsesprøver til mellemskolen og 
at det halve af klassen havde fri den dag fordi de, eller deres forældre vel, havde valgt at 
fortsætte direkte i 6. og 7. klasse for derefter at gå ud af skolen. 

Formentlig havde der været snakket om alt dette i klassen, men det var gået min uop-
mærksomme næse forbi, men jeg havde nu heller aldrig forestillet mig andet end at gå ud 
af skolen efter 7. klasse og konfirmationen som det første skarpe hjørne her i livet! Ved 
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du hvad Jørgen, sagde frøken Skovdam oppe over mit hoved… prøverne begynder i næ-
ste time, og da du nu er her alligevel, så synes jeg at du skal sætte dig på en af de ledige 
pladser… du kan godt bestå sådan en prøve, og så kan du altid finde ud af hvad du vil 
senere. Jowe… sagde jeg og satte mig, og kom i mellemskolen sammen med Keld, men 
uden Leif. 

Østre Skole i Struer 
 

 
Billedet her, fra den nye Østre Skoles skolegård er ca. fra bydrengens tid i vinteren 1956/57 og her er 

der muligvis lige blevet ringet ind og folk er ved at omstille sig til at stå på række, og blive ledt ind 
klassevist. Den gang blev jeg altid kaldt Jørgen, og det er ham der poserer barhovedet i forgrunden mod 
højre i nickers og støvler. Desuden kan jeg fra min klasse få øje på Lene datter af købmand Andersen 
på hjørnet af Østergade og Bredgade, Vibeke andersen datter af glarmesteren nede ved Kino, Kirsten 

Dahl, Carl Jørgen søn af bageren på hjørnet af Ringgaden og Søndergade samt Knud Chas 
Christensen søn af redaktøren for det socialdemokratiske Amstbladet.  

I baggrunden kan man se, at tegnelokale og naturlokale, fortsat er under opførelse med rå 
murstensvægge oh uden glas i vinduerne. 

 

Østre Skole blev indviet den 23. november 1957 og jeg begyndte i 1. mellem (6. skoleår) 
efter sommerferien, en tre måneder før, samme år. Men faktisk var vi blevet flyttet ud til 
den nye skole uden for byen allerede i 4. klasse, på et tidspunkt tilbage før opstanden i 
Ungarn og den samtidige besættelse af landet i 1956. Det blev vi meget optaget af, og 
der blev samlet ind i skolen og alle vegne, og staten udgav et særfrimærke til fordel for 
ungarske flygtninge, et 30+5 øre på et oprindeligt 25 øres rødt Frederik IX frimærke. 

Der var samme vinter en længere frostperiode hvor fjorden også var frosset til, hvorfor 
vi i en periode hver dag havde masser af gammelt brød med, til kæmpeflokke af måger 
og andre søfugle, herunder også svaner, der var søgt op på skolens idrætsplads uden for 
fjerde klassernes vinduer, hvor C klassen lå længst ude i fløjen i retning mod brandstati-
onen. Skolegården var i lang tid lidt af en pløjemark og det halve af skolen var ikke 



Side 20 af 204 

 
 

kommet højere op end fundamenterne, så mon ikke vi begyndte ude på den nye skole 
godt et år før den officielle indvielse hvor fysik- og naturlokalet samt fløjen med sløjdsal 
m.m. var bygget færdige! 

Ud af tre grundskole-femteklasser med ca. 30 børn i hver blev der dannet to mellemsko-
leklasser á ca. 25 børn… de første af den slags på Østre Skole siden der, så vidt jeg ved, i 
fordums tider havde været privat Borger og Realskole i Danmarksgade. Min klasse blev 
A-klassen, og det lød bedre i mine ører end B og C-klassen. 

Første, Anden og Tredje Mellem 
Mest synlige forandring blev, at vi fik et nyt klasselokale og en lærerrokade, således at 
frøken Skovdam blev min klasselærer, og så fik vi Kordegn Nielsen til regning. Dette be-
tød sjovt nok et løft på begge felter for mig. Ikke sådan, at jeg blev dygtig til dansk, men 
nu turde jeg da deltage så langt evnerne rakte, og det kom også til at gælde engelsk og 
senere tysk… det med at huske nye ord og at forstå grammatik er jeg aldrig kommet på 
omgangshøjde med, så sproglig var jeg ikke. Omvendt blev jeg heller ikke dårligere, men 
stadig bedre, til at regne, så det var åbenlyst et felt for mig at satse på. Her vandt min 
positive selvopfattelse over Kordegn Nielsens mistro, og trods ham fastholdt jeg altså 
min interesse som kun blev øget som faget udviklede sig. Sammenhængene inden for 
aritmetik og geometri nærmest virkede dragende… det der med Pythagoras og at en lig-
ning  a2 + b2 = c2  kunne illustreres med en retvinklet trekant o.s.v. o.s.v. var de rene 
åbenbaringer. Det gik endda så vidt, at jeg for første gang foretog selvstudier hjemme 
for at få tilfredsstillet min nysgerrighed, og der skete endda dette, at jeg på besynderlig 
vis fik mig anskaffet et leksikon. "Hjemmets leksikon" hed det, og under Matematik 
fandt jeg masser af let tilgængelig viden om det jeg endnu en stund kaldte regning. Det 
var en handelsrejsende i leksikoner etc. der havde slået sig ned drikkelaget omkring Val-
des stambord i teglgårdens restaurant… han blev fyr og flamme, da jeg henvendte mig 
til Valde for at opnå et eller andet! Du har brug for et leksikon deklamerede han. Sådan 
et sælger jeg mange af, og så kom ellers en længere salgsseance som lige så meget tjente 
til underholdning for drikkebrødrene som til oplysning for mig. Men enden på det hele 
blev, at Valde under stort applaus købte det fem bind store bogværk til mig. Dog fik jeg 
det først med posten nogle dage senere. Det var stadig i de tider hvor mange handelsrej-
sende drog rundt med offentlig transport og falbød  sine produkter ved hjælp af brochu-
rer og mindre demoudgaver etc. som de kunne have i en stor tasken eller kuffert. 

Tilsvarende blev jeg i skolen også vakt af fagene Naturhistorie og Fysik, de fag var også 
spændene men dog ikke så dragende, at jeg fandt det relevant at læse lektier på områder-
ne og da slet ikke selvstudier… desværre. Dels havde jeg jo  på det tidspunkt mit arbejde 
som bydreng hos Importøren og dels havde jeg travlt med alle mulige andre aktiviteter 
der, om end af tvivlsom nytteværdi var mere tillokkende. Der ville ellers have været mas-
ser af god viden at hente, vores fysiklærer hed Zuschlag og han var med rette en meget 
afholdt lærer med stor autoritet, men mit talent for rettidig omhu med at få lært noget 
trådte beklagelig vist ikke i funktion. Vi drenge havde i øvrigt tidligere haft ham som en 
populær lærer til sløjd oppe på Vestre Skole i den tid hvor der ikke var en sløjdsal på 
Østre. 

Knap så stor autoritet havde vores lærer i Naturhistorie, og dog… i hvert fald havde han 
et stort underholdningstalent Kjeld Nielsen, og så var han den første miljøfortaler jeg 
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mødte i livet. Han kunne fortælle i det uendelige om folks og samfundets galskab i natu-
ren, hvor ikke mindst de planlagte udretninger af Skjern Å fik det glatte lag, når han for-
vrænget skreg ud i klassen at "Der skal gro kroyern, kroyern og atter kroyern” altså korn. 
Han rasede over de satans skide bønder som aldrig kunne få jord nok at dyrke… under-
forstået, at det var naturen der måtte betale med stærkt reducerede naturoplevelser til-
følge. Det var noget jeg forstod, selv havde jeg jo levet et lang stykke tid ved Skjern Å og 
vidste alt om, at især laks og ørred fandt særligt velegnede kroge at stå på, både for at 
fouragere og at gyde! Sådanne steder ville uvægerligt gå tabt. Kanalen i Silstrup ved Skar-
rild var jo netop kunstig og retlinet som trukket efter en snor, og der var der da heller 
aldrig set en Laks… kun skidtfisk som Skaller. Der havde jeg også lært, at der var forskel 
på lyden! Hvor kanalen således bare flød lydløst af sted kunne man selvfølgelig også hø-
re solen skinne, men på samme tid ville man ved åen kunne høre hvirvlernes gurglen og 
ørrederne slå med halen efter myggene der summede over vandene… for ikke også at 
tale om synet, hvor åen var et levende spil mellem vandets bevægelser og de forskellige 
gevækster der forsøgte at gro sig fast i de mange dybder, hvor man jo da også vidste at 
der kunne være trolde, eksempelvist som i bukke bruse. Den slags forstod (forstår) bøn-
der sig ikke altid på.  

Som det var med åen og dens kvaliteter, således var det også med vandhuller og gravhø-
je og levende hegn… altid blev den slags, såvel natur- som kulturværdier skændet af folk 
uden kærlighed. Hos både familie, naboer og andre havde jeg oplevet at folk var fuld-
stændig ligeglade med den slags, blændet og kvalt i deres hoveder som var fyldt til bri-
stepunktet af de evindelige lovsange om, at kun nytteværdi havde betydning. Altså var 
det ikke fordi de var onde, nej de var bare dumme, og Kjeld Nielsen gav dem det glatte-
lag. Sådan som han også nød at udstille alle mulige andre naragtigheder til spot og spe. 
Eksempelvis elskede han historien om de mange godmiddagsinteresserede jægere som 
mødtes i deres fineste skrud med fjer i hattene og med jagthorn, hunde og det hele. 
Mændene havde skudt i vilden sky hele formiddagen hvor hundene også havde cirkule-
ret rundt under gny og larm i terrænet som gale… og så, hvor der med ét var blevet helt  
stille derude, så kun lidt summen af mænd og lidt piv fra hundene kunne høres før jagt-
selskabet efter en stund nu nærmede sig den ventende jagtmiddag… da kom man bæ-
rende på et større dyr, dagens eneste bytte! Intet andet var blevet ramt og den gode 
Kjeld Nielsen nærmest græd af fryd, da han endelig kunne røbe, at det var en af hundene 
de havde fået ram på… fjolserne over alle fjolser, og de var sikkert bønder alle til hobe! 

Det er ikke fordi jeg ikke var enig i pointerne og den dybtfølte fryd. Det var jeg, men jeg 
havde dog også et øje så meget på klem billedlig talt, at jeg heller ikke var blind for lære-
rens egen latterlige fremtoning, som den gang vi havde set ham cykle til skydeøvelser i 
hjemmeværnet ude på Vralden, som altid iført den dengang krasse og uklædelige hjem-
meværnsuniform og med en stor krumbøjet pibe hængende i mundvigen. Det bedøm-
melse var naturligvis ikke rimelig, manden måtte selvfølgelig se ud som han ville, men 
det der måske nok så alvorligt skabte min kritiske sans mod ham var nok mere, at han 
også selv kunne være en idiot når det kom til stykket. Vi havde Kjeld Nielsen og min 
yndlingsskiderik af en engelsklærer Peder Skadhede til gymnastik formentlig et år ad 
gangen eller så! Det betyder egentlig ikke noget, for de var lige elendige til at lave en god 
oplevelse for alle… ikke fordi jeg var dårlig til gymnastik, jeg var vel bare en sprælle-
mand som de fleste, og lige så uopmærksom her som på så mange andre områder… jeg 
legede og var ikke tilstrækkelig fokuseret på at vinde alting, og det kom nok hurtigt til at 
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betyde, at jeg altid blev blandt de sidste der blev valgt til fodbold, for fodbold var blodig 
alvor, hvorfor det også var de to bedste der altid blev sat til at vælge først, med den 
virkning, at der jo altid ville være nogle tabere, før man overhovedet var kommet i gang.  

Denne lident begavede pædagogiske metode fandt jeg forkastelig den gang, og det gør 
jeg stadig, om end den lærte mig at bevare selvkontrollen når jeg led et nederlag. Det læ-
rerne skulle have gjort var, at lade os lege og kæmpe på en måde hvor det var de fysiske 
udfordringer og samarbejdet os imellem der skulle være sat i centrum. I stedet blev de 
timer, der skulle have sat blodet i kog og pep i vores udvikling, en hæmsko i det samme, 
i det mindste som jeg oplevede det. Dels mistede jeg al motivation til at deltage og dels 
betragtede jeg de som havde ansvaret for at jeg ikke blev valgt som fjender, og dermed 
"personas non grata" i mit liv. Det vil sige, at jeg kogte mit omgang med dem ned til 
mindst muligt, men uden at afsløre min vrede! Jeg så og talte simpelt hen ikke med dem 
når det ikke var påkrævet, og det gjaldt lærerne og de pågældende elever… færdig med 
dem.  

Samtidig kunne jeg så, trods disse dårlige oplevelser, opholde mig i dagevis med at spille 
fodbold omme i "hullet" ved Ringgaden efter skoletid. Hullet var et stykke jord med et 
par kommunale håndboldmål hvor vi frit kunne spille fodbold som vi lystede, og når 
nogen ankom kappedes de to spillende hold om, at få vedkommende med på deres 
hold… dog under behørig respekt for, at der altid var nogenlunde ligevægt, og så spille-
de vi så både sveden og blodet sprang. Se det var livets skole, og her lærte jeg at man kan 
samarbejde med alle der gerne ville… talent eller ej, så fandt alle sin plads uden at nogen 
blev nedgjort. Synd, at skolen ikke kunne finde ud af at bruge fodbold på denne måde, 
for grundlæggende er fodbold jo et fantastisk spil… og for mig er der ingen tvivl om at 
både fodbold og mange andre holdspil er en fantastisk livsforberedende forgård til ind-
læring og udvikling af såvel kollektive som individuelle præstationer, som oven i købet  
let lader sig transformere til alle mulige andre af livets sociale og kreative sammenhænge. 

Hvad mine egne erfaringer angår, så er det nok de mere anarkistiske regler som opstod i 
min ukontrollerede barndom, både inden for sport og anden leg, som er kommet til at 
dominere. Sådan lidt som en kreativ antiautoritær udisciplineret drømmer med hang til 
fællesskab og dette at "gå selv". Var jeg blevet afrettet og trænet på god og respektabel 
og omsorgsfuld vis i skolen kunne jeg vel have udviklet mig til en rimelig velanskreven 
medarbejder i en hvilken som helst velkørende organisation! Men så skulle det ikke en-
de… måske, måske ikke, grundet de nok få men derfor også chokerende overgreb jeg 
oplevede gennem tiden på Østre Skole i Struer. Billedet af den hellige nævesvingende 
Kordegn Nielsen og den sleske og fejlplacerede Peder Skadhede står i det mindste skarpt 
på min indre nethinde som repræsentanter for en dumhedens arrogance, jeg altid siden 
er gået imod, når jeg har mødt den, kote hvad det vilde. Til gengæld står billedet af Ka-
ren Skovdam også som dokumentation for, at der midt i mørket trods alt kan findes lys, 
hvorfor livet alligevel sagtens kan gå rigtig godt, om end på sin egen både skæve og mere 
eller mindre målrettede måde.   

Den Gryende ungdom 
Efter kort tid i 1. Mellem forsvandt Keld. Hvis jeg skal give et bud på hvorfor, så tror 
jeg det skyldtes manglende traditioner i hans arbejderfamilie for overdreven skolegang, 
når man nu alternativt var moden til at bidrage til familiens økonomi. Sådan var det jo i 
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min egen husmandsfamilie hvor alle min mors søskende, på nær den yngste, var gået ud 
af skolen efter 7. klasse. Ja, så har jeg jo nærmest allerede nævnt forskellen! Det var min 
moster Bodil, hun havde været vildt dygtig i skolen, og da hun var det sidste barn i flok-
ken var der pludselig også økonomisk mulighed for, at hun kunne overskride grænsen til 
det forjættede land Kjellerup Realskole. Ikke sådan at forstå, at jeg var lige så skrap som 
hende, det var jeg ikke, men hun havde gjort det godt, og var jo nu på vej til at blive so-
cialrådgiver og kunne dermed øjne en position i samfundet som ingen anden vi kendte, 
havde… altså var det ikke umuligt for en Jakobsen! Dertil kom så nok også, at min mor 
på det tidspunkt havde giftet sig med Valde, og det havde som minimum i det mindste 
flyttet barrieren for mit frie skolevalg, som jeg altså knap selv ænsede. 

På en måde var det mit første skifte fra en arbejdsplads til en anden, og når man skifter 
arbejdsplads har jeg siden lært, at de gamle arbejdskammerater generelt glider i baggrun-
den og at venskaber stille udfases hvorefter man så tilsvarende overgår i nye kammerat- 
og venskaber. Min nye skolekammerat blev Freddy Kappel som dukkede op ud af intet-
heden, og dog havde vi gået i klasse sammen i knap 4 år. Vi fungerede vel bare godt 
sammen og ved et tilfælde stod jeg lige i nærheden, da Freddy og hans lillebror Oscar var 
i gang med at indrette sig i et lysthus i den yderste ende af deres have der lå næsten over 
for skolen henne ved Struerdalvej. Det projekt blev jeg inddraget i, og den plet i haven 
blev vort territorie. Vi overnattede der et par gange og så drev det i baggrunden medens 
jeg blev hængende. De havde en rigtig flink mor som stod parat med syltetøjsmader når 
vi kom fra skole, og så havde de fjernsyn! Det var selvfølgelig ikke derfor vi var kamme-
rater Freddy og jeg, men det bidrog nu til at kitte venskabet sammen, for hjemmet var 
meget gæstfrit og i lange perioder så vi TV, som det nu så småt hed, sammen hver aften 
den gang hvor blot levende billeder var nok til at samle folk… for der var kun et pro-
gram i langt færre timer end det vi kender nu. 

Faren hed Åge, og han var karetmager, hvad der allerede dengang var et lidt outdated 
fag, hvorfor han da også arbejdede ude hos B&O. Hvad han lavede der ude ved jeg ikke, 
men helt klart, så kompenserede han for eventuelle drømme om sit gamle fag, ved at stå 
ude i deres store udhus og rode med en gammel DKV personbil. En totaktsmodel hvor 
visse dele af karrosseriet bestod af et træskelet med krydsfiner… rigtig guf for den gamle 
karetmager at lege med. Om søndagen stod den så ofte på udflugter omkring Struer og 
omegn hvor Kjærgård Mølle og Jegindø var yndlingsmål. 

Til gengæld slog Freddy nu af og til følge med mig på mine ture til Kongenshus, hvor 
jeg stadig foretrak selv at medbringe selskab. Med basis i hotellet drog vi så ud på Alhe-
den på cykel, blandt andet til Sunds Sø hvor jeg også mener Keld var med engang… el-
ler var det Leif! Min hukommelse er ikke hvad man kunne ønske sig, men jeg kan da hu-
ske, at vi var meget optaget af, om vi kunne snige os til at udspionere elskende par mel-
lem træerne uden for en dansepavillon der havde levende musik på om lørdagen. I vores 
fantasi var der ingen grænser for det Sodoma og Gomorra der herskede ude i skyggerne 
når par kom ud for at køle lidt af. Men vi spildte vores tid, i hvert fald så vi aldrig noget 
af det attråede.  

I det hele tage var det en tid hvor alt omtrent gik op i piger og dette toppede på det 
nærmeste i 2. Mellem, da vi var på lejerskole på Bornholm og ved et tilfælde kom til at 
køre parløb med en anden 2. Mellem klasse fra Holstebro. Ligegyldig hvor vi kom hen 
hele ugen, så var den anden klasse kommet, eller også kom de snart efter os… og sikke 
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nogen piger! De af os der var kommet til den interesse bare sejlede rundt med et kryds i 
hvert øje og tænkte kun på at bevæge sig og stille sig i position, så vi kunne ramle ind i 
skønhederne, der helt klart nød tilbedelsen. Vi overså i høj grad klassens egne piger, men 
dem var drengene fra Holstebro så faldet i svime over, og så var alle jo glade, og om af-
tenen på pensionatet i Allinge Sandvig kunne snakken så køre på kryds og tværs om da-
gens tilnærmelser og halve erobringer. Hele erobringer blev der nemlig ikke til, dertil var 
vi alligevel lige kommet et par weekender for tidligt derover… men vi blev vakt! 

Nye gamle vilkår 
På hjemmefronten øverst i Teglgårdens boligafdeling bevægede livet sig stille og roligt. 
På et tidspunkt kom der en ny køkkenchef til med sin datter. Det var fru Taisbak og 
Gudrun som nu overtog hjørneværelset og det mindre naboværelse som jeg også tidlige-
re havde boet i, men nu på det seneste mere havde varmet mig hos køkkenpigerne Nan-
cy, Sonja og Emma. Der havde gennem tiderne boet et par stykker ad gangen på det væ-
relse og altid var der blevet snakket og nusset når de havde fri fra arbejdet og ikke havde 
andre planer. Der var ikke tale om at være kærester, sådan nogen havde de som regel 
ude i byen… og jeg var jo stadig en "ufarlig" barnerøv, men dog velegnet som kramme-
dyr, som i øvrigt havde det lidt på samme måde. Den slags aktivitet betragtede jeg in-
stinktivt som et privatliv der ikke kom andre ved, ligesom det i øvrigt heller ikke fik lov 
at forstyrre mine parallelle aktiviteter med de mere utilnærmelige piger i skolen. På man-
ge måder levede jeg frem og tilbage i to forskellige verdener med hver sine meget for-
skellige spilleregler. 

Fru taisbak kendt naturligvis heller ikke noget til denne tidligere trafik mellem værelser-
ne, og på en eller anden måde stilnede den også af efter hendes ankomst. Med i hendes 
uskrevne stillingsbeskrivelse var jo også at hun jo skulle holde øje med mig og give mig 
morgenmad og sende mig i skole og den slags. Det fungerede i øvrigt fint, for hun skulle 
jo alligevel også have sin egen datter af sted. Gudrun var et år yngre end jeg og var 
kommet ind i en af 1. Mellem klasserne under mig. Vi tålte hinanden og levede i noget 
der kunne ligne vore dages papsøskendeforhold, inklusive en vis indenbyrdes solidaritet i 
forhold til vores omverdenen. Grundet Gudrun gik det så også op for mig, at standar-
den ved vore fælles måltider etc. aldrig kom under hvad hendes mor syntes var godt nok 
for hende, så på den måde blev  min tilværelse da løftet en anelse. Blandt andet med 
frisk smørrebrød i skolens middagspause og frisk bagt brød med hybenmarmelade og 
lignende efter skoletid. Det var helt anderledes end forgængeren i køkkenet, som var 
blevet fyret fordi hun aldrig fik madrester smidt ud før de lå og stank i kølerummet. 

Som rigtige søskende fulgtes vi heller aldrig ad til skolen. Der havde jeg et andet projekt 
i gang, som også var poppet op efter starten på mellemskolen. Nu var Vibeke grundet 
sin faste kæreste Gert skubbet ud af mit sind og i stedet havde jeg kastet min platoniske 
forelske over genboens datter ovre fra Mejeriet på hjørnet af Bredgade og Smedegade. 
Hun hed Ruth, og heller ikke hun vidste noget om mine varme følelser, det var jo ikke 
nogen man kunne underholde pæne piger med. De følelser havde jeg jo så passende 
kunnet holde i ave i mit dobbeltliv. Således kom Ruth aldrig nærmere end lige ved og 
næsten. Hver dag i et par år stod jeg morgen og middag på lur ved Teglgårdens sydlige 
hushjørne for, lige som tilfældigt at støde på hende når hun gik i skole, og så fulgtes vi 
ellers troligt ad hver eneste dag, og ofte også hjem ad igen. 
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Sjovt nok havde Ruth familie på mejeriet i Nørskovlund, hjemme i nabolaget hos mine 
bedsteforældre. Det var jo der min bedstefar også havde kørt mælk, så vi havde jo lige 
den lille historie sammen, og den førte så engang til, at vi fandt ud af at vi jo kunne tage 
på familiebesøg sammen… altså hos hver sin familie, men efter at vi sammen havde til-
bagelagt strækningen på cykel. Det blev til en super fed tur hvor hun også havde taget 
sin veninde Aase fra klassen med, så nu havde jeg to damer at imponere på hele turen, 
hvor vi kørte gennem Vinderup og Sevel før vi holdt madpakkefrokost på en gravhøj så 
vi også lige kunne få et lille pust fra historiens vingesus på vor vej, der i det dejligste 
sommervejr. Sener nåede vi jo så lidt fladere til Kongenshus hvor vi blev rigeligt bevær-
tet af min mor før vi drog videre mod Kjellerup. På den tur holdt vi igen en lille pause, 
og denne gang ved landsbyskolen i Skræ. Åbenbart var det ikke en ferie der havde givet 
anledning til turen, for skolegården i Skræ var fuld af børn hvoraf jeg nok har været i 
familie med en hel del, for hvad jeg ikke vidste den gang så havde en af mine kartoffelty-
ske forfædre netop fundet sig en kone og dermed en af mine formødre der i Skræ ca. 
150 år før. Således ved jeg også i dag, at min morbror Henry ofte var til familietamtam 
hos slægtninge i Skræ. Hen under aften nåede vi Kjellerup og vore veje skiltes, men dog 
ikke mere, end at vi dagen efter tog den samme tur tilbage. 
 

 
Cykelturen foregik i forsommeren 1959 omkring den tid hvor vi også var blevet konfirmeret, i ved den 
anledning var jeg som nyvoksen begyndt at gå med jakke. Her ses Ruth og jeg foreviget i gårdspladsen 

på Kongenshus. 
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I samme periode sket en anden nyskabelse i hverdagen på Teglgården, for efter en tid 
som single og foruroligende bekymringer hos både min mor og slagtermesterens kone, 
fandt fru Taisbak sig en mand, en rigtig mand, en arbejdsmand og socialdemokrat af 
den rapkæftede slags. Uden at han formentlig selv har tænkt over det, åbnede han mine 
øjne for en hel ny verden og en anden måde at tænke på, og så havde han en jargon og 
attitude som smældede som en pisk. Ham blev jeg vild med, han var en helt anden type 
mand jeg ellers kendte, for han var ikke bare en almindelig klunkesocialdemokrat. Det 
var før Socialistisk Folkeparti var nået til min bevidsthed, men det var nok her han na-
turligt hørte til… det mest venstreorienterede parti som man kunne være bekendt at 
melde sig ind i! Der var også kommunisterne, men de var generelt uspiselige på de her 
kanter. 

Det var en stor og positiv ændring i dagligdagen med en sådan mand i huset. Valde var 
der jo kun en gang imellem, og han var en helt anden slags mand. Måske nok var Valde 
en mere skabende kraft, men med Niels, Niels Anneberg Godballe… jeg kaldte ham 
Anneberg, og med ham havde man fat i den slags mand som kunne tage ved og bygge 
op, alt medens han ville bande som en tyrk, og så kunne han spille Canasta, et kortspil 
som han lærte mig gennem en hel vinter. Det var fantastisk også selvom jeg i dag ikke 
kan huske det mindste om Canasta. I den knap så underholdene virkelighed var han og-
så den første fraskilte mand jeg nogensinde havde mødt, og var det ikke fordi jeg nu 
kendte ham ville jeg nok have betragtet ham som et uhyre. Skilsmisser var nemlig nær-
mest ukendte i datidens Struer, og skete de alligevel, så var de altid mandens skyld! Så-
dan tænkte jeg i hvert fald, med den massive omgang med kvinder og også svigtede 
kvinder som jeg groede i. Og Annebergs skilsmisse gjorde også voldsomt undt på hans 
familie, for det vidste jeg også noget om. Skæbnen ville nemlig at jeg gik i klasse sam-
men med hans datter Elly. I nogen tid havde hun virket noget trist, og nu vidste jeg 
hvorfor, og jeg kan da røbe, at da klassen som helhed også vidste det, så gav det en 
stemning som havde der været et dødsfald. Heldigvis har dramatikken omkring de fle-
ste skilsmisser da siden fundet sig et mere antageligt leje. 

På et tidspunkt flyttede Anneberg og Taisbakerne sammen i en lejlighed omme i Kirke-
gade og efterlod mig alene på Teglgården sammen med de piger, Karla og Ebba, der på 
den tid tjente til deres brød i huset. Karla var en barnlig sjæl og en vildbasse vel 6 år æl-
dre end jeg og derfor lige i overkanten af en passende krammeveninde, men sammen 
med Leif fik vi hende da lokket med i seng, uden at der sket andet end at vi begge faldt i 
søvn og blev overladt til os selv. Engang der var tivoli i byen tog hun mig med, for hun 
havde hørt, at jeg var skrap til luftgyngerne, og dem ville hun gerne have en tur i… hun 
skulle nok betale. Det nogle særlig avancerede luftgynger hvor man fik spændt fødderne 
fast i bunden, og så ellers fik et lille skub og ellers selv måtte kæmpe båden op i højder-
ne. Det var nemt nok, det kendte vi fra utallige luftgynger… nej det der var charmen og 
gyset her var, at man kunne tvinge gyngerne hele vejen rundt og rundet, så man blev 
ganske ør i hovedet, alt medens de forsamlede tivoligængere ned på jorden klappede og 
heppede. Det forholdt sig jo sådan, at man ved overgangen fra at gynge frem og tilbage 
til man kom hele vejen rundt, havde et par gange hvor gyngen stod næsten stille en 
stund, medens man hang med hovedet nedad der oppe mellem skyerne… og det var her 
klapsalverne skyllede op mod heltene! Ikke fordi de havde kunnet få gyngen at stå, det 
kunne de fleste vel! Nej klapsalverne gjaldt pigebarnet og i dette tilfælde Karla, der jo på 
ingen måde kunne hindre sin kjole i at falde ned og spærre udsynet for hende alt medens 
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alle andre fik det syn som de havde stået og glædet sig til. Karla var en veludviklet pige 
med lange stærke ben og hvide trusser, og hun vidste godt hvad det hele handlede om. 
Hun havde prøvet det hele med sin kæreste en sømand der nu var ude at sejle… og jeg 
var lykkelig for at have fået æren, at bringe hende til tops. Ebba var ikke til små drenge, 
men ikke desto mindre, og måske nærmest af samme grund kunne man jo godt forelske 
sig eller måske bare begære hende… det gjorde jeg, og uden at jeg vidste af det måtte jeg 
erkende at jeg nok var kønsmoden. 

Det store spring 
Nu sang tiden på sidste vers i Struer og der var kun et år til jeg ville forlade byen. Men 
det havde jeg ingen anelse om, for mig var byen min evige stad, hvorfor det heller ikke 
var noget jeg indrettede mig efter, og hvordan skulle jeg i givet fald også have gjort det! 
Men det var en brydningstid på alle planer. De uforløste hormoner fra bornholmerrejs-
ningerne og hvor de ellers havde gjort sig bemærket havde tilsyneladende trukket sig til-
bage, Taisbaks boede endnu i hjørneværelset og jeg havde været oppe hos Freddy for at 
hygge og se fjernsyn, eller også var det en anden kammerat Poul Erik oppe i Tårngade 
jeg kom hjem fra. Det var sidst på aftenen nær midnat, og sæsonens sidste søvnige jule-
træsbal var i gang i den store sal hvor højst en tiendedel af bordene var besat. Ved et af 
dem sad tre piger og var nærmest ved at falde i søvn af kedsomhed tænkte jeg! Da jeg 
vanen tro lige havde sat hovedet ind af døren på den der "sker der noget" måden, og det 
gjorde der mildt sagt ikke, og så alligevel… et bord med tre herreløsepiger! Helt uden re-
flekser var jeg dog ikke, og selvom de helt sikkert også var noget ældre end jeg, tænkte 
jeg vel, at det kunne få en chance. Så jeg bød hende jeg umiddelbart syntes så sødest ud 
op. Hun havde sikkert sagt ja til hvem som helst denne ørkesløse aften, hun hed ca. Ma-
rion og var lige kommet i butikslære nede i Østergade, men kom ellers fra Jegindø. Hun 
ville gerne snakke, og det ville jeg også, så jeg satte mig ved deres bord og snakkede vi-
dere da musikken holdt pause. Men det fik samtidig de to andre piger til at ville hjem. 
De boede alle på et værelse ved den enes arbejdsplads, men Marion ville ikke med nu, så 
hun blev. Og aldrig så snart som de to var ude af syne spurgte hun om vi ikke skulle gå 
op til mig! For jeg havde jo for allerede fortalt at jeg boede oven på og det var derfor ik-
ke på grund af musikken, at Marion var blevet. Hun fortalte at hun lige var fyldt 18 år, 
og så har hun nok i virkeligheden været 16 eller 17 år, og det fik mig til at fortælle at jeg 
var noget lignende! Det var jo ikke helt rigtigt, men reelt var der ikke længere nogen af 
os der hørte hvad der blev sagt. Marion vidste godt hvad hun gerne ville, og efter de 
mange tilløb jeg havde beriget tilværelsen med, anede jeg da godt at der var ved at ske 
det mest utrolige… noget som aldrig var sket før, i hvert fald ikke for mig. Lyset blev 
slukket og i mørket landede jeg i det blødeste fløjlsbløde kvindehav og oplevede et fest-
fyrværkeri i ren sort… kanonslag og raketter og så… den dybeste dybe stilhed med lidt 
grynt og varsom berøring. Jeg var genfødt. 

Et par dage senere mødte jeg hende igen hos veninden med værelset. Hun viste sig at 
være stuepige omme på de gamles hjem nær anlægget. Vi aftalte at jeg kunne hente hen-
de fra arbejdet den førstkommende lørdag uden ellers at komme ind på hvad vi skulle, 
og jeg var helt oppe at køre og bemærkede ikke noget, men mon ikke hendes veninde 
senere har underholdt Marion med, at det var en lille snotnæset knægt hun havde fået 
gang i! Det er jeg lige ved at tro, men fuld af gejst forberedte jeg mig på det aftalte møde, 
men muligvis havde jeg også selv på fornemmelsen, at der manglede et eller andet i min 
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fremtoning, for i mine bestræbelser på at toppe på dagen tog jeg en drastisk beslutning! 
Det var på den tid hvor Elvis Presley hittede alt hvad han rørte ved, og hvad ville være 
smartere end, at jeg farvede mit hår sort… dengang, flere år før de ellers første "Look a 
like Elviser" dukkede op. Iført mit sorte hår sat op med anderumpe og, i mangel af en 
læderjakke, en fløjlsvindjakke som tillod mig at slå kraven op, sådan som en af mine an-
dre helte, James Dean, altid gjorde…troppede jeg diskret op nede ved hendes arbejds-
plads hvor jeg anbragte mig i en port hvor jeg kunne stå lidt i skjul for ikke at vække op-
sigt. Der gik nogen tid, og andre ansatte havde nu forladt butikken og mit hjerte banke-
de vildere og vildere som et tærskeværk af forventning, da der pludselig kørte en bil fuld 
af unge mennesker kørte op foran butikken, hvorfra Marion i fuld firspring nærmede sig 
bagdøren der blev lukket op så hun nærmest faldt ind oven i hele selskabet, hvorefter 
motoren blev gasset op og bilen forsvandt ud ad byen mod vest. Og der stod så Karl 
Smart med kraven oppe omkring ørerne og alle sine talenter liggende i grus for egne 
fødder, så han kun kunne glæde sig over at ingen havde set ham, vist nok! Forhåbentlig 
var der heller ingen der så ham/mig, da jeg sneg mig hjem igen, for forgæves at vaske 
håret tilbage til  leverpostejfarve! Det lod sig ikke gøre, men det kunne da lige klippes 
lidt og sættes i en roligere frisure, hvor jeg så måtte snakke mig fra fadæsen… at farve 
mit hår, noget som ellers kun dumme piger kunne finde på. Tilsvarende tog jeg mine er-
faringer med at takle nederlag i brug, og tog det cool look på, idet jeg omhyggeligt und-
gik at omtale omstændighederne for det vilde stunt.  

Marion, hende så jeg aldrig igen, men hun er aldrig  glemt og jeg er hende evigt tak-
nemmelig for hendes "fødselshjælp", og så kunne historien jo passende slutte her. Men 
som tilfældet somme tider råder skete der det kort tid efter, at jeg sammen med Freddy 
og hans familie var på besøg på Jegindø, og hvad sker der andet, end at vi bliver budt på 
kaffe hos en familie Aage kendte rigtig godt, og hvor snakken under kaffen naturligvis 
kom til at handle om sidste nyt! På den måde kunne jeg så som den tavse lytter erfare, at 
vi var på besøg hos Marions forældre, der fortalte om hendes nye læreplads i Struer, og 
om hvor glad hun var for at være i byen. På og over familiens skænk stod og hang der 
endvidere en lille samling familiefotos hvor jeg nemt kunne genkende hende… hue ha! I 
alle mulige andre sammenhænge har jeg ellers været kendt for at overtage enhver samtale 
hvis jeg bare så den mindste anledning til at koble mig selv på, men her forblev jeg godt 
nok tavs… det var for langt ude, og end ikke Freddy blev indviet i min helt sikkert aller 
største og fedeste oplevelse til dato. 

200 års kartoffeltyskerjubilæum 
Forsynet med en ny og sjovere selvopfattelse gik livet efter Marion alligevel videre, som 
om ingenting var hændt. Skolen skulle passes og Ruth blev opvartet som altid… også 
uden at jeg havde skumle planer i den anledning, for hun var næppe moden til den slags 
tænkte jeg, men det var nu nok en fejl! Og helt omvendt var det da også når jeg så var på 
Kongenshus. Men der trådte stue- og køkkenpigerne så bare selv i karakter og passede 
godt på sig selv, sådan da. For om det var resterne af mit flotte Elvishår eller min nye 
udstråling, så lod servitricen Birthe sig i et svagt øjeblik bemande, og så tror jeg da også 
at den barndom lige som var forbi! Og midt i det hele blev jeg da også konfirmeret, så 
jeg nu i enhver forstand var trådt ind i de voksnes rækker. 



Side 29 af 204 

 
 

De skiftende ophold på Kongenshus fortsatte også, og i sommeren 1959 var der kæmpe 
byfest i Frederiks, hvor jeg langsomt var kommet på hilsefod med nogle få jævnaldren-
de, og så var bunden jo ligesom lagt for, at jeg hellere måtte være med i al den festivitas, 
og som om jeg nu havde set mig glad på specielt mejeridøtre, så var der på mejeriet i 
Frederiks også et par vildt dejlige tvillingsøstre, som absolut var mange lange cykelture 
værd. Festpladsen var netop på en mark over for mejeriet, der hvor der nu er pleje-
hjem og ældreboliger, så det sted kunne vel være et godt udgangspunkt for mit pro-
jekt. Imidlertid skete der bare så meget andet på stedet, at jeg vel mistede fokus på de 
to dejligheder… og hvem skulle man også vælge! Derfor endte det hele også bare 
med, at jeg gav los og bare var til og sugede til mig af især det endeløse teltbal der va-
rede tre dage. 
Interessant nok var byfesten en jubilæumsfest til fejring af 200året for de første kartof-
feltyskeres ankomst til sognet, og jeg deltog gladeligt og stadig uvidende om mit eget 
kartoffeltyskerslægtskab, det er først senere, nu på mine gamle dage jeg er begyndt at in-
teressere mig for det, og således var jeg jo spøjst nok med igen til 250års jubilæet her i 
2009, og da blev det hele jo oplevet i en noget anden vinkel.  

Exit Struer 
Al snakken om at være blevet voksen den gang i Struer skal nok tages med et par gran 
salt, men gradvis ændredes livet da fra barn til ung. Mange fjollerier blev lagt på hylden 
og nye initiativer og interesser blev sat i søen. Det var ikke fordi jeg skiftede smag og 
forlod rockmusikken, der dengang boomede med nye folk som Cliff Richard i England 
med først "Move it" og derefter "Living Doll" og jeg kunne blive ved, overhalede 
Tommy Steele der ellers havde fejret store triumfer med "I got a Handful of songs for 
you", men fra et eller andet sted dukkede nu også Jazzen op… først og fremmest med 
Luis Armstrong og numre som "La Vie En Rose", "Basin Streets Blues" og "When the 
Saints Go Marching In" men også, og for mig især, Sidney Bechet der nærmest suverænt 
sendte mig til drømmeland med numre som "Si tu vois mam ére", "Pettite Fleur" og 
"Summertine" m.fl. som alle sammen blev endnu mere vemodige da han døde samme 
år, hvor i øvrigt også Jazzhus Montmartre samtidig blev åbnet, og ikke at forglemme 
Jazzklubben Honky Tonk i Struer, hvor også jeg var med som det tynde øl blandt pub-
lokum, blev stiftet. Jazzmiljøet var en del mere intellektuel end rockmiljøet men det var 
ikke noget jeg havde et forhold til, ja jeg kendte da overhovedet eller ikke ordet, endsige 
hvad det betød… men hvad jeg kunne se var, at her kom nogle af de smukkeste piger og 
især flere af de som ikke kom de andre steder jeg færdedes! Og så, midt i denne reorga-
nisering af mit revir midt i november kørte vi en dag til Grindsted! Vi, min mor, Valde 
og jeg skulle ned og snakke om optagelse af mig som kostelev på Grindsted Private Kost 
og Realskole. 

Den 1. januar 1960 var de gamles forpagtningskontrakt på Teglgården udløbet, og nu 
ville de koncentrere sig om driften af Kongenshus, og samme dag kunne jeg så nu også 
meget belejligt starte i Grindsted. Det var vemodigt syntes jeg… men også spændende! 
Eventyr har altid trukket i mig, så jeg var mere forventningsfuld end bekymret, og ven-
nerne dem kunne man vel skrive sammen med!  

Ja vennerne, hvem var de efterhånden, det husker jeg knap ud over Keld, Leif og Fred-
dy. Efter skiftet til mellemskolen og i forhold til de som jeg kendte uden om skolen fra 
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gaden, danseskolen og bokseklubben står det ganske uklart for mig, men på en eller an-
den måde fik jeg indkaldt til en lille afskedsseance oppe i den gamle stue hvor jeg nu 
havde pillet min væg af bløde plader ned… så der var fint plads til at danse hvis det skul-
le komme der til, og det gjorde det, hvem der så end kom og deltog! 

Kun husker jeg, at det var sidste gang jeg så Vibeke, hun var sammen med Gert, men jeg 
kunne alligevel ikke dy mig for at flirte med hende… men ak, ved det første glimt af in-
teresse i hendes øje blev Gert sur, og han skred… og det desværre med Vibeke i hælene, 
hun ville ikke risikere at miste ham, og så forlod jeg Struer. 

 

 
I efteråret 1959, få måneder før mit skift til skolen i Grindsted, blev 3.mellemA foreviget på trappen 

op til skolegården på Struer Østre Skole. 
I bageste række har vi Karen Skovdam, Bente Jensen, Karen Marie Jakobsen, Birgit Madsen, Hanne 
Vindelev Andersen, Kirsten Søe, Elly Godballe, Ruth Rasmussen, Thomas Kruse og Ove Jakobsen. 

I mellemste række siddende ses Kaj Christensen, Frans Villy Nielsen, Lis Kudahl, Kirsten Dahl 
Petersen, Ilse Knudsen, Aase Serup, Betty Vang og Vibeke Andersen. 

I forreste række sidder Freddy Kappel, Lars Jørgen Jakobsen (jeg), Poul Erik Berg Petersen, Kurt 
Thomsen, Knud Erik Rasmussen og Wandy Wladyslaw Eduard Paluszewski. 
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Grindsted Kost & Realskole 

Kostskoledreng 
Lars Jørgen Jensen hed han, min værelsesfælle! Goddag, jeg hedder Lars Jørgen Jakob-
sen svarede jeg… dog nok knap så formelt. Vi var jo bare to tilfældige drenge der var 
blevet anbragt på samme værelse… men det var da første gang jeg mødte en navnebror. 
I hjørnet nærmest døren stod en køjeseng og han boede i den nederste og jeg havde fået 
den øverste, og der lå jeg den første aften og læste i et tegneseriehæfte klokken 9, den of-
ficielle sengetid, og ind trådte afdelingens kostlærer som jeg så for første gang! Så og så, 
er måske så meget sagt, for med blodskudte øjne havde han allerede revet tegneserien ud  
af hænderne på mig og stod nu og hamrede mig oven i hovedet med selv samme blad. 
Her sover man klokken 9 skreg han gentagne gange… jeg var havnet i en kold tyrker, og 
fra at have været verdensmester i Struer til nu at være røv og nøgler i Grindsted… chok, 
chok og atter chok. Der skulle komme til at gå rigtig mange år før jeg ikke mere hadede 
den fyr… Folmer blev han kaldt! Ironisk nok opkaldt efter en tegneseriefigur. Det vidste 
jeg dog ikke noget om lige der, jeg var bare rasende og forvirret og så græd jeg mig i 
søvn. 

Over for sengene i modsatte hjørne ved døren var der et højt smalt skab til hver, og der 
kunne man opbevare sine personlige effekter på bøjler og hylder samt i en pose til va-
sketøj. Langs ydervæggen ud mod kostskolegården var der et fast bord med en skuffe til 
hver beboer. Vasketøjet endte med at være et af de få lyspunkter ved livet på skolen, for 
med mindre man var anbragt som et socialt tilfælde af børneværnet, så stod man selv for 
at få vasket sit tøj. Det vil sige, at jeg sendte mit hjem til min mor, eller afleverede det 
når jeg ca. en gang om måneden var hjemme på weekend. Højdepunktet var så, når hun 
returnerede det igen. For så var det en god regel at der var puttet chokolade, småkager 
og andre lækkerier ind mellem de rene underbukser. Cigaretter var der aldrig nogen af, 
det ville jeg ellers gerne have haft. Vi fik 5 kroner i lommepenge om ugen og en 10 stk. 
pakke smøger kostede omkring et par kroner… og jeg som var vant til at have meget 
bedre råd! Alt virkede bare som en lang række kolde afvaskninger. 

Værst var dog mit gamle problem, det med ikke at kunne holde mig tør om natten når 
jeg var under pres, eksempelvist som gæst i et fremmed hjem. Nu tissede jeg i sengen 
hver anden nat, og det så hatten passede… jeg følte mig absolut ikke hjemme, og ma-
drassen var så tynd at jeg indimellem frygtede at det skulle sive igennem og dryppe ned 
på underboen. Det lykkedes mig dog at holde ham uvidende om min latterlige tilstand! 
Når det var gået galt så sejlede det hele bare, og det var umuligt bare at sove videre, og i 
det mindste måtte jeg gøre noget ved lagenet og madrassen! Først tog jeg det våde gule 
lagen med ud på vores toilet og vaskerum og vaskede eller skyllede det i en stor fire-
mandshåndvask. Her efter vred jeg det og hængte det til tørre på en stor radiator derude. 
"Festen" foregik heldigvis altid midt om natten, for så var der jo tid til at komme tilbage 
til sengen og lægge et håndklæde hen over madrassen og mig selv til at sove lidt frem til 
morgenen nærmede sig, for da kunne jeg så nå at liste mig tilbage til vaskerummet og 
snuppede mit lagen i god tid før andre vågnede og få det tilbage på min seng igen i ste-
det for håndklædet… og så var jeg klar til at gøre som om ingen ting var hændt! 

Ved livet i vaskerummet eller badeværelset var der desuden en anden overvindelse jeg 
måtte igennem. Rummet var indrettet så man kom ind midt for, med to bruser og et 
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gulvafløb ved den ene væg og bemeldte store håndvask ved den anden væg hvor der og-
så lige var klemt et toilet ind for enden. Der kunne man så sidde og skide medens et par 
mand stod og børstede tænder, en tredje tog brusebad og måske et par stykker stod og 
hang op af radiatoren og delte en smøg, lige der hvor jeg måske netop havde nået at 
fjerne mit lagen. Det vil sige… jeg sad der ikke! Ikke den første måned i det mindste, det 
var bare for meget, og heldigvis var der da også et andet toilet, nemlig det som kunne 
benyttes om dagen når der var skolegang. Det lokum kostede så bare en tur ned af trap-
pen fra drengegangen, jow jow vi var kun drenge til at dele det famøse badeværelse, el-
lers kunne det selvfølgelig have været noget sjovere alt sammen! Nå, vel nede af trappen 
skulle man videre gennem en kort gang og ud i- og tværs over skolegården uden at vælte 
ind i byens mest berømte lindetræer, før man kom til en lang nedadgående kældertrappe 
i skolens fjerneste fløj… her nedenfor var der hele to toiletter og en pisserende til fri af-
benyttelse hvis der ikke lige var søndag, for da var der låst for den kælder. 

Nogen gange var det så bare ikke så fristende at tage den tur i regnvejr og snestorm, og 
kunne man i visse tilfælde se at der var klar bane og man vidste at de fleste af de 30, 40 
drenge var optaget andre steder! Ja, så tog man lige chansen og satte sig i vaskerummet, 
klar til en hurtig aflevering. Den øvelse lykkedes måske nogen gange med succes, men 
pludselig en dag kommer der alligevel en eller anden der bare stiller sig til at vente! For 
der er selvfølgelig ingen nøgle i døren… tjae! Og så snakker man da lige med vedkom-
mende, og snart har man glemt alt om toiletterne ovre i kælderen, for så er man vænnet 
til og er integreret og så har man ingen problemer med at sidde og heppe, hvis fire andre 
drenge skulle have fundet på at komme med en femte sprællende i deres arme i et forsøg 
på at undgå buksevand i den lange kumme med alle de kolde haner for fuld tryk. 
 

 
Et nyere billede af skolen set fra krydset Skolegade Jernbanegade. Omtalte værelsesgang på første sal 

over spisefløjen, på nær et enkelt vinduesfag,  er fjernet som følge af en ildebrand. 

Skolens anatomi 
Det første sted jeg mødte skolen var, under det første samtalebesøg og senere under an-
komsten på min første dag, i forstanderboligen… en moderne villa fra først i 1950erne, 
gætter jeg på. Huset lå ud til Skolegade og rummede udover boligen også skolens kontor. 
Her rådede den venlige, åndfulde og lidt distingverede forstanderinde Karen Høirup og 
den karismatiske bogholder og altmuligmand Aage Winter. Det var hende der tog i mod, 
og hun var mit første møde med den intellektuelle overklasse af den kulturradikale slags, 
de som stod for frisind, tolerance og social lighed. Dog var sådanne emner slet ikke en 
del af vore samtaler, som vel mest var af høflig karakter, og det ville næppe heller have 
interesseret min mor, Krista. For hendes vedkommende tror jeg bare hun havde ledt ef-
ter en god og sund platform hvorfra jeg kunne få et rimeligt afsæt til min videre tilværel-
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se… og som eksponent for denne praktiske tilgang var helt sikkert Aage Winter. Det har 
helt formentlig været ham hun har haft tillid til. Om hun kendte ham på forhånd ved jeg 
ikke, men det viste sig, at han var vokset op på mejeriet i Skarrild hvor vi havde lejet ba-
dekar dengang vi boede i Silstrup… og så var han uddannet politibetjent, så han repræ-
senterede bare trygheden for hende, og så fandt jeg vel selv ud af resten. 

Vi var kommet ind af fordøren og vi forlod huset igen af bagdøren. Bagdøren var nem-
lig dagligdagens hovedfærdselsåre for alle der havde et ærinde på kontoret. Efter husets 
have kom vi direkte til kostskolegården, og her tog Winter afsked med min mor, hvoref-
ter han viste mig det værelse jeg skulle bo i… og her tog så den anden Lars Jørgen… 
med efternavnet Jensen over, med at orientere mig om de mest basale leveregler på ste-
det… og herunder at der snart var spisetid.  

Spisesalen lå i stueetagen direkte under mit og de fleste andre af drengegangens værelser 
på første sal, som ellers også strakte sig hen over sanglokalet i stueetagen hvor det stødte 
op mod gymnastiksalen. Hvis man således, ellers var kommet levende ned ad en lang li-
geløbstrappe og, var havnet i mellemgangen mellem sanglokalet, gymnastiksalen, om-
klædningsrummet med udgang til kostskolegården og spisesalen var man allerede "i sko-
le", for ad endnu en yderdør kom man direkte ud i skolegården hvorfra der var adgang 
til resten af skolen… eller dagskolen som vi kostelever kaldte de bygninger som rumme-
de klasselokalerne for såvel kostelever og dagelever.  

Lige nu var vi jo så på vej til spisesalen som man kom til via en smal ydmyg passage mel-
lem trappe og væg som endte i en uanselig dør, som kun få fik øje på, hvis man ikke var 
kostelev! For os var det til gengæld nok den mest anvendte dør af alle, for spisesalen var 
jo vores spisestue, og som i alle andre gode hjem, så var spisestuen og de fælles måltider 
jo det meste centrale i tilværelsen, og her mødtes alle piger, drenge og kostlærere.  

Faktisk fyldte spisesalen kun halvdelen af længens stueetage, som til den ene side, ud 
mod dagskolegården, var optaget af fysiklokale og køkkenfunktioner medens vi så spiste 
i den anden halvdel af fløjen… den med vinduer og en dør ud mod kostskolegården 
hvor fortrinsvist kosteleverne kunne opholde sig, og hvorfra vi i trængselssituationer og-
så i nogen grad blev sluset ind til især aftensmaden.  

Møblementet i spisesalen bestod af 6- 7 langborde med bænke langs siderne og en stol 
for hver ende, i alt med plads til 10 personer. Der var faste pladser med et vist system af 
rokader så man jævnligt skiftede selskab… det husker jeg ikke præcist, men sikkert er 
det, at der ved hvert bord var en præfekt ved den ene bordende. Det var altid en elev af 
ældste årgang og han (eller hun! det husker jeg ikke helt) havde til opgave at sikre orden 
under måltiderne, og det fungerede vældig godt, om end man aldrig kunne vide sig sik-
ker mod utidig indblanding fra en af kostlærerne som måske kunne spotte en synder 
som tog to teskeer fuld sukker på sine havregryn med det resultat, at den formastelige 
pludselig sad med hele sukkerskålens indhold i sine gryn… efterfulgt af en besked om at 
spise op! Så er det, at man lærer, at for meget og for lidt er lige slemt. 

Morgenmaden bestod således af havregryn med mælk eller/og rug- og hvedebrød med 
margarine, ost eller marmelade. Måske smør om søndagen. Til frokost fik vi smørrebrød 
og saftevand og til aften fik vi to retter traditionel middagsmad som eksempelvist milli-
onbøf med kartofler og glosuppe… en sødsuppe med sagogryn og svedsker. Det vil sige 
fortrinsvist gryderetter som var nemme at tilberede og servere. Om søn- og helligdage 
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var der kræset lidt mere for den ca. halvdel af kosteleverne som ikke var taget på week-
end eller korttidsferie etc. Nogle gange kunne der, af den ene eller anden grund hænde, 
at der i mindre målestok blev serveret noget der var bare lidt sjovere eller mere attraktivt 
end det gængse, og så var det en yndet sport blandt drengene at omtale det attråede på 
en så lidet flatterende måde, at pigerne mistede appetitten og overlod goderne til de 
knap så sarte. 

Ellers var spisesalen det sted hvor kosteleverne blev orienteret om netop deres forhold 
på skolen og hvis der ellers foregik noget i byen som kunne have vores interesse. Mest 
opmærksomhed havde dog oplæsningen af hvem der var post eller pakke til. Ikke 
mindst pakkerne vakte store forventninger i denne verden hvor der ikke længere flød 
med varme hjemmebagte boller, tandsmør og hybenmarmelade og den slags. 

Med basis i værelsesgangene og spisesalen indtog kosteleverne hver især skolen som de 
nu individuelt havde temperament og lyst til og der var for de fleste altid nye kroge at 
opdage, og ikke mindst fordi der over tid også jævnligt skete rokader og andre foran-
dringer. Det vil jeg komme ind på. 
 

 
Til orientering vises her Grindsted Kost- og Realskoles samlede bygningskompleks med: 

Hus 1. Forstanderbolig og kontor. Hus 2 Dagskolen i to sammenbyggede treetagede huse med skolens 
kendingsmærke de tre lindetræerne i skolegården. Hus 3. Sanglokale og gymnastiksal. Hus 4. 

Spisesal i stueetage og kostskoledrenge på første sal. Hus 5. Kostskolepiger frem til 1961 hvor de 
afløses af kostskolens drengerealister. Hus 6. Håndarbejds- og sløjdlokale plus tre ekstra 

kostelevværelser. Hus 7. Kostskolepiger fra 1961. Fordelt rundt i krogene var der endvidere klemt en 
håndfuld lærerboliger ind, ligesom Niels Krogsgaard, skolens nestor, boede ganske nær skolen i sit hus 

der kan skimtes til højre i billedet på hjørnet af Skolegade og Banegårdsvej. 
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Dagskolen 
Udover kostskolen bestod hele etablissementet desuden af en dagskole. Det vil sige en 
lokal, regional og privat Mellem- og Realskole frekventeret af børn fra byen Grindsted 
fulgt af børn fra en meget stor omegn med landsbyer som Ansager i vest, Sønder Fel-
ding og Troldhede i nord, Billund og Vandel i øst og Vorbasse og Agerbæk i syd. På mit 
klassetrin var vi fire klasser A, B, C og D, og jeg kom i  A.klassen hvor vi ved afslutnin-
gen af realklassen var 7 kostelever fra hele landet og 11 dagelever fra Sønder Felding, 
Billund og Vandel. Til beskrivelse af situationen forholdt det sig dog sådan, at der under 
mit 2 ½ års ophold på stedet havde der været en kraftig ud- og indskiftning af kostele-
verne hvor kun min gode ven og kontubernal Jens Overgaard havde været med fra min 
start og ingen havde været med fra 1. mellem. Helt omvendt var det med dageleverne 
der alle havde været med fra og med 1. mellem. En enkelt eller to havde dog forladt sko-
len efter 4. mellem. 

A.klassen havde klasseværelse i den markante Nyklassicistiske hovedbygning til venstre 
gennem et andet undervisningslokale i hjørnet over mod køkkenet og stien op til Vor 
Bager på hovedgaden Borgergade. Det var en noget akavet placering der betød, at en-
hver form for trafik fra og til klassen i løbet af en undervisningstime indbefattede, at na-
boklassen også måtte forstyrres. Men på en eller anden måde forløb det stille og roligt 
og var således bare et eksempel på hvordan skolen elegant trodsede banale praktiske 
bygnings-fejlskud for ikke også at tale om den kreative udnyttelse af den kompleksitet og 
bygningsmæssige uoverskuelighed der gradvis var opstået i skolens bygningshistorie 
hvor nye bygninger og rum er kommet til… lag på lag siden skolens aller første bygning 
i Skolegade. 

Der inde i vort klasseværelse mødte jeg jo så min klasse. Stemningen var vild syntes jeg, 
og inden jeg overhovedet vidste hvor jeg kunne sætte mig havde jeg da også modtaget et 
nakkedrag og en mavepuster, bare så jeg vidste, at her begyndte nye folk fra bunden… 
og så kom læreren, og jeg blev anbragt ved siden af min hårdt slående "velkomstofficer" 
Egon der skam tog venligt imod og sagte orienterede mig om hvem det ellers var der sad 
rundt ved bordene. Kosser og Bønder som han udtrykte det sad mellem hinanden, men 
to og to, en kosser og en bonde sad ikke sammen. Ikke fordi der var regler herfor, men 
nok nærmere grundet klasseforskel. Kosserne var jo overklassen i egne øjne og bønder-
ne var alle andre… ja, og de var jo nogen bonderøve. At det nok snarere forholdt sig 
omvendt opdagede vi kosser aldrig, men venner blev vi nu alligevel klasseskel eller ej. 
Først skulle vi, eller i det mindste jeg, lige finde ud af hvad der var op og ned i det spil, 
og her var jeg jo en begynder, men dog ikke uden næse for hvad der kunne være vigtigt! 
Nemlig at stå på god fod med de andre kosser. Vi havde jo alle en slags skæbnefælles-
skab hvor vi både skulle indrette os efter hinanden og efter de lunefulde kostlærere, og 
med den slags udfordringer eksisterede nærmest en uundgåelig stemning af dem og os 
mellem kost- og dagelever. 

I Struer havde jeg aldrig brilleret fagligt så nogen opdagede det, og den slags havde jeg 
absolut heller ingen forventninger om i Grindsted. Alt var således også på det jævne i et 
stykke tid indtil den dag indtraf, at vores matematiklærer lige ville teste den nye dreng 
lidt og kaldte ham op til tavlen, så knægten kunne forklare et par matematiske læresæt-
ninger som klassen havde kæmpet med en tid! Ja faktisk blev der helt stille i klassen… 
det blev der altid når Krogsgaard antydede, at nu skulle der høres efter! Heldigvis fattede 
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jeg ikke  den forventningsfulde og lidt uhyggelige stemning som nåede at brede sig fra 
jeg havde rejst mig og havde banet mig vej op til tavlen. Alle, undtagen jeg, var fuld-
stændig klar over, at det her var en knald- eller faldsituation á la David og Goliat… og 
klassen sad som forstenet, sådan som folk gør når de overværer en henrettelse hvor be-
nådning, om end i sjælden omfang, også er en mulighed… dør eller overlever fyren! Op-
gaven lød på noget om andengradsligninger og Pythagoras og trekanter og hvad har vi… 
det var i hvert fald noget jeg fornylig havde været med til at terpe med klassen i Struer, ja 
jeg havde endda også gennemført selvstudier med hjælp fra Hjemmets Leksikon… jeg 
var på sikker grund, og da jeg ikke anede at jeg stod på afgrundens rand, med al dens ri-
siko for at falde og blive smadret til ukendelighed, så tegnede og fortalte jeg bare roligt 
hvad det hele drejede sig om, alt medens det stramme udtryk i lærerens ansigt gradvist 
løsnedes og endte i et glad smil! Endelig havde han fået et matematikgeni i sin klasse… 
troede han! Ok. jeg havde præsteret flot, ingen tvivl om det, men jeg havde også tømt al 
min matematiske viden ud i et hug, og et rigtig geni kan jo bare blive ved og ved! 

Efter timen fortalte de andre, vist nok mest pigerne, at de aldrig havde set Krogsgaard 
glad på den måde før, og at de var helt sikre på at jeg nu havde en fan i ham, hvilket 
næppe var nogen anden beskåren, for Krogsgaard… Niels Krogsgaard Jensen var sko-
lens nestor og leder, ham var det godt men også næsten umuligt at komme på god fod 
med. Den situation forstod jeg godt, og den var også venlig ment, men jeg var ikke den 
fødte karrieremager… gode karakterer og fedterøv var og blev aldrig en del af mit dna. 
Dels var og er jeg ikke begavet ud over gennemsnittet og dels lå det ikke umiddelbart til 
mig at finde motivering via abstrakte karrieredrømme… men et par tanker havde hæn-
delsen i matematiktimen da hvirvlet op, og instinktivt fattede jeg, at det kunne være en 
god idé at gribe muligheden for at få en allieret i skolen, lidt som frøken Skovdam i Stru-
er også havde været det.. en af den slags alliancer som deltagerne knap selv ved eksiste-
rer. I mit hoved skabte frøkenen jo balance i forhold til den væmmelige Kordegn Niel-
sen, og her/nu kunne jeg måske skaffe mig en tilsvarende modvægt til den lede Folmer, 
som fra min første dag på skolen benyttede enhver lejlighed til at genere både mig og 
mange andre der ikke lige var fra Rungsted og omegn. Alt hvad jeg havde at gøre var, at 
læse mine lektier i matematik og bevare mit nys vundne gode omdømme hos den gamle 
mand… og som tænkt så gjort, jeg holdt mig flydende hos Krogsgaard, om end han blev 
bedrøvet et par gange hvor han ikke kunne give mig mere end et ug-minus. På samme 
måde blev jeg også bedste ven med den slagfærdige Egon som jeg endte med at ro Sil-
keborgsøerne tynde sammen med i en kano et par af de weekender hvor vi begge var 
hjemme… han i Silkeborg og jeg på Kongenshus hvorfra der dengang var direkte bus-
forbindelse til Silkeborg. 

Kosteleverne 
Den gode Egon var, som antydet også kostelev, og som de fleste var han på bunden og-
så en flink fyr som bare gerne ville i kontakt med omgivelserne, og hvorfor så ikke bruge 
næverne når han nu på det felt både havde evnerne og kræfterne. Hans slags havde jeg 
mødt før, de hungrede bare efter anerkendelse og beundring midt i alle deres egne min-
dreværdskomplekser. Alligevel var vort makkerskab jo nok et noget skævt forhold hvor 
hans kræfter dominerede lige lidt rigeligt… men også fordi Egon var tidligt udviklet og 
vel egentlig var en voksen mand. Det opdagede jeg hen på foråret på en eller anden na-
turvandring sammen med en ung kostlærer Ulla fra pigegangen, som bare var så lækker! 
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Hende flirtede han åbenlyst med, og hun vat tydeligt smigret… også da vi lå i græsset 
under et hvil, og han bare som en selvfølge smed sig klods op ad hende. Da kunne jeg 
knap trække vejret grundet misundelsesklumper i halsen. Trods mine egne ellers gode 
erfaringer på området var mit erotiske liv under skiftet til Grindsted slået flere år tilbage 
langt før år-nul. Her følte jeg mig bare som røv og nøgler, og så lå han bare der og gas-
sede sig. Hvornår det skete husker jeg ikke, men pludselig en dag var hverken Ulla eller 
Egon på skolen mere. Ikke fordi jeg tror at der reelt var sket noget forkert, men der ske-
te jo så meget som jeg ikke fik fat i, og hungeren efter kærlighed kom og gik jo på den 
skole… her forstået som kostskolen hvor alle, på den ene eller anden måde i kortere el-
ler længere tid, indledte opholdet i et, for mig at se, afgrundsdybt underskud af kærlig 
omsorg. Dels landede de fleste her, midt i en personlig eksistentiel koldbøtte, hvad der 
kunne være forvirrende nok… og dels, når man så var landet og ville orientere sig, så var 
det første man opdagede, en kolossal kulturel bredde hentet fra nordsjællandske rig-
mandsbørn på genopdragelse over hengemte diplomatbørn til skævramte bedsteborger-
børn der bare skulle have en eksamen, eller det kunne komme fra forvirrede typer med 
lettere rodede familieforhold som jeg selv, for ikke også fra de mere sociale tilfælde an-
bragt af diverse kommunale børneværn. 

Orla og Ivar Madsen 
Orla og Ivar hørte til de børn der var landet midt i en strid mellem deres forældre hvoraf 
ingen havde magtet samtidig at tage sig af de to. Straks efter mit første måltid på skolen 
kom de drønende… "Hej, hvad fanden… er du her?" udbrød de synkront i kor. De var 
enæggede tvillinger og havde gået en klasse over mig i Struer, men nu gik de på mærk-
værdigvis en klasse under mig. Muligvis var de kommet meget tidligt i skole i første om-
gang hvorefter tumulterne i familien havde budt dem på så mange tilbageslag, at de var 
sagtnet yderligere bagud og endt på Børnehjemmet eller Optagelseshjemmet ved Øster-
strand i Struer sammen med deres storebror. Den institution kendte jeg godt fra barn-
dommens kommandoraids på og omkring havnearealerne i den østre ende af havnen og 
Vralden. Mest havde jeg misundelig kigget ind over hækken og set, at børnene der havde 
en legeplads med gynger og andre redskaber, lidt som jeg kendte fra hjørnet af dyrskue-
pladsen i Kjellerup, men som jeg aldrig havde set noget steds i Struer eller andre steder 
hvor jeg havde boet. At der ikke lige var noget at misunde nogen der ude på Godthåbs-
vej hvor hjemmet havde adresse, havde jeg ingen fornemmelse af den gang. For mig fo-
rekom det bare spændende at være så mange børn samlet… så ville der jo altid være no-
gen at lege med. Men som vi ved i dag fra den tilsvarende og samtidige institution God-
havn på Sjælland, så var et ophold på et børnehjem ikke nødvendigvis en dans på ro-
ser… heller ikke i Struer hvor der senere også kom en sag. Man kan næsten slutte, at når 
godhed som begreb er flettet ind i navngivningen, så er fanden løs! 

Normalt modtog børnene vist også undervisning ude på Godthåbsvej, men af en eller 
anden grund gik de tre brødre altså i skole på Østre Skole, og det var herfra jeg kendte 
tvillingerne. Ikke mindst husker jeg en dag hvor de begge samt broren ankom til skolen 
på tre spritnye cykler! Det så meget imponerende ud og mødte megen beundring… en 
gave fra deres far fortalte de! Tre nye cykler i et hug… så kunne han jo da ikke være no-
gen fattigrøv tænkte jeg. Ellers kendte jeg dem ikke fra andet end når vi mødtes på sko-
levejen, for som institutionsbørn var de jo aldrig rigtig en del af gadens og havnens børn, 
eller dem der stod i kø foran Kino hver søndag eftermiddag. Børnehjemmet var oprettet 
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af indremissionen så man havde jo automatisk sine bange anelser om barske begræns-
ninger á la muslimsk sharia-lovgivning der ude. I hvert fald vidste vi børn god, at man 
hverken måtte spille kort eller danse blandt de indremissionske, og så gøs vi… uden at vi 
af den grund spillede mere eller mindre kort… endsige dansede. Og nu stod både Orla 
og Ivar her i Grindsted og tog imod mig, og ville gerne høre nyt om Struer. Også jeg 
blev lidt opstemt over at møde kendte ansigter, og jeg fortalte begejstret, som en anden 
ambassadør, om Struers fortrinligheder, så både de to og de øvrige som lyttede med gav 
mig øgenavnet "Struer". 

Efter kort tid på et ellers skævt tidspunkt skiftede min værelseskammerat Lars Jørgen 
Jensen skole, han havde nævnt at det ville ske og vi havde vel også hilst farvel, men alli-
gevel overraskede det mig, at komme op til et halvtomt værelse efter skoletid… og hvad 
nu! …nåede jeg lige at tænke, før der stod en mindre flok på værelset og arrangerede en 
rokade, sådan som det ofte, eller nærmest altid, skete når en seng stod tom. Der var altid 
nogen der ønskede et skifte til et andet værelse eller en anden værelseskammerat, hvor 
det så var nødvendigt, at der blev fundet en løsning som også kunne accepteres af den 
eller de som måtte vige en plads og så videre. I det aktuelle tilfælde endte det med, at det 
var Ivar der flyttede ind hos mig i den underste køje, og det var et godt skifte. Vi var 
begge glade for at snakke efter sengetid hvor lyset skulle vær slukket klokken 21, og vi lå 
ofte og talte hinanden død før vi endelig faldt i søvn, og på den måde endte vi snart med 
at vide alt om hinanden, vort liv vore forældre, vore sorger og glæder. Ivar var ikke 
kommet til det med piger endnu, så det var ikke så meget drengehørm som det var 
selvmedlidende grådkvalt forsmåethed og forladthed… vi holdt hinanden kørende på. 
Det var vel ikke særlig kønt at høre på, men vi fik da lidt forløsning for indestængte fø-
lelser, og så fandt vi ud af, at vi ud over Struer og Grindsted også havde et tredje geogra-
fisk ben tilfælles i Søborg på Gladsaksevej hvor deres mor og min moster på det nærme-
ste var naboer, sådan med et par hundrede meters afstand. Vi mødtes da også et par 
gange der ovre, men uden at jeg så deres mor… hun var ikke alt for populær hos dem, 
så de har vel ikke haft lyst til at vise hende frem.  

Hans Henrik Lerfeldt 
Ellers foregik den første periode på skolen sådan lidt på må og fuld af nye ansigter, 
hvoraf jeg sikkert kunne finde flere (senere) berømtheder eller i de mindste store person-
ligheder. Qua sin senere berømmelse kan jeg især huske Hans Henrik Lerfeldt, han gik 
en klasse under mig, og den slags kendte man jo kun sporadisk navnene på, men Hans 
Henrik fik en del breve hvorfor jeg tydeligt husker hans navn… nærmest som et dagligt 
lydbillede oplæst ved uddelingen af dagens post i spisesalen. Han var også ny på skolen 
men var kommet nogle måneder før jeg, og så var han vildt meget interesseret i Jazz, 
som jeg lige netop havde lært at kende lidt til i min sidste Struer-tid med Sidney Bechet i 
front… men som nu nærmest forekom lidt bondsk set i forhold til mere avantgardistiske 
folk som Thelonious Monk og John Coltrane.  

Lerfeldt var simpelthen fanatisk jazz entusiast, og jeg nåede ham ikke til sokkeholderne, 
men dette afholdt os dog ikke i at prøve hinanden af, som engang i april 1960 vel, hvor 
vi begge var med i et slæng af drenge der var taget på cykeludflugt ud til et sted ved 
Omme å, hvor solen den dag skinnede og vakte sommerdrømme og forårskådhed. Så 
meget endda, at Hans Henrik og jeg blev enige om at tage en dukkert i det klare å-vand i 
den stille klare strøm, der kun lugtede ganske svagt af kemikalierne fra Grindstedvær-
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ket… det var sindssygt koldt, ja helt vildt koldt, og bagefter udgjorde vi naturligt et lille 
broderskab medens vi rystende fik tøjet på igen og sludrede om hvem vi ellers egentlig 
var… og fandt ud af at vi begge, på hver sin tid havde boet på Himmelbjerget, jeg som 
bekendt som tyendebarn på hotellet og han, i mine ører langt mere interessant, som 
dreng på Himmelbjerggården. Himmelbjerggården var den opdragelsesanstalt for dren-
ge, jeg havde passeret nogle gange da min mor og jeg boede på hotellets personalegang, 
og jeg fra rutebilens vinduer havde jeg set flokke af drenge arbejde på. Min mor fortalte 
mig dengang at drengene gik der fordi de havde været slemme og uartige… underforstå-
et, at det kunne være smart at opføre sig ordentlig! Det undrede mig dog noget, for 
drengene gik jo da egentlig bare og arbejdede lige som alle mulige andre jeg kendte også 
gjorde, rundt omkring på gårdene hjemme hos deres forældre… og nu sad jeg så der i 
det visne græs fra året før ved Omme å og talte med en af de slemme drenge og syntes 
bare, at han da var en helt almindelig fyr, måske lidt godt i stand. Et par gange satte vi så 
lige hovederne sammen igen hvor jeg blev introduceret for jazz som jeg aldrig havde 
hørt det før, og så forlod han ellers skolen igen… efter mindre end et skoleår på stedet. 

Herefter gik der det meste af 30 år før jeg stødte på hans navn igen. Det var da jeg i en 
avis læste, om en kunstner der var gået ind i sit atelier og havde ædt sig så stor, at man 
havde måttet rive væge ned for at komme til med en kran der så kunne hjælpe med at 
fjerne hans krop fra dødskammeret. Ved samme lejlighed stiftede jeg så også bekendt-
skab med hans kunst og trist nok måtte jeg konstatere, at en åndsfælle havde forbigået 
min opmærksomhed… det var- og er imponerende hvad den mand med penselstrøg og 
tuschstreger har klemt ud af sin skæve opvækst og dunkende sexfantasier.  

Lars Finn Bob Brandenborg Gjedsig 
Efter sommerferien i 1960 før jeg begyndte i 4. mellem var flere elever rejst bort, både 
med og uden den planlagte realeksamen, og de havde naturligvis efterladt en del tomme 
pladser på elevgangene, hvorfor Folmer og evt. andre kostlærere, på egen hånd havde 
besluttet en helt ny beboerplan. På den måde var der så rokeret med såvel gamle som 
nye elever, der alle måtte finde sig i helt nye placeringer og nye såkaldte kontubernaler 
eller værelseskammerater… sådan som nu kostlærerne havde syntes det kunne være 
smart. Det vil sige, at da alle ankom efter ferien var det som at komme til en større fami-
liefest af den slags hvor værterne har forsøgt at sætte gæsterne sammen efter diverse kri-
terier for at skabe det bedste grundlag for et harmonisk eller, måske mere udspekuleret, 
et kaotisk samvær.  

Selv var jeg blevet flyttet  sammen med en rødhåret realist kaldet BT i et værelse på den 
modsatte side af drengegangen lidt længere henne i nærheden af Folmers lejlighed, der 
dannede afslutning af drengegangen i den sydlige ende… derfra hvor han i al min tid fo-
retog sine inspektioner i form af luskede lynangreb på sine udvalgte kostelever, som han 
på alle tider af døgnet terroriserede ved at plante frygt og sprede utryghed. BT lod til at 
være på god fod med Folmer, hvorfor jeg betragtede fyren med en vis skepsis. Umiddel-
bart virkede han da også som noget af en blærerøv. BT var et øgenavn han havde fået 
takket være store ambitioner om at blive stjernejournalist på dette blad, hvilket han yder-
ligere understregede ved at sætte sig selv på en piedestal og med høj cigarføring gerne 
præsenterede sig som Lars Finn Bob Brandenborg Gjedsig… altså!  
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Der var en arrogant men også sarkastisk stil over ham, som jeg ikke før havde mødt, og 
selvom jeg i første omgang ikke helt forstod den slags, så fandt jeg ham alligevel også in-
teressant, trods hans hyppige trang til at pisse mig i lommen med al sin dannelse. Ek-
sempelvist omtalte han ikke bare en lærer som et røvhul, han redegjorde også altid for… 
hvorfor vedkommende var et røvhul. Jo jeg lærte noget, og det var således ikke grundet 
uvenskab at vi allerede før jul flyttede til hver sit nye værelse… det var vist mere fordi 
skolen nu igen havde gang i nogle mere overordnede rokeringer, eller hvad ved jeg. Alle 
detaljer er glemt,  men en af konsekvenserne var at jeg var udset til at flytte sammen med 
en klassekammerat i et skodværelse ovre i en særdeles profan tilbygning bag skolens 
sløjd- og håndarbejdslokaler.  

Jens Overgaard  
Nu kan jeg knap huske hvordan vi kom ind på hinanden, om det var på kostskolen eller 
i klassen eller om det var ved at blive losset sammen på dette mærkværdige værelse, som 
mest af alt kunne se ud som et stykke overdækket udeareal der i sin tid var blevet til 
overs mellem det regulære hus, det med sløjdlokalet etc. og en tilhørende værkstedsbyg-
ning hvor pedellen vist holdt til. I krogen mellem de to bygninger var klemt en bagdør 
ind så vi, fem kostelever lige kunne klemme os ind til vore værelser. Internt var der en 
trappe op til et enkelt kostelevværelse over sløjdsalen i en lejlighed der ellers var beboet 
af en lærerfamilie Borking's. Her boede en af realisterne Per Overgaard som jeg bedst 
husker som en super flink fyr, der aften efter aften glædestrålende kom springende ned 
til Jens og jeg når han havde fundet noget godt musik på radio Luxemburg! Så fandt vi 
det også hurtigt på vores transistorradio og så klappede og dansede vi lystigt til top-
nummeret i en lang periode… sangen Mustafa med Bob Azzam. Det var med knas, sne-
vejr og udfald, men alligevel helt fantastisk, for i Danmarks Radio sendte de højest be-
gravelsesmusik. Og ellers lød det som om der kun fandtes en eller to plader på hele 
kostskolen… de var til gengæld også supergode, med Cliff Richard and The Drifters 
med Move It og senere Living Doll. Det var rocknumre, om end af den pænere slags, 
men desværre erklærede Cliff sig senere for organiseret kristen, og sammenhæng eller ej, 
så fladede hans musik nu for alvor ud i regulær pop og slikket pænhed uden den yderste 
nerve… sikke en skam. 

I et værelse ved siden af boede  et par kostelever mere fra vores parallelklasser, de hed 
Jens Hollesen og Niels-Erik Edlefsen. De var begge et par hyggelige og rare fyre lige 
som Jens… så det var kun mig der, efter egen opfattelse, faldt noget ved siden af! Det 
var nemlig sådan, at vi der boede i dette afsides hul i skolen havde langt større frihed 
end de der boede på de mere regulære kostelevgange. På min nye "afdeling" var der in-
gen der kom og så efter om lyset var slukket kl. 9 om aftenen, eller for at tjekke værel-
sernes oprydning og renhed om lørdagen, før de der havde udrejseplaner i den forestå-
ende weekend kunne få grønt lys til at forlade skolen efter skoletid klokken 12 middag. 
Vi gik jo gik i skole til lørdag middag den gang!  

Der var naturligvis ikke frihed ad libitum som den jeg havde kendt i Struer der nu her-
skede, men i forhold til spændetrøjen ovre på Folmers gang, så var stedet en åndelig oa-
se at være havnet på. Også selvom badeværelset var et gammelt vaskerum eller cykelskur 
hvor man lige havde smækket en håndvask op på væggen og et lokum i gulvet, som man 
så kunne stå og glo på når man tog det ugentlige bad stående på en frønnet trærist smidt 



Side 41 af 204 

 
 

ind under bruseren på det rå betongulv. Sådanne materielle petitesser bekymrede os bare 
ikke… vi nød friheden. 

Med mit skæve forhold til Folmer var det yderst mærkeligt, at han havde givet afkald på 
et af sine yndlingsofre, men det havde han, og når jeg selv granskede dette fænomen 
kunne jeg ikke komme på andre årsager end, at han var lige så træt af mig som jeg af 
ham, min onde ånd på den skole… og at hans middel i det spil var Jens. Jens Overgaard 
som var hans fulde navn som han havde med fra gården Overgård ved Louns Bredning 
nær Hvalpsund. Han havde gået i præliminærskole der oppe i Himmerland et sted, men 
havde så fået så alvorligt vrøvl med den ene arm og noget senehindeskedebetændelse, at 
han havde mistet et undervisningsår som han kun kunne indhente ved at tage en klasse 
om! Det kunne han sikkert have gjort hvor han kom fra, men som jeg hurtigt lærte Jens 
at kende, var han en meget stolt dreng eller nærmere ung mand, som kun nødigt ville la-
de sig udsætte for den ydmygelse det kunne være, pludselig at gå en klasse under sine tid-
ligere klassekammerater… så hellere komme på kostskole i det fjerne Grindsted. Og her 
blev han så belemret med mig, for med hans regelrette væsen ville han uden skolens eller 
Folmers tvivl kunne øve en positiv indflydelse på tilfældet Lars Jørgen. Ja, andre må så 
bedømme om det skete, for det omvendte kunne jo lige såvel forekomme! Og nej, det 
forekom ikke. Jens kunne alting selv, både at leve op til en god opdragelse, men også at 
gå lige til, eller over, de grænser og regler der ellers kom i vejen for vort livs frie udfol-
delse. Virkeligheden blev således meget mere, at jeg uden uoverkommelige livstils-
ændringer kunne leve videre i læ af Jens gode omdømme… og tilsyneladende blev jeg 
også snart glemt af både Folmer og andre der ellers gerne ville komme efter mig. For når 
nu vort kammeratskab fungerede upåklageligt kunne han jo ikke uden videre genere den 
ene uden også at risikere at genere den anden, og Jens var en af den slags, som også læ-
rerne helst ville holde sig gode venner med. Jens var nemlig nærmest en rollemodel og 
ud til fingerspidserne en ordentlig fyr, forskellig men alligevel lidt som min gamle ven 
Keld i Struer. Keld havde ligeledes været den tillidsskabende part i vort makkerskab i 
Struer, så gennemgående må jeg indrømme, at jeg altid har haft stor held i kammerat- og 
venskab. 

Nu er det jo ikke sådan, at vi blev tvunget sammen Jens og jeg, men midt i buketten af 
de muligheder der ellers havde tilbudt sig, kan man sige, at det var den her konstellation 
der blev godkendt… lidt som et halvt organiseret "ægteskab". For det endte det jo med 
et alt omfattende venskab… vi boede sammen, vi gik i skole (arbejdede) sammen og vi 
fordrev fritiden sammen. Og her var fritiden klart det mest interessante. Jens havde væ-
ret på skolen i et par år da jeg kom til, og da han som sagt var en meget omgængelig fyr 
betød det jo så, at jeg nu også kunne trække på flere af de gode relationer som han hav-
de bygget op, både blandt kost- og dagelever.   

Om det var Jens baggrund ved landbruget der var nøglen til al hans goodwill, eller at det 
bare var hans stovte gemyt, så var han altså også på god fod med dageleverne, og den stil 
tillagde jeg mig hurtigt og blev da også særlig gode venner med Svend Kibsgaard i Søn-
der Felding og senere med Frode Horsted i Billund. Han havde i øvrigt en aldeles pragt-
fuld mor som drev sit eget pensionat i Billund og det var jo en konstellation som jeg fint 
kunne spejle mig selv i! Det var akkurat som Jens mor oppe på Overgaard. De to mødre 
lavede mad så englene sang, og vejen til min kærlighed har altid gået gennem min mave, 
og de var uendeligt gavmilde. Måske var følelserne gensidige, for datidens kvinder levede 
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meget på den lykke det kunne være at gøre mænd (og drenge) glade, og når de så fik 
masser af ros for deres kokkekunst, ja så var der bare en god stemning. Og så haster jeg 
lige med et undskyld til alle feministerne, for selvfølgelig er er den slags ros til gavmilde 
kvinder noget mandschauvinistisk øremos! Misforstå mig derfor ikke… samme kvinder 
kunne naturligvis også have været et par aldeles pragtfulde kontorchefer på et statistisk 
kontor! Det var de så heldigvis ikke, og så var vi bare nogen stykker der var heldige  
med, at være på rette sted til rette tid… dengang kvinder stadig herskede i landets køk-
kener og man ikke blev spist af med blomkålsskum og brændte porefibre og lignende 
uhyrligheder etc. 

Ole Østergaard Nielsen  
Blandt Jens venner var det især en fræk laban Ole Østergaard som også blev min ven… 
ham havde jeg været i slagsmål med et par gange, antageligt i forhold til et eller andet 
territorialt spørgsmål, men nu var vi så pludselig begge med i en lille subgruppe omkring 
Jens, og så måtte vi jo lige finde en grimasse der kunne passe. Det blev nu ikke så svært. 
Vi var begge gode til at kæfte op og lave ballade, og så kunne vi selvfølgelig også lave 
fred. Ole var den rapkæftede… og jeg var ham der prøvede på også at være det, og nu 
kunne vi så videreudvikle os i fællesskab under kortspil og drabelige bordtennis- og 
badmintonkampe hvor jeg kun lige fik lov at vinde så meget, at jeg ikke opgav alt.  

Ole var fra Silkeborg og hans forældre og storebror boede i et rækkehus ude på Vester-
led tæt ved skovene, søerne og jernbanen syd for byen. Nogle gange var Jens og jeg med 
ham hjemme, og familien var rigtig flinke og gæstfrie folk som vi hyggede os meget med. 
Det vil sige, at jeg husker bedst hans mor som var den der snakkede mest med os, når vi 
da ikke var ude at trave byen tynd, eller at sejle i kanoer som kunne lejes flere steder 
langs søerne. Det var ved en af de snakke vi hørte om Oles tidligere eskapader i kvarte-
ret med det gennemgående eksprestog i baghaven. Her havde han sammen med nogle 
andre kvikke drenge moret sig med at fælde træer, så de lagde sig ned over banelegemet 
og spærrede for togtrafikken i flere timer, indtil Falk og Brandvæsen m.fl. havde fået 
ryddet sporet igen. Knægtene havde selvfølgelig gemt sig, men var alligevel blevet opda-
get, da de jo ikke havde kunnet nære sig for at opsøge gerningsstedet endnu medens op-
rydningen stod på! Det var da de gentog spøgen tredje gang, at Ole var kommet på kost-
skole. Tænk hvis det var sket nu ca. 60 år senere… så ville han nok have fået en diagno-
se for ADHD i stedet. Ja jeg ved sku snart ikke hvad der er bedst. 

Hvad han lavede af ulykker i Grindsted erindrer jeg ikke helt. Kun husker jeg, at han var 
fast mand på et job med at skrabe hundelort sammen på Folmers tagterrasse, for efter-
følgende på ydmygende vis at køre det væk, ud på byens losseplads, i en stor spand på 
en trækvogn. Alt sammen bare fordi Folmer tillod sig at holde en stor skide kongepud-
del i fangenskab i sin lejlighed, og så på lumpen vis bare udnyttede sin magtposition til at 
lade værgeløse kostelever tage sig af den beskidte oprydning. 

Dageleverne 
Overordnet var der et slags skel mellem kost- og dagelever, hvor kosteleverne var de ab-
solut mest uopdragne som aldrig veg tilbage for at titulere alle dagelever for en flok 
bønder og andet nedsættende! Krænkelseskulturen dengang var bare alt dominerende, 
såvel blandt eleverne og i forholdet lærer og elever… det vil sige, at det på denne måde 
mærkværdigvis kunne opleves mindre generende, og forekom der særlig slemme udfald 
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kunne de mest begavede lærere måske finde på at gribe lidt ind med et "hov hov, må vi 
lige få kammertonen". Efter min mening en noget mere rimelig reaktion end vor tids hy-
steriske "ofre" der hyler op ved det mindste skub. Når så ellers gemytterne var i ro eller 
man naturligt kom til at arbejde sammen på tværs var alle "modsætninger" hurtigt glemt 
og nye venskaber opstod. Reelt husker jeg da også kun venskaber, og nogle endda så 
meget at jeg trods afstandene også besøgte dem hjemme hos deres forældre. Det var 
venner som Svend Kibsgaard i Sønder Felding og Gunhild Kirk Christiansen og Frode 
Horsted i Billund… dem kommer vi til om lidt. 

Grindsted og Omegn 
Som kostelev var man i princippet fremmed i byen Grindsted, og for mig var det da og-
så længe, med en følelse af "ekspedition i ukendt land" når jeg bevægede mig uden for 
skolens nærområde. Det eneste sted jeg kendte i forvejen var Grand Hotel ved torvet. 
Det var simpelthen fast procedure når mor og Valde kom til et nyt by, så skulle de som 
noget af det første teste kvalitet og prisniveau på byens hotel… var der noget at lære, el-
ler kunne man billedligt talt finde et hår i suppen! Grand Hotel var blevet dømt OK, 
men uden de gamle havde jeg ikke noget at komme der efter. Men lidt nede af gaden 
mod syd, Vesterbrogade, stødte man på byens biograf Kino, så hvad hotel- og biograf-
navne angår kunne jeg kun føle mig hjemme… det var her helt som i Struer, og som an-
dre steder var der også der i nabolaget en lille blandet slik og udskænkningssted med læ-
skedrikke, vel en slags forløber for vor tids caféer som ellers var ukendte dengang. Ste-
det hed "Kadare", og der samledes vi ofte før en biograftur eller når vi bare kedede os 
på skolen en lang søndag, dog med det resultat at vi bare kedede os videre… eller måske 
fortsatte ud til Stadion på den anden side af åen. På et tidspunkt vandt byens fodbold-
hold oven i købet Jyllandsserien som dengang var sidste station før de landsdækkende 
første-, anden- og tredje division. Det var så stort at alle aviser havde det på forsiden, og 
så kunne man jo godt lige for en stund tælle sig selv med som Grindstedboer. 

Et år under et juleoptog der samledes på torvet var vi også en gruppe kostelever der del-
tog i løjerne sådan på sidelinjen, og der havde en af pigerne og jeg pludselig fattet så me-
get sympati for hinanden at vi i vor ungdommelige kådhed og opmuntret af stemningen 
spontant kyssede hinanden. Det var en begivenhed der nu om stunder næppe ville væk-
ke andet end sympatisk opmærksomhed, men sådan skulle det ikke gå… på lang afstand 
havde en af skolens lærere set os, og han fik fat i os og viste os hjem på skolen med be-
sked om at gå til vore respektive værelser. Suk, ja sådan kunne livet være, og vi traskede 
hjem ad. Næppe var jeg kommet inden for på skolen før jeg forstod at budskabet om 
min brøde var kommet først, da jeg mødte Folmer der allerede havde løftet armen til et 
slag der øjeblikkeligt sendte mig i gulvet til fuld tælling. Rystet fik jeg mig dog stablet på 
benene samtidig med, at jeg nok engang fik besked om at gå til mit værelse, hvilket jeg så 
også gjorde. Ret beset kunne jeg knap heller andet, for jeg var så omtumlet at jeg nok 
havde fået en hjernerystelse, og under alle omstændigheder måtte jeg blive i min seng en 
uges tid til alle efterveer efter knockoutet var forsvundet. 

Ungdom Billund 
I perioden hvor vi boede bag sløjdsalen blev Jens og jeg snart en fast bestanddel ved 
jævnlige ungdomssammenkomster i Billund. Vi gik jo i klasse med Gunhild som var æld-
ste datter på Lego og hun var da også med, men træffene fandt som regel sted hos hen-
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des kusine Jonna. Hos Gunhild herskede kristendommen og derfor var der nok lidt frie-
re tøjler hos Jonna hvor vi mødtes. 

Lego blev den gang, så vidt jeg forstod, kørt af tre sønner efter grundlæggeren, tømrer-
mesteren der i 30ernes økonomiske krise havde fundet på, at redde sin families skind på 
næsen ved at lave trælegetøj, der i første omgang var blevet solgt ved dørene i omegnen. 
Det havde således især været de tre brødre der, dengang som børn, havde stået for ind-
pakning, udbringning og salg, hvorefter de så havde hængt på, hele vejen til nu med den 
succesrige fabrik… hvor træet længst var skiftet ud med plastik, som det basale grund-
materiale. Helt som de klodser jeg også selv kendte så godt fra tiden hjemme i Dals-
gaard. Der hvor jeg, i sin tid, i legetøjsbutikken CITO inde på torvet Kjellerup, havde få-
et en lille begynder-æske fuld af hvide og røde klodser m.m. og med et billede af Gun-
hild og hendes søskende uden på! Dengang vidste jeg naturligvis ikke hvem de børn var, 
men jeg havde da studeret billedet og tænkt, at de var ret så heldige… med alle de klod-
ser de havde at lege med. 

Gunhilds far Godtfred var den ældste af brødrene og… igen, hvis jeg ikke tager helt fejl, 
så var 1960 også cirka tiden hvor de to yngste trak sig mere eller mindre ud af virksom-
heden og overlod ledelse og ejerskab til storebror Godtfred. Så enkelt var det måske ik-
ke, men under alle omstændigheder, så var Jonna datter af en af de to yngste, og hun var 
ofte alene hjemme og havde som nævnt rimeligt frie tøjler til at huse alle de mange ven-
ner når der var anledning til det. Det var ikke fordi det var vilde fester eller noget i den 
stil der blev afholdt, slet ikke… men i mangel af egnede offentlige lokaler for Billunds 
ungdom, så var hjemmet her den bedste mulighed der bød sig. Det var den gang, hvor 
der ikke ligefrem flød med offentlige tilbud til unge mennesker, og da slet ikke til ganske 
almindeligt og gement samvær… den slags var henvist til det private initiativ, måske 
endda som en rest af tidligere tiders traditioner for lokalt arrangerede legestuer i storstu-
er og lader, så karle og piger fik en anledning til at se hinaanden an og, ved særligt festli-
ge anliggender, måske at få sig en svingom. 

I sig selv var disse ungdomstræf således ret så naturlige… nej, det der var fantastisk og 
vovet var, at Jens og jeg satsede hele vores tilværelse hver gang! Det var nemlig udsmid-
ningsgrund på kostskolen, på denne måde at forlade skolen om aftenen… og da de ung-
dommelige møder altid fandt sted i perioden mellem klokken otte og elleve var det al-
mindeligvis med alle nerverne uden på tøjet, når vi sneg os ud af vores værelse og cykle-
de de 13 kilometer til Billund hvorfra vi var tilbage igen ved midnat. Vi blev dog aldrig 
opdaget, for kostlærernes tillid til Jens var så stor, at ingen kunne drømme om, at mis-
tænke ham, endsige kontrollere ham, for den slags eskapader. 

Egentlig kan jeg godt undre mig over, at vi  sådan satte alt på spil for der foregik jo ikke 
noget som samtlige forældre ikke kunne have tålt at se på. Reelt var det der trak ved dis-
se "springture" derfor nok alene saligheden ved den frie luft der smøg sig om os i natten 
og suste i ørerne sammen med en rytmisk knagen fra de ikke alt for velsmurte cykler og 
måske et fugleskrig, ja og så naturligvis det gode samvær med de andre, helt uden Fol-
mers snagende blikke i mørket. Mærkværdigvis var den ellers tyktflydende optagethed af 
tøser sat på standby, der ventede os ingen skønjomfruer mellem linjerne i hyggesnakken 
før vi igen var på vej til Grindsted… og dog! Med Jens ved jeg selvfølgelig ikke, men 
selv undslap jeg ikke en lang periode med søvnløse nætter på grund af en blond skønhed 
der gik i en klasse under min, havde smilehuller, og så aldeles dejlig- men også urørlig 
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ud. Måske kunne det være blevet os to, men det lykkedes mig bare aldrig nogensinde at 
få øjenkontakt- endsige at få talt med hende… jeg gik simpelthen i baglås, og så kommer 
man bare ikke langt i det spil. 

Så lammet var jeg trods alt ikke over for Gunhild… hende var jeg nemlig også lun på. Vi 
var jo klassekammerater og for mig var hun en af de sødeste af pigerne, og hende turde 
jeg godt tale med, og det gjorde jeg så… men med låg på. Det forholdt sig nemlig sådan, 
at hun ifølge Orla var kæreste med ham… og så kunne det jo i givet fald være helt om-
sonst at lægge an på hende! Dog så man dem aldrig sammen, hvorfor jeg kunne komme 
lidt i tvivl. Men et par gange havde han faktisk held til at invitere hende med til et kost-
skolebal, så måske var der noget om snakken! I hvert fald var den slags nok til at bloke-
rede for min flirt! Oven i var Gunhild også en meget bly pige så det kan heller ikke helt 
udelukkes at jeg ikke så hende som det mest oplagte svar på mine ikke helt bly længsler. 
I hvert fald endte min spredte parringsdans i denne Grindsted epoke af mit liv pludselig 
med en stormende forelskelse i den sødeste lille kostelev Karen Margrethe.   

Inden det kom så langt var det dog lykkedes mig at komme tættere på Gunhild hvor til-
løbet nok toppede da jeg, nu uvist af hvilken grund, befandt mig ved middagsbordet 
hjemme hos hende! Jens var med og vi var begge inviteret til at spise sammen med fa-
milien og alle var blevet bænket omkring spisebordet, hvor maden stod og dampede lif-
ligt og jeg refleksmæssigt hurtigt sad på spring med kniv og gaffel i hver sin hånd… klar 
parat… og hvad skete så andet end at resten af forsamlingen stille foldede deres hænder 
og afventede at Godtfred bad en kort bordbøn og sagde værsgo! Det var første gang jeg 
i mit liv oplevede en bordbøn, og jeg var fuldstændig overrumplet, men fattede mig ik-
ke desto mindre, og spiste pænt den gode mad… oplyst af dagens rødeste ører, men 
også ramt af en udefinerlig følelse af at være gået forkert… trods de rareste og sødeste 
mennesker. Der var, dengang som nu, ikke noget der mere kan vække min mistro end 
religiøse markeringer, og måske var det herefter at mine romantiske følelser aftog i for-
hold til Gunhild. 

Klassekammeratskabet vedblev dog at bestå, og jeg genbesøgte da hjemmet igen, senere 
engang i realklassen hvor Gunhild havde inviteret klassen på besøg i Billund… først 
med en rundvisning på fabrikken og derefter til et veldækket brunchbord hjemme ved 
spisebordet. Ved den lejlighed blev nedenstående klassebillede taget. Der manglede tre 
på dagen, men dem har jeg så sat ind. Den bøvede fyr der akavet står og kurtiserer den 
liden Gunhild er mig, så helt udslukt var følelserne altså heller ikke. 
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Realklasse A på besøg i Billund 1962. 

Bent Sørensen/Sdr.Felding, Anette Jacobsen/Vandel, Gunhild K Christiansen/Billund, Lars Jørgen 
Jakobsen/Struer, Jesper Sølling/Ikast, Marianne Pontoppidan/Horsens, Hanne Petersen/Billund, 

Keld Svendsen/Esbjerg, Sven Kibsgaard/Sdr.Felding, Frode Horsted/Billund, Søren Kristian 
Johnsen/Sdr.Felding, Solweig Hansen/København, Niels Peter Ravn/Billund, Jakob 

Rubin/København, Kurt Kristensen/Billund og indsat Inger Margrethe Madsen/Billund, Else 
Buhl/Stakroge og Jens Overgaard/Hvalpsund.  

 

Efter 4. mellem havde mindst fire elever forladt klassen. Det var Egon Petersen fra Sil-
keborg, Gregers Daugaard og Knud Erik Mortensen fra København samt en pige fra et 
sted uden for Billund. Sidstnævnte københavnere var et par munter drenge… de havde 
kaldt pigen for Dulle… og de moppede hende hver eneste dag på det skændigste og 
sluttede altid af med at tømme hendes skoletaske med bøger og madpakker og hvad har 
man ned over hovedet på hende, medens hun grædende dukkede sig for ydmygelserne. 
Denne mobning har det siden været slemt at tænke på… ikke så meget selve handlinger-
ne, de var tåbelige og utilgivelige og skulle bare være stoppet, men værre var det, at det 
blev de ikke! Og dette, at ingen greb ind… inklusive mig selv, der bare sad og grinede 
bøvet og dumt… Det har jeg skammet mig over hver gang episoderne siden har strejfet 
mine tanker. Og græmmelsen bliver ikke mindre af, at hun er den eneste jeg nu ikke kan 
huske navnet på. 

Sønder Felding 
Sønder Felding og omegn var hjemsted for klassens anden landgruppe, og de kom med 
toget som de fleste andre. Grindsted forbandt dengang et kæmpe opland med et vidt 
forgrenet net af seks togspor der mødtes her, hvoraf der nu kun er en enkelt forbindelse 
til Esbjerg tilbage.  
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Jernbanenettet omkring knudepunktet i Grindsted. 

Toget holder ved Sønder Felding Station 
 

En af drengene, Svend Kibsgaard og jeg svingede godt sammen, og han inviterede mig 
derfor af og til på weekend i Sønder Felding hvor vi, som vilde drenge nu engang gør 
det, drev rundt for at finde oplevelser. Et par steder kunne vi bade i Skjern Å, men det 
var noget risikabelt med stærk strøm og hvirvler og der var kun sjældent selskab af andre 
børn og unge! De fleste badede  i stedet i et større, lidt afsides beliggende mergelhul, 
som indeholdt rigeligt med vand til at kunne agere som byens friluftsbad. Vandet var 
måske ikke så rent som i åen, og fysisk var der vel heller ikke de store udfordringer her, 
men der var piger! Og i Sønder Felding som alle andre steder var det erotikken der skab-
te den dynamik som, i hvert fald jeg altid blev draget af… så vi blev stamgæster i mer-
gelgraven. Ikke fordi vi så havde travlt med at score, nej slet ikke… der skulle bare være 
nogle piger til stede. Og når de så alligevel var der, så kunne de jo meget passende beun-
dre vi drenges badutspring og sende os lange blikke. 

Et par gange var der også bal i forsamlingshuset der lå tæt ved Kirken og Kirkegården. 
Om det skyldtes denne beliggenhed eller ej, ved jeg ikke, men ballerne var styret af de 
missionske, og de havde i deres visdom fundet ud af, at forbyde alkohol af enhver slags i 
forbindelse med dette fælleshus. Det lyder jo umiddelbart noget trist, men det havde jo 
da den fordel at alle, og ikke mindst pigerne, kunne få lov af deres forældre til at gå til 
bal, og på den måde var det så også attraktivt for Svend og jeg at søge vort held der. Det 
fik vi bare ingen ting ud af, for hver gang blev vi så fulde, som jeg aldrig havde været før! 
Vi var 15 -16 år og havde da vænnet os til at drikke en øl eller måske to når vi gik i byen, 
og det havde ikke rigtigt voldt problemer, men på grund af alkoholforbuddet gik det helt 
galt i Sønder Felding.  

Ved ballernes begyndelse var alt godt, vi kom og kiggede os omkring og snakkede med 
nogle af de andre unge drenge som Svend selvfølgelig kendte, men som jeg også havde 
mødt efter de første ture rundt i byen… alt imedens vi også lige fik tjek på hvilke piger 
der var mødt frem. Vi var jo nok et par novicer, men vi kunne ikke undgå at bemærke at 
der var rimelig humør på hos flere af karlene, og også så meget at det ville have været 
unaturligt for folk der var ædru! De havde simpelthen drukket sig en kæp i øret hjemme 
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fra og senere, i løbet af aftenen, forsvandt det halve af salen igen ud i mørket hver gang 
musikken holdt pause.  

Dels har det jo altid været hyggeligt blandt drenge og mænd at stå og pisse sammen ude i 
det fri, og dels skulle der jo også hældes nye væsker på… og dem havde man gemt ovre 
på kirkegården. Nogle havde måske gemt deres forsyninger bag stenen hos en slægtning, 
men Svend, der jo godt vidste hvordan tingene foregik her, og jeg havde bare fundet et 
lille hul i kirkegårdsdiget hvor vi havde gemt en halv flaske snaps til deling! Øl havde vi 
valgt fra for ikke at tilbringe det halve af aftenen sammen med de døde, og således, stik 
mod alle gode hensigter om det modsatte, endte afholdsballerne i Sønder Felding som 
noget af det vildeste druk jeg har oplevet. For selvom vi til nød kunne styre en øl-rus, så 
var en rimelig håndtering af den stærke spiritus helt uden for vor rækkevidde. Vi kom 
knapt tilbage til ballet og glemt blev enhver tanke om piger og dans… hurtigt blev den 
største udfordring at få sig selv og hinanden slæbt hjem i seng. 

Andre gange, hvor der ikke rigtig skete noget, kunne vi hen på aftenen være havnet i en 
lille flok som legede mørkeleg et sted hvor en eller anden var alene hjemme! Det gik ud 
på at drengene blev anbragt i en lænestol eller en sofa eller tilsvarende et eller andet sted 
i huset, og alle piger fik så et hemmeligt nr. inden for det antal de nu udgjorde. Var der 
eksempelvist 7 piger, så tildeltes de hver et nr. mellem 1 og 7. Når der derefter blev rin-
get med en klokke skulle drengene meddele et nr. på en, nu for alle ukendt pige, som 
derefter gik til den heldige og næsten lige så ukendte ungersvend, hvorefter opgaven gik 
ud på at lege kærester med kys og grams, som man nu havde gode ideer til. Det var en 
meget populær leg blandt unge i Sønder Felding, hvor kulturen utvivlsomt var noget me-
re løssluppen end den i Billund… men for at lysterne nu ikke skulle løbe af med delta-
gerne, så var det indbygget i legen, at klokken ringede igen ca. hver tiende minut eller så! 
Og så var der skiftetid, og drengene skulle på ny meddele et nr. på en ham "ukendt" pi-
ge. Alle kendte jo stort set hinanden, men ingen vidste hvem der havde hvilket nr.  

Ved sådan en lejlighed sad jeg pludselig med min gamle legekammerat Karen Margrethe 
fra Skarrild på skødet. Hun havde vokset sig til en dejlig og huld pige med gode håndtag 
og en varm mund og altså også med så store forandringer, at jeg ikke havde genkendt 
hende ved aftenens indledende selskabelighed… men det havde altså ikke forhindret 
hende i at genkende mig nu 7-8 år efter at vi sidst havde set hinanden. Det var vildt og vi 
snakkede rigtig godt sammen lige til den famøse klokke afbrød os, og hun byttede plads 
med en anden pige. Uvist af hvilken grund fik jeg ikke talt med hende igen… dertil var 
kærestelegen nok alt for distraherende, og faktisk har jeg aldrig set hende siden. Heller 
ikke selvom jeg på ingen måde gemte mig, og blandt andet tog Svend og jeg endda til 
Skarrild og besøgte min mors og mine gamle naboer Marie og Elvin i Silstrup kun 6 ki-
lometer fra Sønder Felding, og hvorfra vi yderligere drog på udflugter ned til øen, hvor 
den gode Kjerstejn havde bygget sit fantastiske funkishus og hvor han stadig havde åle-
rusen ude i det lille åløb eller senere, efter Maries aftensmad, drog til bal på Clasonsborg 
hvor der ellers var fyldt godt op med Skarrilds ungdom, uden at jeg dog af den grund 
mødte Karen Margrethe eller andre kendte ansigter igen.  

Besøg på Kongenshus 
På samme vis som besøget på Lego og hos Gunhild besøgte klassen også Kongenshus 
og mig ude på Alheden. Besøget blev arrangeret som en minilejerskole i en forlænget 
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weekend. Fagligt var der jo meget relevant viden at indhente via en tur i Mindeparken i 
kombination med udforskninger på Hedeselskabets lille museum om hedens opdyrkere, 
der jo dengang havde nærmest heltestatus i Danmark for alt det land der var blevet ind-
drevet til dyrkning. Ikke mindst var dette emne interessant for de som havde deres rød-
der i Grindsted og opland, for de kunne i flere tilfælde finde omtale af netop deres 
hjemegn og endda familiemedlemmer. Grindstedegnen var jo selv rundet af heden, og 
hvad det angår kunne mindeparken med lige god ret have været anbragt på den egn. Ek-
sempelvist havde man også der, nærmere bestemt på Randbøl Hede, oprettet en mindre 
koloni for kartoffeltyskere. 

Den gang var der langt mellem miljøforkæmpere som min gamle lærer Kjeld Nielsen i 
Struer, så beklageligvist blev besøget ikke krydret med synspunkter vedrørende de nega-
tive effekter af den samlet set bastante landinddrivelse der var sket, og stadig skete, ved 
opdyrkning af de mange og store naturarealer af alle slags alle vegne. Med udviklingen af 
velfærdssamfundet er der imidlertid siden mere eller mindre sket en revolution, hvor 
forståelsen og handlingen omkring naturværdierne på det nærmeste har skiftet fortegn 
fra, at natur var noget der var overflødigt og måtte bekæmpes til mere, at være en betyd-
ningsfuld og afgørende del af det samlede miljø, og herunder ikke mindst som en direkte 
kilde til øgning og sikring af den samlede menneskelige livskvalitet. 

Udover heden og dens historie blev der også tid til en ekskursion til Mønsted Kalkminer 
med de kolossale udgravninger af kalksten, til fremstilling af læsket kalk til brug ved byg-
geri, og de utallige minegange langt ind i- og ned under jordens som denne aktivitet hav-
de efterladt. Det gjorde indtryk, og det gjorde de store flokke af flagermus der opholdt 
sig her også, men mest spændene var nu nok beretningen om min gamle helt Jens Lang-
kniv, der oprindeligt stammede fra Mønsted før livet trængte ham længere ud på heden, 
blandt andet ved Kongenshus og den kro eller smugkro der skønnes at have ligget der 
ude i fordums tid.  
 

 
Fra klassens besøg i Mønsted: Annette, Jens, Gunhild, jeg Lars Jørgen (Struer) og Else. 
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Ellers, og først og fremmest, bestod klassens ophold på Kongenshus af socialt samvær 
og for nogle lidt flirt. Men der blev passet godt på os med pigerne anbragt i hovedbyg-
ningens værelser og drengene i sidebygningens. Hvor lærerne var husker jeg ikke, ja jeg 
erindrer ikke engang om der var nogen med! Det må der have været, for der foregik da 
en del forberedelse i klassen op til turen, som i øvrigt foregik med tog fra Grindsted til 
Frederiks. 

Lewalds Sovesal 
Fra begyndelsen af Realklassen blev vi fire store drenge ovre bag sløjdsalen flyttet tilbage 
til skolen… nu var friheden forbi frygtede vi! Det blev dog knap så galt. Samtidig var der 
nemlig blevet oprettet en sovesal for de yngste drenge i 1. mellem i de to øverste etager 
af den selvstændige tilbygning til dagskolen som lå ud til Jernbanegade, og det var der vi 
skulle bo… for nu var vi præfekter, og det betød at vi fik nye pligter! Vi skulle simpelt-
hen være støtter for de små med lektielæsning og godnathistorier og den slags, medens 
vi alle så var underlagt kostlæreren Thomas Lewald… Folmers diametrale modsætning. 
Lewald var også ny på skolen, han var i hvert fald ankommet senere end jeg. Han var lu-
nefuld men en flink fyr der indimellem også gerne ville gøre det hyggeligt og godt for de 
ham betroede kostelever. Han var københavner eller nærmere christianhavner og havde 
et strejf af den endnu ikke kendte hippiekultur! I det hele taget havde han vist altid gået 
sine egne veje sammen med ligesindede, for således kom det også frem, at han under 
krigen havde været med i noget modstand som havde presset ham til at flygte til Sverige 
hvor han var gået med i en samling af danske modstandsfolk fra gruppen Holger Dan-
ske som i det sidste krigsår havde travlt med at forberede fredens komme. Så langt han 
kunne, uden at miste sit arbejde, var han sku ligeglad med hvad vi kunne finde på af gale 
streger… havde jeg indtryk af. 

Jens og jeg skulle bo oppe under taget i et lille hyggeligt værelse med skrå vægge og tag-
vinduer. Herfra skulle vi passe os selv og afdelingens opholdsstue hvor der var en hånd-
fuld lænestole og et bobspil hvor vi arrangerede turneringer for de små. Det var slet ikke 
så tosset alt sammen og i tilskud havde vi snart også en lille privat aftale med Lewald 
om, at vi kunne opholde os i hans lejlighed når vi skulle lytte til de små i sovesalen ved 
siden af, hvis han ikke var hjemme. Det havde jeg stor fornøjelse af, for han boede 
smadder hyggeligt omgivet af bogreoler og en helt anden stemning end hvad jeg ellers 
kendte til. Når jeg benyttede mig af aftalen hyggede jeg mig, lavede en kop te og gran-
skede hans bogsamling. Om det ligefrem var tilsigtet eller ej er svært at vide noget om, 
men det var længe før seksualundervisningen blev obligatorisk i skolen, og han havde 
mindst en meter bøger om dette emne… med Kærlighedens Billedbog i front. Det var 
helt nyt stof for mig… jo jeg kendte jo godt Hudibras og Variete og den slags blade, 
men her var der altså mere kød på, om jeg så må sige. Jeg var opslugt. 

Livet fandt nu ellers snart sit rolige hverdagsleje og vi kunne springe morgenmaden over 
og drøne direkte ned af den interne trappe og smutte ind i klassen, hvis vi var kommet 
for sent på den… eller vi kunne lige smutte op og hente noget vi havde glemt, ja vi kun-
ne oven i købet smutte "hjem" når vi skulle på toilettet. Ja det er de utroligste ting, som 
kan betragtes som fordele, når man lever i "fangenskab". Ellers var det en periode hvor 
rockmusikken ellers må havde trukket sig lidt tilbage i mit liv, for det helt store nummer 
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jeg forbinder med den tid er sangen "Sånt är livet" med svenske Anita Lindblom, som vi 
skreg højlydt med på i lange tider. 

Når der så ikke var sket noget længe kunne Lewald pludselig få den idé at de små skulle 
arrangere en fest for alle kosteleverne, og vi præfekter skulle hjælpe dem! Der skulle for-
beredes et underholdningsprogram og der skulle arrangeres noget med pølser og soda-
vand og salen, et klasselokale, skulle pyntes og en sene skulle indrettes. Det var vi ikke 
vilde med, men det lå i luften at det ikke gav point at brokke sig, så vi gik i gang, og snart 
var alle helt vilde! De små hostede op med den ene gode idé efter den anden til under-
holdningen og deres engagement smittede og der blev øvet og planlagt i et væk, og alle 
var med over alt. I den logistiske afdeling blev det min opgave at skaffe sodavand… så 
billigt som muligt… og hvor gør man så det? På en sodavandsfabrik selvfølgelig… og 
sådan en var der i Grindsted, et eller andet sted ude i nærheden af Jorden Rundt, som 
der var en vej der hed, og der fandt jeg ud med den trækvogn som min ven ellers plejede 
at køre hundelort bort med. 

Det gik fint jeg fik fuld læs med sodavand i alle regnbuens farver til 25 øre stykket som 
vi hurtigt forsvandt som varmt brød for 50 øre stykket. Det vil sige, at jeg lige fik den 
personlige erfaring, at man kan købe billigt og sælge dyrt og blive rig! Så det lå lige til 
højrebenet at drøne ud på sodavandsfabrikken igen, og på privat basis, at investere i et 
nyt læs sodavand. Dem oplagrede jeg så under min seng og lod sive, at nu kunne man til 
enhver tid købe disse læskedrikke oppe hos mig, og i løbet af et par uger var jeg godt på 
vej til stor rigdom. Blot kneb det så noget med privatlivets fred… den forsvandt sim-
pelthen hver gang der dukkede en kunde op! Om det så var det eller min manglende op-
rigtighed i jagten på rigdom der spillede ind kan jeg ikke helt finde ud af… under alle 
omstændigheder ebbede min tilværelse som sodavandspusher ud omtrent lige så hurtigt 
som den var kommet og jeg havde indledt en personlig tradition for at få noget op at stå, 
og så selvtilfreds at konstatere… "Jeg gjorde det sku", og så ellers give mig til noget an-
det… Altid har jeg villet dupere rakket. En skavank der nok først og fremmest har rod i 
vedvarende forsøg på at skabe distance til lurende mindreværdskomplekser. 

Det helt store hit ved Lewalds og sovesalens fest blev i øvrigt afsyngningen af digteren 
Halfdan Rasmussens tekst om «Tyggegummikongen Bobbel». 

Gipsy  
En eftermiddag lidt før det store arrangement, en dag hvor jeg var nogenlunde alene på 
afdelingen fik jeg tanken at trække mig lidt tilbage og nyde stilheden inde hos Lewald. 
Han var ikke hjemme, og så ville det jo være passende lige at dykke ned i den spændende 
litteratur inde hos ham. Men hov! der var da nogen inde i lejligheden fornemmede jeg 
straks… og i døren ud til køkkenet mødte jeg det sødeste smil jeg længe havde set! En 
pige stod med ryggen mod opvasken og svang med et viskestykke og sagde hej. Det var 
Gipsy eller Karen Margrethe Petersen, som hendes forældre i sin tid havde kaldt hende. 
Hun havde fået et lille bijob med at holde Lewalds køkken pænt og præsentabelt, og 
stod nu og smeltede mit hjerte ved samme lejlighed… der midt i den trivielle hverdag, 
hvor jeg stod blottet for enhver form for forventninger om noget særligt og derfor også 
var fuldstændig forsvarsløs mod lykkens vingesus. Ikke fordi der på overfladen skete så 
meget mere, end at vi hver især lige forklarede hvad vi lavede der på stedet, og så ellers 
bare fortsatte med hver sit… Men jeg var ramt, og mit sind var fyldt op af den smilende 



Side 52 af 204 

 
 

pige. Gipsy var dog ikke nogen fremmed, hun var kostelev og gik i en klasse under mig, 
og jeg havde naturligvis set hende i spisesalen og vel også andre steder, men vore veje 
havde af uforklarlige grunde bare ikke lige krydset hinanden før denne dag… jeg måtte 
jo have været blind! Nå, blind eller ej, nu var hun med et trylleslag blevet det vigtigste 
menneske i mit liv, og herefter blev hun aldrig overset, om end vi ikke straks fik os talt 
på plads i hinandens liv. I flere dage blev det kun til et par venlige blikke og bemærknin-
ger… vi manglede en forløsende oplevelse.   

I samme periode var der sjovt nok også sket et eller andet amorøst i Jens liv. Ikke sådan, 
at jeg havde bemærket noget… jeg havde jo været flere gange med ham hjemme i 
Hvalpsund og kendte meget vel hans kæreste Bente, som trofast vartede ham op når vi 
var på de kanter, så jeg havde ikke set det komme… at han havde gang i en anden kære-
ste på skolen også. Men jeg havde sovet i timen, og helt uden for min radar havde han 
gået og bagt på en Inge Lise fra en af parallelklasserne. Hun var også kostelev, og nu 
havde de, for mig helt uventet, planlagt at hun skulle lade et vindue stå på klem til toilet-
terne ovre på pigegangen den kommende nat, så Jens kunne snige sig over og besøge 
hende! Hendes værelseskammerat var bortrejst og det skulle udnyttes, havde de fundet 
ud af… også selvom den slags projekter betød øjeblikkelig bortvisning af begge parter, 
hvis det da ellers blev opdaget! Den risiko negligerede Jens bare fuldstændigt, og det var 
jo da heller ikke det første jomfrubur han skulde invadere. Hjemme havde Bente sit væ-
relse i tagetagen ovenover soveværelset i kommuneskolens inspektørbolig hvor hendes 
forældre sov, og der havde Jens i første omgang sneget sig op over taget og ind til den 
ventende mø af et gamle støbejernstagvindue, hvor han lige netop kunne skrue sig ind 
gennem. Det var gået fint uden at nogen forkerte vågnede af den grund, og i morgenens 
tummel var det da også lykkedes ham at forlade huset uset, men gennem hoveddøren. 
Snart derefter, for Jens var et godt parti, var han så oven i købet blevet optaget i famili-
en, og så behøvede han ikke mere at risikere liv og lemmer. Ak ja.  

Jens var selvsikkerheden selv, og jeg sad bare der på vort lille hummer på en kasse soda-
vand og tabte kæben… det var da lige godt fandens som han kunne den Jens. Ingen ville 
tro sådan om ham, og skulle en anden en finde på at fortælle sådan en historie til nogen 
der kendte Jens, så ville budbringeren selv blive anklaget for, at være fuld af løgn. Men 
folk der troede de kendte Jens kendte ham altså bare ikke så godt som de selv troede, for 
det var der næsten kun mig der gjorde. Ja, og havde jeg nu været en rigtig god kammerat, 
så havde jeg selvfølgelig talt ham fra dette vandvittige forehavende… men det faldt mig 
bare slet ikke ind, nej, nej da! Tværtimod var min hjerne på et splitsekund gået i fuld 
gang med at udvikle og risikoberegne hvordan jeg selv kunne blive en del af dette fanta-
stiske stunt… altså et åbent vindue til pigegangen! 

Det hele endte selvfølgelig med, at vi slog os sammen og drog af sted sammen Jens og 
jeg. Ganske vist havde jeg ikke en fræk aftale med Gipsy, men hun var mig da venlig 
stemt, så meget var jeg da sikker på, så "hvo intet vover intet vinder" stivede jeg mig af 
med, og på den måde endte jeg i underkøjen ovre hos Gipsy, som tog kærligt men også 
forsigtigt imod mig… hun ville helst ikke at værelsesveninden vågnede oppe i overkøjen 
og endnu værre, at den kvindelige kostlærer skulle høre noget og blive mistænksom. Det 
blev derfor et noget akavet besøg med bløde kys og hviskende tale før Jens med små 
bank på døren signalerede at det var tid for at komme tilbage. Det var jeg med på, for 
jeg var lykkelig og vidste nu, at jeg for første gang havde en rigtig kæreste. 
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Dannelsen 
Nu kan det måske for nogen se ud som om livet på kostskolen først og fremmest blev 
levet om natten eller på anden vis i det skjulte og centreret omkring erotiske fantasier og 
tilløb af alle slags… og jo, sådan var det, men det var så også et liv der ustandseligt blev 
gjort alt for at forhindre og afbryde! Så det at, besøge hinanden om natten var absolut 
undtagelsen, langt største delen af tiden gik på den aller trælseste måde. 

Dagene startede med at vi ikke bare stod op og fik koldt vand i hovedet og andet, alt ef-
ter hvor hårdt den enkelte nu trængte til at nette sig. Nej, vi skulle også rede vores seng 
og sørge for at der var orden på værelset og at gulvet var fejet før vi gik til morgenmad 
kl. halv otte, i god tid før skolestart klokken otte hver dag, seks dage om ugen. Det vil 
sige, at man uafbrudt før man vidste af det, igen og igen, sad parat til at modtage dagens 
undervisning. Det var nærmest en skæbne man havde, og eneste trøst var, at man kunne 
se, at alle andre også var havnet i sådan en suppedas… og der sad jeg så og snorksov 
medens jeg kun med et halvt øre lyttede med på den flydende ordstrøm om danske for-
fattere i stenalderen og om amøber og andre bløddyr alt medens franske og tyske gloser 
også trængte sig på, for ikke at tale om forstyrrelsen fra alle mulige og umulige matema-
tiske og fysiske læresætninger, hvis man da ikke lige var stillet uden for døren i sangti-
men! Jo det var et besværligt liv, og nej hvor har jeg lige siden og altid manglet alt det 
som jeg aldrig hørte efter. Kun lige matematikken og samfundsforhold kunne vække 
min interesse… og så lige lidt geografi, hvor lærer Rostgaard var så flink engang til ek-
samen, at han manipolerede mig til at trække "Struer", jo lærere kunne også godt lidt væ-
re venner. Faktisk kunne jeg også godt lide at høre om den historiske udvikling, men det 
var jeg knap klar over, og læreren Schønberg gav bestemt ikke ved dørene. 

Praktisk arbejde 
Samfundslæren hyggede jeg mig meget med, for det var næppe så meget et fag som det 
var et nyt politisk ønske om at skabe mere interesse hos de kommende borgere for bed-
re, at  forstå og medvirke ved den løbende samfundsudvikling! Den slags var skolen da 
selvfølgelig med på, og derfor var det da også den person der mest havde været ude i 
samfundet som havde fået til opgave at præparere  ost til at forstå vores egen verden… 
det vil sige Aage Winter, skolens administrator og altmuligmand. Ham kendte alle koste-
leverne rigtig godt, for det var også ham der stod for hele skolens daglige renholdelse, så 
som at feje blade sammen, at holde skolens haver og at samle op på oprydningen af alle 
ind- og udvendige fællesarealer etc. Min opgave var i første omgang at deltage på holdet 
der skulle sikre at alle lyskasser ned til diverse kældervinduer blev friholdt for skidt og 
møg og madpapir. Siden i realklassen indgik min præfektfunktion på de smås sovesal og 
opholdsstuen der i denne ordning, hvor Winter med fast hånd styrede de samlede trop-
per, ham kunne vi ikke løbe om hjørner med, og derfor respekterede vi ham meget, om 
end københavnerne kunne more sig meget på hans bekostning, når de prøvede at paro-
diere hans jyske. Som uddannet mejerist og politimand var Winter selvfølgelig som skabt 
til jobbet som underviser i samfundslære, og ikke mindst da faget var eksamensfrit… 
hvad skulle man så med en læreruddannet?... og et eget lokale? Nej vel?... så lige netop 
det fag foregik så også der hvor der nu var plads! Men hvorom al ting var, så var jeg nu 
vældig tilfreds, og Winter var en blændende og uhøjtidelig fortæller. 
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Åndelig udvikling 
Parallelt med håndens arbejde i lyskasser og andre kroge tog skolen sig også af den ånde-
lige udvikling, hvilket foregik på flere niveauer. Dels rettet mod både kost- og dagelever, 
samt specifikt mod kosteleverne. 

Af den første slags blev der årligt forberedt og opført et spektakulært skoleteaterstykke 
som i min tid bestod af "Folk og Røvere i Kardemomme By" som Halfdan Rasmussen 
havde oversat efter Torbjørn Egner og "Indbildt Syge" af Molière, og via disse vise styk-
ker fik jeg så sans for- og trang til, at være med til at skabe det ideelle menneskelige by-
samfund og så ellers at lade være med at skabe mig over alle mulige dårligdomme… og 
det er altsammen gået meget godt, så måske skulle jeg have gået noget mere i teateret 
den gang det kunne betale sig! 

Det åndelige tilbud der talte mest til mig var da vi kostelever, som realister, også skulle 
lære at begå os ved et kortbord via et bridgekursus arrangeret som aftenskolekursus af-
holdt i forstanderboligen under Karen Høirups ledelse. Der kunne vel afvikles fire fem 
spil ad gangen rundt i den hyggelige pejsestue hvor der også blev serveret te og kage. 
Desværre har jeg ikke spillet bridge siden, for det er et super spændende og intelligent 
spil som vi alle blev grebet af så meget, at vi i en lang periode spillede nat og dag, når vi 
overhovedet kunne komme til det, inklusive i weekenderne. 

Politisk vækkelse 
Uden for de faste arrangementer kunne det også hænde, at en ude fra kommende hot 
schott besøgte dagskolen. Eksempelvist engang hvor det socialdemokratiske folketings-
medlem og tidligere handelsminister Lis Groes holdt foredrag i gymnastiksalen. Hvad 
hun talte om husker jeg ikke, men det var noget med at vise samfundssind… og så du-
perede det mig at hun også var mor til 9 børn. 

Ellers var den slags tilbud mest rettet mod kosteleverne med jævnt fordelte fredagsar-
rangementer kaldet Mesterlektien. Her kom forskellige notabiliteter og fortalte om deres 
virke eller om samfundsforhold der havde deres særlige interesse. Det var altid spæn-
dende, og særligt husker jeg et besøg af digteren Carl Scharnberg som mest talte om et af 
den tidens varmeste emner… Kampen mod Atomvåben, hvor han selv havde været 
primusmotor ved et af danmarkshistoriens første større protestmarcher: Påskemarcher-
ne fra Holbæk til København, som jeg godt kendte til i forvejen. 

Det var ikke fordi jeg var særlig politisk vakt, men jeg var faktisk en del på banen for at 
komme med på marchen i 1960! Det satte min mor og Valde imidlertid en stopper for. 
De syntes ikke at det var noget for en dreng der lige var fyldt 15 år sagde de, men sand-
heden var nok nærmere, at de ikke delte anskuelser med de nok primært kommunistiske 
kræfter der tegnede arrangementet. Politik havde jeg endnu ingen reelle meninger om, 
instinktivt var jeg dog antiautoritær og fællesskabsorienteret, forstået som fællesskab på 
individuelle præmisser… helt som jeg havde oplevet det i min barndoms Dalsgaard og 
Silstrup, hvor alle havde haft sit at passe og ellers indgik i fællesskaber, når det var det 
der var brug for. 

Kommunismen er jeg derfor aldrig faldet helt for, men indtil det tidspunkt hvor dens 
autoritære form senere gik op for mig, var jeg betaget af dens sang om lighed og fælles-
skab. Ligeledes syntes jeg også at de få kommunister jeg kendte til var flinke folk, og de-
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res kampiver fascinerede mig. Derfor troede jeg på ingen måder, som mange gjorde den 
gang, under den kolde krig, at kommunister nærmest var nogen der gerne spiste små 
børn, dersom det ville tjene sagen! Så under alle omstændigheder så tvivlede jeg ikke det 
mindste på selve budskabet i Nej til Atomvåben kampagnen… og jeg overså da heller 
ikke, at det var der også en del piger der gjorde. Men på march kom jeg altså ikke.  

Friluftslivet 
I stedet deltog jeg i adskillige cykel- og weekendture til skolens sommerhus ved Kvie Sø 
nær Ansager  13 kilometer sydvest for Grindsted. Det var udfordrende vildmarksture i 
vore øjne. Sommerhuset var hvad man i dag ville have kaldt "et stort skur" bestående af 
en stolpekonstruktion udvendig beklædt med rå brædder på klink og indvendig udstyret 
med en iskold jernovn… omtrent som den bjerghytte hvor den legendariske W. C. 
Fields boede, da han uendeligt mange gange steg ud i den mørke nats snestorme med 
den evige bemærkning "it Ain't A Fit Night Out For Man or Beast". Sådan havde vi det 
også i huset ved Kvie Sø, for det var lige som altid om vinteren vi foretog turene derud, 
for så kunne vi sidde der og klapre med tænderne og snakke om at komme ud og bade 
her så snart det blev sommer… hvad der så bare aldrig blev, for da var vi over alle bjer-
ge, langt borte fra Grindsted og omegn. Når jeg alligevel nød disse ture, skyldes det nok 
det forhold, at det var uden lærere… en fem seks drenge på egen hånd uden for lov og 
ret. Det sidste vi havde set af civilisationen havde været en lille klynge huse kaldet Kær-
bæk. Her var der en købmandsbutik hvor vi provianterede med kiks, dåsemakrel og 
hvad vi ellers lige kunne finde på. Og da vi nu var på vor egen boldgade også en halv fla-
ske snaps og nogle øl. Hele turen kom således til at handle om, at nå frem til hytten og 
få tændt op og lavet hygge så vi kunne indtage alle herlighederne i sød forventning om i 
en fart at blive både glade og stive. Det blev vi så også, men glæden blev sjælden lang og 
stive blev vi først i løbet af natten når kulden krøb ned i vore soveposer. 

En gang eller to oplevede jeg også at være med på et par mere officielle teltlejrophold og 
lignende med lærere i en plantage nær Vejers Strand. Det var meget som spejderlejre 
med gravning af latrin og den slags hygge, og så var det med orienteringsløb og traveture 
i den storslåede natur på de kanter. Den gode Aage Winter gik engang forrest i en dag-
lang naturvandring der føltes som en gennemgang af samtlige plantager ved den jyske 
vestkyst… mange blev "sat" af og der var kun få af os der klarede hele turen, for det 
skulle da ikke kunne passe, at den korpulente Winter kunne klare mere end hvad vi kun-
ne! Det kunne han nu nok for jeg måtte i det mindste slæbe mig selv det sidste stykke 
før vi var tilbage i lejren, og her konstaterede jeg med mig selv, at der ikke er noget i ve-
jen med at være lidt godt i stand, bare man har noget go i sig. Den filosofi har jeg så te-
stet de seneste 30-40 år, og jeg kan med mine lige nu 100 kilo og 73 år stadig gå solen 
sort. For det har jeg set før. 

Ellers var sådanne ture også godt fyldt med samvær og flirt, og så besøgte vi også Høi-
rup familiens fantastisk ældre klassiske sommerhus med højt stråtag og havudsigt et sted 
i de forreste klitrækker. Det var ikke mit indtryk, at familien var mere velhavende end de 
fleste, men som i privaten på skolen, så havde man også her indrettet sig aldeles charme-
rende… familien havde simpelthen god smag, og for mig var det fedt at opleve den slags 
i en helt anden udgave end hvad jeg ellers kendte! Det jeg kendte bedst var mine bedste-
forældres hjem, som var almindelig almuestil, skrabet men med alt hvad der var praktisk 
nødvendigt for både hverdag og fest, medens det jeg oplevede hos Høirups var en mere 
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fremadskredet stil tilsat bøger i reoler og magelige møblementer med sofaborde og prak-
tiske bløde stole og samtaler der rakte længere en forskellige hestetypers anvendelsesmu-
ligheder, så som måske analyser af forskellige pædagogiske systemer eller kunstens be-
tydning for forståelsen af vore omgivelser etc… altså ægthed uden klunkemøbler og 
bragesnak. Det var det jeg fandt fælles for både almuen og mere bogligt dannede men-
nesker. Prestige var begge steder noget der mere hang sammen med at kunne finde og 
vise sit personlige udtryk, end det var noget med at skrabe til huse og prale med glim-
merrigdom. Altså stod det mest til den enkeltes iderigdom at skabe sig et godt liv… på 
en måde der gjorde penge til et sekundært middel. Forudsat at man ikke var nødlidende 
fattig, forstås.  

Social forståelse og konsekvenser 
Selvom jeg, som beskrevet, anså beskedenhed og først og fremmest ægthed som klæde-
ligt kunne jeg dog også begejstres over personer der rejste sig fra fattigdom eller bare li-
denhed, og gennem hårdt slid, dygtighed og talent stred sig til noget stort, ja virkelig 
stort som nu at vinde et verdensmesterskab i sværvægtsboksning! Det havde den sven-
ske bokser Ingmar Johanson gjort medens jeg stadig boede i Struer og selv gik til boks-
ning der, hvor vi alle jublede på vegne af vor skandinaviske "kollega" der med en knock-
outsejr allerede i tredje omgang havde blæst den amerikanske verdensmester Floyd Pat-
terson ud af ringen.  

Nu skulle så revanchen udkæmpes, og i mine nye omgivelser i Grindsted havde jeg stif-
tet bekendtskab med både Ekstrabladet og BT hvor man kunne læse side op og side ned 
om de to boksere, og da vendt min sympati mod den unge Floyd der allerede som 11årig 
havde måttet slå sig ud af dyb fattigdom med racisme og anden kriminalitet og var endt 
på en opdragelsesanstalt hvor han på mirakuløs vis udviklede sig til tidens største bokse-
talent og i sidste ende vandt det verdensmesterskab som Ingmar havde overtaget under 
deres første match. Ham, Floyd, måtte jeg holde med. Han repræsenterede eventyret, og 
han endte da også med, som den første i historien, at genvinde sit mesterskab, først ved 
at knockoutbesejre Ingemar i 5. omgang og et år senere igen ved at gentage med en ny 
knockout i 6. omgang… endda efter selv først at have været i gulvet. Hel klart, Floyd 
blev min helt, og for min skyld måtte han vinde al det guld der fandtes. Men han forblev 
også en ydmyg og sympatisk personage. 

En anden, måske mere sindsoprivende, oplevelse var en bustur til Vejle for at se Porgy 
og Bess i biografen. Den slags kom ikke til Grindsted, men nu var historien dog i nær-
heden… historien om tilværelsen i den aller laveste ende af samfundsskalaen i guds eget 
land USA… som sort, enlig kvinde, handikappet og fattig i et narkobefængt råt fisker-
miljø! Filmen var sat op efter en opera af George Gershwin med Sammy Davis som 
platugle og frister over for den smukke og søde Bess der søgte beskyttelse hos krøblin-
gen Porgy. Filmen summede af fed afroamerikansk folkemusik og et socialt drama af 
Morten Kock'ske dimensioner, om end med en noget vanskeligere slutning, hvor vi (jeg) 
ikke helt ved om Porgy i den sidste ende vil finde sin Bess der var blevet bortført af den 
fæle Sammy, kaldet Sportin' Life medens Porgy havde siddet uskyldig i fængsel. 

Det var lige en film for mig, og som en af de første oplevelser jeg havde sammen med 
Gipsy var stilen for vort forhold ligesom lagt… således, at da jeg ikke var handikappet 
måtte jeg jo så tage rollen som Sportin' Life og øjeblikkelig bortføre og forføre hende 
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tilbage til Grindsted på en uforglemmelig bustur hvor såvel knapper som lynlåse lystigt 
sprang til alle sider, og hvorefter vi alt efter forholdene levede som mand og kone. 

Hver dag var vi sammen efter skoletid hvor vi gik lange ture i plantagerne omkring 
Grindsted, eller vi fandt en stille krog et eller andet sted i de mange skolebygninger hvor 
vi kunne imødekomme det forbudte overtryk, som nu nærmeste som en epidemi ramte 
og hærgede blandt de ældste kostelever.  

Ud af skolen 
Halvvejs gennem realklassen (10. skoleår) blev Jens og jeg med flere igen flyttet. Længe 
havde der været byggeri i gang i baghaven bag sløjdlokalet i Skolegade og vores tidligere 
værelse der ovre, og nu var byggeriet færdigt. Det var en helt ny pigefløj hvor alle piger-
ne nu skulle bo. Det var vældig flot, nærmest som et moderne hotel med værelser for to 
og tilhørende bad (hvis jeg ikke husker galt) og et stort fælles opholdsrum med pejs… 
hvor var de heldige syntes vi. Om flytningen af pigerne nu kom til at betyde lukning af 
Lewalds sovesal er jeg ikke sikker på, men vi fire realister deroppe blev i hvert fald flyttet 
over til den gamle pigegang, som vi jo i al stilhed kendte så godt! Nu skulle den være rea-
listgang… men jo altså kun for drengerealisterne. Ok syntes vi, men der var bare den 
hage ved den transaktion, at vi igen havnede under Folmers nidkære opsyn, og det var 
træls syntes vi. Den ærgrelse ville vi gerne have været foruden, men skidt tænkte vi også, 
for nu kunne vi jo også se lyset i den anden ende… vi skulle jo snart helt forlade skolen. 

Jo tak, jeg ved ikke med alle de andre, men selv røg jeg jo lynsnart i fedtefadet. Gipsy 
havde en efterdag sneget sig ind på vort værelse for lige at få afklaret et eller andet lige-
gyldigt, men som bare fik den konsekvens at jeg blev idømt lokumsrengøring i resten af 
min karriere på skolen… det var den slags der kunne gøre Folmer høj, og han havde lige 
netop set skyggen af Gipsy da hun forlod vores realistgang… og fælden klappede i, uden 
nogen former for rettergang, vel et par måneder før den forventede realeksamen. Mulig-
vis havde det været en opsigelse eller en genoptagelse af vort forhold der havde været på 
tapetet, for på den tid gik det op og ned eller ud og ind med at finde ud af hvor højt vi 
nu også elskede hinanden. 

På den måde gik nu den sidste tid nu med lokumsrens, kærestesjov, bridgespil og terperi 
frem til eksamen, som jeg altid har set på som en spændende udfordring, og det helt 
uden at bekymre mig om at jeg ud over et par topkarakterer også altid scorede nogle to-
tale bundskrabere. Det, det hele handlede om var bare at opnå det gennemsnit som skul-
le til for at komme videre, og det kom jeg, også denne gang. Alt gik som det retfærdigvis 
kunne, og da min klassekammerat Jesper Sølling og jeg, som de sidste havde været oppe 
i det afsluttende fag engelsk, og vi stod der glade med den mærkelige fornemmelse af 
"helt færdig" i maven, fik vi den lyse idé at gå til købmanden og købe en pose øl, for det 
her måtte fejres. Tilmed strålede solen fra en skyklar himmel og vi satte retning mod 
Tronsøen nord for byen, der kunne vi forvente fred og ro til vort lille party. Kun havde 
vi lige glemt en samfundshjælper som var datidens officielle betegnelse for en kapselløf-
ter, et øljern eller hvad man nu ellers kaldte sådan en. Den forglemmelse var noget pro-
blematisk, og det kom da også til at koste mindst en smadret øl før vi fandt en skarp 
kant på en bænk hvor det lykkedes os under besvær at få åbnet de famøse øl, og hyggen 
kunne sprede sig. 
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Glade satte vi senere, sidst på eftermiddagen, syngende kursen tilbage mod skolen. Hvad 
vi sang husker jeg ikke, men det kunne da godt have været "Internationale… Rejs jer 
fordømte her på jorden…", for Jesper var en af de tre eneste kendte kommunister på 
skolen og dermed sikkert også i hele Grindsted, og sådan nogen kunne alle den sang 
uden ad, og jeg har sikkert nemt kunnet finde ud af at skråle med på den… og så, ak og 
ve, da mødte vi selveste Folmer, og så var den skoletid forbi! Med sine blodskudte øjne 
befalede han os at gå hjem på skolen og pakke vore ting, samt efterfølgende at henvende 
os på kontoret for at få udleveret en togbillet hjem vore forældre hver især… det var 
hård kost på en dag hvor der kun var få dage til translokationen, hvorefter vi alligevel 
skulle rejse hjem, men der var ingen kære mor, så vi parerede ordre. 

På banegården fandt vi nu alligevel ud af at droppe toget, at få refunderet vore billetter 
og at blaffe hjem til Jesper. Hans lillebror var alene hjemme fejrede samme dag, at også 
han var blevet færdig med en eksamen, så hvorfor ikke bare slutte os til dette arrange-
ment og feste videre! Først skulle vi så ud af Grindsted mod nord forbi eftermiddagens 
festplads ved Tronsøen, hvor vi havde følgeskab af Gipsy der græd i stride strømme på 
vore vegne. Du skal ikke bekymre dig om os eller mig forsøgte jeg at forklare hende, for 
det skal nok gå alt sammen, for vi er jo færdig med eksamen, og nu får vi bare beviset 
med posten! Men hun fortsatte sin gråd og det dæmrede nu også for mig, at det var den 
helt store afsked vi var i færd med… for rystet af dagens begivenheder var jeg nu ikke i 
tvivl om, at afskeden også måtte gælde Gipsy's og mit kæresteforhold, også selvom vi 
stadig var glade for hinanden. Situationen krævede simpelthen lige som en helt ny be-
gyndelse i mit liv, et "clean cut" til Grindsted og alt hvad dertil hørte syntes jeg.  

Set bagud skuende var det nok en helt unødvendig hård beslutning på et tidspunkt hvor 
vi ellers var hinandens faste kærlighed og støtte. I dag ville jeg nok lige have bedt mig 
selv om at tænke mig lidt om, for trist var det. Ikke mindst når jeg må konstatere at jeg 
af og til har besøgt Grindsted igen, medens jeg aldrig siden har genset den søde Gipsy, 
som jeg havde delt så meget med.  

Jespers familie boede på ungdomsfængslet Kærshovedgård i Isenvad ved Ikast. Der var 
hans far fængselsinspektør… men meget belejligt var han i disse dage på ferie i Norge. 
så han behøvede ikke at frygte sammenstød med forældrene grundet exitten i Grindsted, 
ligesom jeg jo på den måde også bare udsatte gensynet med mine forældre. Nogen større 
fest var der nu ikke da vi ankom til stedet. De fleste af lillebrorens gæster var gået og der 
var kun noget tamhed tilbage. Alligevel holdt vi den kørende til langt ud på natten hvor 
vi sluttede af med en dukkert i fangernes svømmebad før jeg faldt i søvn i en stol eller 
lignende, hvor jeg fandt mig selv op ad formiddagen lettere omtumlet, men dog klar nok 
til at finde en telefon og ringe hjem for at varsle min snarlige ankomst… der ville være 
en 40 kilometer at tomle.  

Hvor er du græd min mor før hun fandt en strammere maske frem i telefonen… hvor er 
du? Jeg er på ungdomsfængslet i Kærshovedgård svarede jeg, og hun skreg op… hvad 
siger du? er du sat i fængsel? Nej for fanden, det er Jespers fars fængsel, men forældrene 
er på ferie, og så landede vi her. Min mor var velinformeret om min afsked med Grind-
sted og havde vel nærmest taget situationen til efterretning og i hvert fald svarede hun 
bare kortfattet, at hun ville komme og hente mig straks. 
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Translokationen 
Stemningen var noget klam på turen til Kongenshus denne formiddag, og hjemme var 
der den daglige travlhed, så pludselig fandt jeg mig selv i en total ensomhed sammen 
med hunden Ulla som glad fulgte mig på en lille ekspedition over i Storedalen, som er 
det perfekte sted at lukke verden ude. I bunden af dalen ser, hører og lugter man kun 
denne fantastiske natur, så hvis der ellers er uro i krop og sind, så skal der nok falde ro 
på når man tager turen gennem den høje græs og lyng til lyden af insekters summen og 
fuglenes kalden suppleret af den lette sommervinds susen. 

Ved tilbagekomsten sidst på eftermiddagen var min moster Bodil ankommet. Hun var 
nu socialrådgiver ved Mødrehjælpen i Holstebro, og min mor havde sikkert tænkt sig, at 
hun ville være den rette til at blande ind i min "sag". Ikke fordi jeg opfattede, at jeg hav-
de en "sag", jeg skulle nok finde ud af det hele var jeg overbevist om, og mest var jeg 
optaget af hvordan jeg kunne komme tilbage til Grindsted for at støde til klassen til et 
lille afskedsparty dagen efter translokationen få dage senere, første hurdle kunne jo me-
get vel være overformynderiet min mor. Men det projekt kunne Bodil imidlertid godt 
bakke op om, og så syntes min mor modstræbende også at det kunne være i orden, og 
da Bodil så oven i foreslog, at jeg kunne tage med hende og min dengang 3årige kusine 
Rikke og en feriepige op til moster Anne i Løkken et par dage indtil da, ja så var mit liv 
ligesom videre og jeg lærte, at man bare skal tage livet derfra hvor man nu engang står… 
også selvom man er nok så fortumlet. 

Feriepigen var overboens datter fra Bodils tidligere lejlighed på Gladsaksevej i Søborg, 
hvor hendes mand, min onkel Georg stadig boede. Lene hed hun, og hende kendte jeg 
godt i forvejen… senest som en lille 11årig dejlighed der færdedes i boligblokkens fæl-
lesarealer, men så heller ikke mere. Nu var hun pludselig en noget større 14årig dejlighed 
med spil i øjnene og fine bare arme i sommervarmen… godt nok alt for ung til mig, men 
man kunne vel godt smile til hende, og det gjorde jeg så, hvilket den lange køretur jo ik-
ke blev kedeligere af. Eller var det måske den megen snak med Bodil undervejs der gjor-
de turen mere interessant end andre køreture! Det er jeg lige ved at tro. Et eller andet 
sted var det første gang i mit liv, at jeg blev lukket ind i en mere eksistentiel samtale om 
løst og fast og ikke mindst med mig selv i hovedrollen. Bodil åbnede det ene vindue ef-
ter det andet og jeg begyndte så småt at gøre mig nogle overvejelser om hvad der frem-
over kunne og burde ske. Umiddelbart var det planen, at jeg skulle på maskinmestersko-
le et sted nede ved Svendborg hvor Valde også havde et par brødre i jernindustrien. 
Dem kendte jeg som flinke folk, og det med maskinmester og søfart lå i fin forlængelse 
af mine drengeforestillinger under opvæksten i Struer, så hvorfor ikke! 

De næste par dage i det høje lys i Løkken forløb som altid med noget ping pong med 
mine kusiner og lidt ture i byen og endelig med en lang ensom og melankolsk vandretur 
langs havet, og med tankerne hos klassen og Gunhild og den forestående afsked hvoref-
ter vi alle jo ville være spredt som med vinden over det ganske land… underligt og tomt, 
det var det. Om jeg blaffede eller rejste med tog eller busser husker jeg ikke, men lige 
forud for den planlagte middag hos min klassekammerat Annette Jacobsen dukkede jeg 
op i Vandel hvor hendes far var leder af flyvepladsen. Alle var samlet med undtagelse af 
et par kostelever og herunder også Jesper, og jeg fik en hjertelig velkomst som den inte-
ressante person jeg lige var blevet, om end det var en hæder som den jeg engang også 
havde opnået på Østre Skole i Struer, hvor jeg havde haft held til med en snebold at 
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skyde kasketten af gårdvagten, skolens emsige pedel Stabel. Dengang var jeg også en 
"helt" da jeg vendte tilbage til klassen efter et dask med spanskrøret hos den ellers så ra-
re skoleinspektør Larsen. 

Hurtigt var alle fortrædeligheder  dog glemt denne glade aften i Vandel og opløsningen 
af selskabet nærmede sig,  og så stod jeg der og havde helt glemt at planlægge mit exit… 
hvor skulle jeg sove? Helt sikkert kunne jeg have taget med Frode hjem, men midt i de 
fælles overvejelser tilbød Gunhild, at jeg kunne tage med hende hjem, og så var det pro-
blem løst bedre end jeg kunne have drømt om. Der var ingen jeg hellere ville være sam-
men med end Gunhild. Hun var alene hjemme i familiens store hus, som jeg jo kendte 
så udmærket, og trætte som vi var gik vi straks til køjs, hun i sit værelse og jeg i et gæste-
værelse. Der var helt sikkert amoriner i luften, men vi gik absolut, som katten, rundt om 
den varme grød og hyggede os næste morgen med morgenkaffen og lidt snak om frem-
tiden, hvor hun havde sin planer om at blive børnehavelærerinde og jeg havde mine sø-
mandsplaner. Til slut blev vi enige om at skrive sammen, og så fulgte hun mig til bussen 
mod Grindsted, hvorfra jeg denne gang fortryllet rejste hjem med toget mod nord hvor 
jeg blev hentet af min mor på stationen i Hjøllund. 
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Erhvervsuddannelsen 
Efter at være født i Aarhus, og sammen med min mor, at have rakket rundt i det midt-
vestjyske som medfølgende mindre dreng, og senere som skoledreng i først Struer og så 
på en kostskole i Grindsted, sluttede barndommen med at jeg ankom med alle mine ta-
lenter til mine forældres hjem og arbejdsplads Kongenshus Hotel ude midt på den jyske 
alhede, hvor de var forpagtere. Solen skinnede og jeg var klar til- og fuldstændig uforbe-
redt på, hvad fremtiden og i første omgang ungdommen måtte bringe.  

At komme videre 
Kongenshus var og er et meget spændende sted med en fantastisk natur og nogle flotte 
bygninger med en spændende historie, ingen tvivl om det, men for en ung 17årig var det 
dødens pølse. Først kastede jeg mig derfor over at reparere en gammel brugt knallert jeg 
havde haft stående i et årstid, for med den i køreklar stand ville jeg da i det mindste få 
udvidet min aktionsradius så meget, at jeg uafhængigt selv kunne opsøge civilisationen 
når isolationen på heden gik mig over hovedet.  

Sømandsskolen i Kogtved ved Svendborg, dem min stedfar Valde havde talt med om 
min eventuelle optagelse, havde nu sommerferie… som alle andre, og desuden rumste-
rede der også noget med, at det ville være en fordel at have noget sejltid først! Ok ja, og 
ville man ud og sejle, så skulle man også først lige have en søfartsbog for at kunne tage 
hyre… og for at det ikke skulle være løgn, så kunne man bare ikke få en søfartsbog hvis 
man ikke havde hyre! Det forekom mig alt sammen noget indviklet… og uden nogen at 
spørge til råds, så skubbede jeg det i baggrunden… og lidt ferie havde man vel også for-
tjent. Ferie var der bare ikke tradition for i familien, og aldrig havde jeg set hverken mine 
bedsteforældre eller forældre holde ferie, heller ikke selvom det var blevet almindeligt 
med to ugers ferie for almindelige folk. De var nemlig ikke almindelige, de var selvstæn-
dige, og som selvstændig var der ingen regler om ferie, og der var jo altid et stykke ar-
bejde at gøre!  Tidligere år havde jeg i skoleferien dasket rundt og arbejdet med forefal-
dende arbejde på hotellet eller hjemme på mine bedsteforældres husmandssted, ofte og-
så suppleret med korte ophold hos mine mostre… men nu ventede der jo ikke automa-
tisk et nyt skoleår! Egentlig var jeg i total vildrede… 

Fra tidligere besøg kendte jeg en håndfuld unge inde i stationsbyen Frederiks og der 
stødte jeg da også hurtigt på et par stykker som måske var lidt i samme vakuumagtige si-
tuation. Sammen terroriserede vi skovstierne i Dollerup bakker med vore knallerter og 
badede i søen. Ellers var der ikke noget at komme efter, Frederiks virkede stendød i fe-
rietiden… enten arbejdede folk eller også holdt de ferie alle andre steder end i Frederiks, 
hvor gaderne lå ød hen og ja, hvorfor ikke også selv tage et andet sted hen! Med ultra-
kort betænkningstid fik jeg pakket knallerten og satte kursen mod Løkken. 

Den tur kom så bare til at vare fra tidlig morgen og til langt ud på aftenen. Knallerten 
var noget gammelt bras og et par gange gik motoren uhjælpeligt i kludder med et sodet 
tændrør eller en genstridig karburator eller kabler der sad løse etc. Men endelig nåede jeg 
frem og indlogerede mig hos moster Anna og mine kusiner…. min onkel Martin havde 
nu været død i flere år og Anna var endt som fuldbefaren benzinstationsforstander på 
sin egen BP-station sat op i haven ud mod Hjørringvej, og det gik godt. Det var således 
forbi med at leje stuehuset ud til badegæster, for i de stille stunder hvor der ikke var ar-
bejde at gøre ude, var der brug for inde fra, at kunne holde øje med om der var kunder i 
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"butikken". Den gang blev folk jo siddende i bilen og ventede på at der kom en tankpas-
ser og tankede op, og vaskede forruden, og tog mod den kontante betaling. Det job var i 
feriesæsonen min kusine Tuttes, og det kunne jeg hjælpe med, samtidig med at vi også 
passede en slik- og iskiosk som var kommet til. På den måde, og suppleret med lidt 
strandløveaktivitet og tøsejagt ved de hyppige asfaltballer, gik der hurtigt et par uger før 
jeg returnerede til Kongenshus, for noget måtte gøres… jeg havde uro i kroppen og 
manglede simpelthen vished om min fremtid.  

Moster Bodil 
På en eller anden måde havde jeg fået knallerten til at fungere nogenlunde stabilt, og 
denne gang tog det mig kun et øjeblik at finde ud af at komme videre fra Kongenshus til 
Holstebro for at besøge moster Bodil… jeg tvivlede aldrig på, at min mors familie først 
og fremmest var til for min skyld! Bodil indlogerede mig da også straks på sin sovesofa i 
hendes treværelseslejlighed på Frøjkvej, tæt på centrum hvor hun også arbejdede. Bodil 
var lige kommet hjem efter nogle dage hos ægtemanden ovre i Søborg, og det havde vist 
været en blandet fornøjelse… hun og onkel Georg var tilsyneladende vokset fra hinan-
den, og i stedet for at underholde med uafbrudte kyssescener levede de nu som hun og 
kat. Ved en senere lejlighed røg de således i totterne på hinanden under en ellers fredelig 
eftermiddagskaffe med et par gæster hvor snakken var kommet til "noget om hinandens 
udseende". Bodil havde således en replik med, at Georg jo da havde en "ret høj pande"! 
Det mente Georg dog ikke og hans lille datter, min kusine Rikke, der trods sine kun 3 
somre godt fornemmede misstemningen mellem forældrene, ville derfor støtte sin far 
med ordene "Nej far, du er da FLADPANDET, ikke også?"… Den lo alle hjertelig af. 
Bare ikke Georg der rasende for op af stolen, "hvad fanden var det også for noget at læ-
re barnet… bandede han og bekræftede på denne måde ufrivilligt at udsagnet måske ik-
ke var helt ved siden af, der i øjeblikket. 

Tilbage ved min ankomst var der dog fred og ro, hvis vi ser bort fra Rikkes evindelige 
blanden sig i samtalerne… men det var  dog hendes privilegie, og det til trods kom Bodil 
og jeg langt omkring de fleste verdensproblemer, og ikke mindst mine kvababbelser om 
at gå den ene eller den anden vej! Realiteterne omkring sømandsaspirationerne var be-
gyndt at gnave. Dels var der alle de lavpraktiske problemer som forekom som en alt for 
bureaukratisk barriere, men væsentligere var det med pigerne! Det var gået op for mig, at 
man kunne være ude at sejle i månedsvis uden at opleve piger omkring sig, for ikke også 
at tale om hvilke problemer det kunne skabe, hvis jeg skulle blive rigtig kæreste med 
Gundhild, eller for den sags skyld en helt tredje… og på den lange bane! Tænk hvis man 
blev gift og fik børn! Så kunne mand risikere at ligge der og flakke rundt på verdensha-
vende langt fra familien! Det ville jeg ikke risikere, min egen barndom havde været fin 
nok, men jeg ville gerne gøre det anderledes med min egen familie når den tid kom. 

Bodil lyttede og tog mine betænkeligheder meget alvorligt og reflekterede direkte over 
de spørgsmål jeg bragte på bane. Det var nyt for mig at tale med en voksen på denne 
måde præget af gensidig respekt. Bodil var lige fyldt 30 år og var netop blevet ansat som 
socialrådgiver hos Mødrehjælpen i Holstebro, og via sin uddannelse og professionelle er-
faringer kendte hun rigeligt til unge liv der kørte skævt eller helt i grøften, så hun var den 
helt rette for mig at tale med… og det fik jeg rig lejlighed til, også som passager på hen-
des mange køreture i det meste af Ringkøbing amt, når hun skulle på besøg hos unge 
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mødre eller gravide som var mere eller mindre grundstødt med en, fra starten, ikke plan-
lagt graviditet, en livssituation hun  jo kendte så godt fra netop min mors situation da jeg 
i sin tid meldte min ankomst. En historie der i øvrigt gentog sig flere gange på disse ture 
var, at pigen viste sig at være vokset op i indremissionske rammer, som dengang i stort 
omfang forsmåede- og lagde låg på livets herligheder når det, sagt lige ud og på folkelig 
vis, handlede om øl, fisse og hornmusik… med det resultat, at unge piger og for den 
sags skyld vel også drenge før eller siden mødte livets realiteter fuldstændig uforberedte, 
og nød det, og pludselig opdagede at de var gravide… og ikke anede hvordan det dog 
var gået til! Her var det så, at Bodil kunne komme ind i billedet med gode råd og vejled-
ning i, så konstruktivt som muligt at indrette sig på den nye situation. Eller hun kunne 
være kaldt ud til en familie hvor det var blevet kendt at børnene mistrivedes ud over det 
ansvarlige med kronisk sygdom til følge. Det kunne være mangelfuld- eller forkert kost 
og/eller uhumske boligforhold med fugt og kulde… da kunne Bodil fnyse og udbryde, 
at grisene mange steder levede et bedre liv end børnene, for svinene var der jo penge i. 

På denne måde gik der et par uger hvor jeg dels besøgte Bodil og dels var på Kongens-
hus for at hjælpe til med at slå græs, hyppe kartofler eller servere under de store rykind 
især om søndagen, hvor mange mennesker lagde deres vej forbi Hotellets restaurant ved 
kaffetid for at få kaffe og kringle. Min mors kringle var vidt berømt i såvel sogn som 
herred og længere ud i det midtvestjyske. Indimellem turede jeg desuden rundt og kigge-
de mig omkring efter mulige uddannelsesmuligheder, glemt var sømandsvejen og nu var 
der i stedet fokus på en eller anden form for håndens arbejde. Dette skuffede min mor 
og Valde, de havde større forventninger til en der lige havde taget realeksamen, for med 
en sådan kunne man jo også blive bankelev eller noget ved en kommune eller så! Og 
hvis det endelig skulle være, hvorfor kunne jeg så ikke gå deres vej med restaurations-
branchen? Det var dog udelukket, jeg havde set nok til den branche, og det var simpelt-
hen ikke en livsform jeg kunne bruge. Eksempelvist havde jeg så godt som aldrig  siddet 
og spist sammen med dem eller bare med min mor, altid handlede livet om at arbejde, 
og det endda under totalt uregelmæssige vilkår nat og dag. Man kan sige, at jeg vidste 
meget om hvad jeg ikke ville og meget lidt om hvad jeg gerne vilde.  

Murermester Tage Hansen 
Når hun ikke kørte rundt på husbesøg passede Bodil sit arbejde på Mødrehjælpens kon-
tor der lå i den øverste ende af Nørregade i Holstebro i en kontorbygning hvor også by-
ens arbejdsanvisning holdt til. En dag hvor jeg mødte op for at komme med hende på 
en af de mange rundture var hun blevet forhindret, og så stod jeg der uden egentlige 
planer, men så var det at jeg på vej nedad trapperne fik øje på døren ind til arbejdsfor-
midlingen… den gik jeg ind ad. Ved skranken fortalte jeg, at jeg var på jagt efter en læ-
replads, men at jeg ikke helt vidste hvad det skulle være! Det kan du måske se her sagde 
en og pegede på nogle arkivkasser hvori der var en kort beskrivelse af alle tænkelige fag. 
"Hvad kan jeg blive" stod der uden på. Det var spændende, og øjeblikkelig fordybede jeg 
mig i kassernes indhold, og med mine succesrige reparationer af min egen knallert in 
mente landede jeg snart på at studere mekanikerfaget… det kunne da vist være fedt. 
Henne ved skranken fortalte de mig at jeg godt kunne blive mekanikerlærling. De havde 
kendskab til et værksted hvor de havde brug for en ny lærling om seks måneder! Det lød 
jo vældig, men det var jo lige rigelig lang tid at gå og vente, så jeg sagde at jeg lige ville 
kigge lidt mere på andre muligheder, og så stod jeg der kort tid efter igen, nu med en ide 
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om at blive tømrerlærling. Jamen det er da et godt valg blev der sagt, og her har vi en 
mulighed allerede om tre måneder! Øh.. nåe, udtrykte jeg mig skuffet og spurgte om der 
da slet ikke var muligt at få noget her og nu? Joe, det kan da godt tænkes var svaret, men 
hvad skulle det så være? Jae, når jeg nu er nået til byggebranchen, så kunne jeg da også 
leve med at blive murer replicerede jeg spørgende! Ja men så tror jeg du kan have ramt 
plet fik jeg at vide. Du kan prøve at tage ud og tale med en murermester Tage Hansen 
på Snerlevej, han står og mangler en lærling. 

Det var sidst på eftermiddagen og en halv time senere stod jeg og bankede på hoveddø-
ren på et hus længst ude på Snerlevej som den gang var et nybyggerkvarter for pænere 
parcelhuse. Det var Ester, muremesterens hustru der lukkede op… han var ikke selv 
hjemme endnu, men han kunne ventes snart, og hvad ville jeg ellers spurgte hun… jo, 
jeg søger en lærerplads nåede jeg at svare før hun begejstret klappede i hænderne og for-
talte mig om hvor spændende det var at være murer, og jeg blev helt ved godt mod, så 
det nærmest endte som kun en formalitet at slutte af med en aftale med den gode Tage 
da han dukkede op. Han var en lille trivelig mand, lige den dag af få ord… men jeg kun-
ne da møde næste dag kl. 7 nede ved noget der hed Schous Købmandsgård i Østergade, 
der skulle man til at renovere facaden. Se det var noget jeg kunne bruge, og inden butik-
kerne nåede at lukke havde jeg ekviperet mig med et komplet sæt murertøj af mærket 
Kansas, nu ville jeg sku blive til noget, og skulle det være så ville murerfaget da vist også 
være en rigtig god platform for en familie, og man vidste jo aldrig, nu skrev jeg da i det 
mindste jævnligt sammen med Gunhild. 

Murerlærling i Holstebro 
Schous Købmandsgård var et kæmpestort bygningsanlæg bygget med fire længer om-
kring en stor rektangulær kvadratiske gårdsplads plus en stor bygningsmasse længere 
bagude mod Enghaven. I den ældste længe fra 1700tallet ud mod Østergade, og genbo 
til Færchfabrikken og gyden ned forbi Lille Østergade og videre til tømmerhandlen ovre 
på Sønderland, indeholdt butikken medens de øvrige bygninger var lager eller stod 
tomme eller husede forskellige mindre håndværk. I en af sidelængerne fandt jeg den 
tomme hestestald hvor kunderne i tidligere tider havde kunnet opstalde deres heste me-
dens ejeren og dennes folk fik ordnet deres ærinder inde i butikken og i byen. Gulvene 
var belagt med pigsten og for mine ører kunne jeg tydeligt høre de mange heste komme 
frem og til bage i midtergangen med båse til begge sider! Her havde været liv engang, og 
nu sad kun en gammel mand på en udstoppet sæk i en af båsene og bundtede optæn-
dingspinde til anvendelse i byens stadigt fungerende brændekomfurer og kakkelovne… 
og jeg smuttede ud til mit nye arbejde igen. Facaden var af bindingsværk og kalkpudsen 
på tavlerne var afskallet og nedslidt, og min opgave var, med min nye murerhammer at 
hugge og skrabe stenene rene for gammel puds før en af svendene ville komme og pud-
se dem op igen. Om man vidste det på det tidspunkt tvivler jeg på, men kun få år senere 
var Schous Købmandsgård jævnet med jorden, og erstattet med et stort Brugs-
supermarked. Man havde dengang som nu kun meget begrænset veneration for fortidens 
kulturminder… og når det kommer til stykket kan man jo også spørge sig selv om det 
egentlig kan være anderledes. Eksempelvist er det da mange generationer siden, at nogen 
har begrædet bortgangen af de sidste vikingehuse, og på det folkelige plan er det endda 
især også de nyeste bygninger, dem fra forældrenes tid eller fra de midaldrendes egen 
barndom der nu er de største hit hvis man spørger frilandsmuseet "den Gamle By" i 
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Aarhus. Men i 1962 var købmandsgården i Holstebro der altså endnu, og hver dag lagde 
Bodil og Rikke deres vej forbi for, at se til den nye murerlæring i byen. 

Teknisk Skole i Herning 
En tid endnu blev jeg boende hos Bodil og Rikke, men snart havde jeg med min mors 
hjælp etableret mig med eget kælderværelse på en villavej nær deres adresse, samtidig 
med at jeg indtog alle hovedmåltider på KFUM´s pensionat for enlige mænd på Kirke-
pladsen i byens centrum. For så vidt var det hele ikke alt for spændende og havde jeg ik-
ke haft moster og kusine i ryggen var jeg nok gået bananas i al den intethed, og så blev 
jeg også reddet lidt af gonggongen i og med, at jeg skulle gå på teknisk skole i Herning! 
Det vil sige, at jeg i læretiden hvert år skulle supplere det praktiske arbejde hos mester 
med fagets teori og udvalgte praktiske opgaver lige fra opbygning af mure, pudsning af 
samme og opsætning af fliser plus alle mulige varianter og herunder også oplægning af 
tegltage. Det var alt sammen spændende syntes jeg, og fremfor alt var jeg glad for sam-
været med de andre lærlinge der kom fra det meste af Hardsyssel med Skjern, Ringkø-
bing og Holstebro i vest og Silkeborg i øst. Det første års skoleperiode strakte sig over 
tre måneder og begyndte midt i august i nogle midlertidige lokaler på en mark langt uden 
for Hernings centrum hvor de fleste af os  ankom med tog tidligt hver morgen, så vi 
kunne nå at gå ud til skolen før mødetid klokken 8. 

Da jeg den første dag ankom til skolen stod der allerede en mindre flok og dansede rast-
løs rundt om sig selv… ingen kendte rigtig nogen, og jeg forventede da heller ikke at 
møde gamle bekendte, da der pludselig midt i flokken var en der råbte hej Struer! Og 
minsandten om jeg ikke her mødte en gamle klassekammerat fra Grindsted. Det var Sø-
ren Kristian Risbjerg Jonnsen fra Sønder Felding, og vi to dannede lynhurtigt makker-
skab. Begge var vi glade for at møde et kendt ansigt, og som et trylleslag kendte alle 
pludselig hinanden… ikke sådan direkte, men stemningen blev med et løftet, og en 
gruppe af murerchauvinister var skabt allerede før vi var blevet præsenteret for hinan-
den. Alle havde vi jo det meste af en månedstid eller mere arbejdet ude på byggepladser-
ne hvor noget af det første man annammer er den herskende hierarki, og som røven af 
fjerde division, uden nogen som helst anden plads i dette system end, i bedstefald, den 
nederste, så havde vi nu travlt med sammen og i egne øjne at løfte vores selvfølelse til 
uanede højder som at murerne naturligvis var byggepladsernes konger. Så kunne tømre-
re, blikkenslagere og malere etc bare stille op på række som de kunne finde ud af… 
stakkels mennesker. Men en sådan fremtrædende position kunne vi naturligvis ikke ska-
be hvis vi ikke så ud af noget, og så var det at en eller anden fandt ud af, at det ikke due-
de med de almindelige kaptræsko som vi alle traskede rundt i! Vi skulle tænke på vore 
fødders sikkerhed eller i virkeligheden mere på vort image, og før man kunne nå at se sig 
om gik vi alle, eller næsten alle, rundt i rigtige bazartræsko. Det vil sige træsko hvor både 
hælkappe og overlæderet også er af træ. Sådanne havde murere brugt i fordums tider og 
nu blev de hevet frem til fornyet værdighed, og så var det jo heldigt at der stadig fandtes 
ældre træskomagere der kunne lave dem med den nødvendige individuelle udhuling. 
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Søren Kristian Risbjerg Johnsen th. og jeg i vore bazartræsko.  

 

Integrationen i Holstebro 
Parallelt med de glade dage på teknisk skole var der dog stadig noget stille i Holstebro, 
m See you Later Alligator en så stod det i avisen, at nogle unge var i færd med at stable 
en ungdomsforening på benene… super tænkte jeg, det må jeg være med til, og wupti 
var jeg engageret i at indrette et kommunalt lokale et sted nede ved åen nær byens 
svømmehal. På den måde banedes vejen nu til et ugentlig aftenarrangement med små 
foredrag, samvær og selskabslege med andre unge. Det hyggede jeg mig meget med, og 
hurtigt begyndte jeg også at have et lille netværk af bekendte som hilste og ofte gav en 
lille snak ved tilfældige møder på gaden, så alt i alt begyndte jeg at falde til. 

I den proces hjalp mit bagland i form af Bodil og Rikke i øvrigt også godt med. Straks i 
de aller første dage i byen havde jeg således deltaget afhentningen af Rikke i børneha-
ven hvor jeg mødte hendes børnehavelærerinde Ingrid Lund. Hun var nærmest også 
venner med Bodil, og om det var en sammensværgelse eller ej, så fik hun mig i hvert 
fald rekrutteret til Konservativ Ungdom hvor jeg mødte en noget anden mere målrettet 
form for kammeratlig samvær end den i ungdomsklubben. Egentlig var jeg jo ikke sær-
lig konservativ, men som ny i byen greb jeg alle hænder der blev rakt ud, og med min 
altid opvakte nysgerrighed syntes jeg også det lød spændende hvad de havde gang i. 
Samfundsforhold interesserede mig simpelthen, om end jeg knap vidste hvad der var 
op eller ned, og efter de mange snakker med Bodil var jeg velmotiveret til at sætte mig 
nærmere ind i den slags, men så var hatten også fuld i forhold til faste engagementer. 
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Det vil sige, at jeg ikke selv opsøgte mere aktivitet, for jeg havde jo også mit arbejde og 
engagementet med Gunhild nede i Billund, selvom det sidste indimellem nærmest blev 
glemt i hvirvlen af de mange nye indtryk. I den noget mindre forpligtende ende var jeg 
nemlig også blev udfordret og smittet af Bodils store interesse for kunst. Ved enhver 
given lejlighed hev hun mig med på kunstudstillinger, og snart lærte jeg at værdsætte 
den slags oplevelser hvor jeg syntes godt om det meste, men især faldt for maleren Jens 
Søndergaards billeder med skildringer af livet ude ved Bovbjerg. Hans skildringer af 
stemningen ved et Sct. Hans bål eller silhuetter af mennesker i et landskab kunne jeg 
både genkende og forstå, sådan som jeg også havde stor sympati for en lokal kunstma-
ler og forfatter i Holstebro, Henry Bailum. Han var så vidt jeg ved også bygningsmaler, 
og så kørte han i fritiden ud på landet og i landsbyerne på sin knallert og satte staffeliet 
op når han fandt et godt motiv med huse, landskaber og dyr… ja på en måde mindede 
de meget om  Jens Søndergaards malerier. Men så havde han også sit eget speciale, 
nemlig ar skære billeder ud som linoleumssnit. Det imponerede mig meget at også han, 
med nogle relativt få snit, gengivet i sort hvidt, kunne ramme stemningerne omkring 
især almuens liv og levned. Han var klart en åndsfælle til tidligere forfattere som Steen 
Steensen Blicher og  Aakjær… og de to, måske især Aakjær, optog også til mig. 
 

    
Inspireret af Jens Søndergaard og Henry Bailum gjorde jeg mine egne forsøg. 

 

Musikalsk er jeg desværre ikke, men når jeg støder på det, har det alligevel altid givet 
mig store oplevelser og i Holstebro og sammen med Bodil blev det folkemusikken der 
kom i fokus. Det var knap så råt som god rockmusik, men ofte lige så amerikansk… og 
så pillede det altid ved de herskende normer for menneskelivet. Pete Seeger og hans 
Little Boxes gik rent ind i min jagt på egen identitet. Skyllet ned med We Shall Over-
come og andre, også gerne tilsat noget Joan Baez… så vil man vide hvordan stemnin-
gen var. Ikke fordi det absolut skulle være amerikansk, men den moderne antiautoritære 
danske folkemusik var dengang endnu kun i sin vorden, og sprang for mig først ud i 
1965 med Cæsar og Det Store Stygge Storkespringvand hvorefter der kom rigtig gang i 
især protestsangene med manges yndling Per Dich i spidsen med Sådan er Kapitalis-
men. Men det var jo bare længe efter at jeg havde forladt Konservativ Ungdom, da alt-
mulig andet også havde forandret sig radikalt. 

hvad med  

martin andersen nexø! 
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Tilbage i 1962 manglede jeg stadig at passere nytårsaften, hvor der var planlagt et længe 
savnet gensyn med Gunhild i Billund. Sammen skulle vi til en privat fest ude i byen og 
jeg havde aftalt at bo hos vores tidligere klassekammerat og ven Frode der var begyndt 
på gymnasiet i Grindsted. Til min store skuffelse havde Gunhild imidlertid meldt afbud 
til den første del af festen. Hun skulle først være sammen med familien inklusive en nyt-
årsgudstjeneste, så man kan godt sige at det blev et noget skævt gensyn, og da hun duk-
kede op omkring midnat var vi nok åndeligt set to vidt forskellige steder. Klokkerne rin-
gede ikke rigtigt for os, og vi kom vel begge på andre tanker. I hvert fald blev det ikke til 
nogen lykkevarsler den aften, og ugen efter blev vi da også enige om at det ikke gav me-
ning at skrive sammen længere. Og snip, snap, snude så var den historie ude og jeg be-
gyndte så småt at vende mine drømme mod den liden Lene i Søborg, for drømme måtte 
jeg have, og så ellers at få livet i Holstebro til at fungere. 

Grethe 
Hun stod pludselig i døren ind til salen. Aldrig, aldrig havde jeg set noget så smukt… 
hun var som at se en engel i al sin stråleglans… som hun stod der i en aura af lutter 
skønhed. Klokken var halv elleve om aftenen den 19 januar 1963, tolv dage efter hendes 
syttenårs fødselsdag, jeg var taget til bal arrangeret af Ungdomsklubben, der havde lejet 
salen i et forsamlingshus "Postens Hus" til formålet. Festen var lige nået til det punkt 
hvor det hele toppede og jeg nærmest kunne gå på vandet. I mit Prins of Wales ternede 
jakkesæt med grå Viyella skjorte og vævet slips, stod jeg med front mod indgangsdøren, 
bogstavelig talt med løftet cigarføring og en kreds af bekendte omkring mig. Hun blæn-
dede mig totalt og jeg ænsede ikke andet og formåede kun med det yderste af tåneglene 
at holde mig til gulvet… hende måtte jeg lære at kende… og så ro på, ro på! 

Hun var sammen med en veninde, en af den slags piger som ofte knytter sig til en skøn-
hed for at få del i beundringen, hvilket hun da også viste sig at have held til denne aften, 
blot så jeg hende knap, ja egentlig ved jeg slet ikke hvad jeg så, eller for den sags skyld 
gjorde. Der var rigtig mange fyre tilstede og jeg kunne ikke forestille mig andet end at 
hele bundtet stod med alle sanser spændt for at kaste sig over skønheden ved først givne 
lejlighed. Helt konkret stod jeg sammen med en cykelrytter fra Skjern, som forsøgte at 
tale til hende, og hun smilte til ham, ja jeg er lige ved at tro, at hun også dansede med 
ham… for fanden da. I min omtågede tilstand lykkedes det dog også mig at få kastet et 
par bemærkninger ind i spillet og redde mig et blik fra damen. Min optimisme var abso-
lut behersket, det her var for godt til at være sandt og jeg tillagde ikke mig selv for man-
ge chancer for succes. Hun talte mere og mere med ham cykelrytteren, som var lige lov-
lig påtrængende efter min smag, han havde nok allerede trukket det længste strå tænkte 
jeg. I virvaret mellem den skiftende musik og dansene var det svært at holde sig til, men 
jeg var dog tæt nok på, til at opfatte situationen på et tidspunkt hvor hun sagde nej tak til 
en sodavand fra bemeldte skjernbo. Hvad kunne det betyde! Jeg er normalt ikke altid 
snarrådig i sådanne livets afgørende øjeblikke, men nød lærer som bekendt nøgen kvinde 
at spinde, og det lykkedes mig således at få hende med ud på dansegulvet til tonerne af 
Let’s Tvist Again med Chubby Checker. Fik jeg fortalt at jeg lige nærmede mig toppen 
da hun ankom? …ja og nu, nu toppede jeg aldeles og fuldstændigt. Midt mellem den tids 
mange jazzfreaks var jeg fortsat, først og fremmest til hård Rock, og lige netop det 
nummer var for mig afslutningen eller sidste host af den gode halvtredserrock som hav-
de tændt mit liv. Vi nærmest holdt os flyvende under hele nummeret, og sveddryppende 
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bød jeg hende efterfølgende en appelsinsodavand da vi vendte tilbage til udgangspunk-
tet! Ja tak sagde hun… dén greb jeg og dén holdt mig høj resten af den aften og stort set 
resten af mine dage, for hun havde jo i virkeligheden sagt ja til mig for al tid. Det var jeg 
jo ikke lige helt klar på den aften, men jeg var da klar over at nogen måtte cykle alene 
hjem til Skjern. 

Hun havde en smuk gylden hud vidunderligt indpakket i en lyseblå kjole hægtet med en 
lynlås eller små knapper i ryggen som var gået fra hinanden midt på lige bag hjertet…. ja 
gæt bare hvem der måtte gøre sit bedste for at rette op på skaden, før vi måtte ud i den 
kolde sne. Intet kunne holde mig tilbage for at følge hende hjem. Det var der heller in-
gen der gjorde, men jeg måtte også lige tage veninden Lis med i købet, men skidt, de bo-
ede i samme opgang… sagde de. Grethe boede der bare ikke, hun havde snørret mig, og 
der forestod nu i de følgende dage et mindre detektivarbejde for at finde hende igen. 

Opfølgningen 
Straks i den kommende uge havde jeg heldet med mig. Egentlig var det nemt nok, for 
jeg vidste at hun var kontorelev ved Holstebro Kommune, så hvor svært kunne det væ-
re? På den tid arbejdede jeg med at ombygge en gammel ringovn på Trasbjerg Teglværk 
ude ved Måbjerg nord for Holstebro. Det var som at arbejde i en tidslomme. Teglværks-
arbejderne skråede og arbejdede meget hårdt under kummerlige forhold, som ville få vor 
tids arbejdstilsyn til at falde besvimet om. I frokoststuen hvor også jeg spiste min mad-
pakke var der råt som i en forladt skurvogn og så koldt, at ånden stod i luften som små 
dampskyer både der i pauserne og når vi tilbage ved murerbaljerne. Alle arbejdede derfor 
som gale for at holde varmen, samtidig med at ombygningen foregik i kapløb med tegl-
værkets produktionsproces så der hele tiden kunne brændes i den modsatte side af ov-
nen hvor teglværksarbejderne knoklede i en tropisk eller helvedes varme, samtidig med 
at vi murere på den anden side igen og igen måtte banke isen af baljerne.  

Det var et meget snavset arbejde med masser af støv fra nedrivning og sved og murer-
støv som samlede sig som et tykt lag på alle medvirkende og altså også mig. Vi lignede 
mest de hvide amerikanere som optrådte som sorte i gamle amerikanske film, altså me-
get sorte men med hvide øjne og lyserøde læber hvor vi havde slikket os om munden! 
Sådan i den mundering asede jeg ind til Holstebro på min gamle knallert for at søge lyk-
ken og få et glimt af den liden Grethe og måske oven i købet tale med hende. Det var på 
den ugedag hvor kommunekontoret, af hensyn til det arbejdende folk, var længere åben 
og der var mørkt og ikke særlig sigtbar, men pludselig dukkede hun ud af mørket hvor 
jeg knap havde ventet det på vej mod min køreretning. Havde jeg tænkt mig om, ville jeg 
nok have valgt en mere tjekket konfrontationsteknik, men jeg tænkte overhovedet ikke, 
jeg styrede min knallert op over fortovskanten og holdt med et brag foran den udkårne 
som absolut ikke lignede en der så lige ind i øjnene på prinsen med den hvide hest. Held 
eller dristighed, jeg ved det ikke, men øvelsen resulterede i det mindste i det attråede… 
en aftale med den skønne, hvad den så end gik ud på. 

Grethe var næstyngste af en søskendeflok på fem. Hendes far var død af en hjerneblød-
ning eller lignende om eftermiddagen juleaftensdag, da hun var knap ni år gammel. Fa-
derens død havde været nærmest traumatiserende for den lille familie hvor Grethes æld-
ste brødre Svend Åge og Janus blev voksne fra den ene dag til den næste, og hvor hen-
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des lillebror Chris blev født præcist ni måneder senere. Ham faldt det i stort omfang i 
søster Sonjas lod at passe sammen med Grethe.  

Faren Christian Aage stammede fra en proprietærgård i Møborg ved Vemb hvor han 
som søn havde været driftsbestyrer. Af mig ukendte årsager havde familien imidlertid 
måttet forlade gården… rygtet har antydet noget om en brand og mangelfuld brandfor-
sikring, men jeg ved det ikke. Farfaren havde tjent en formue som teglværksdirektør i 
Stargard i Pommern. Herfra var familien kommet hjem under første verdenskrig og 
havde købt en større gård og siden et gods i Østjylland, før de i 30erne kom i økono-
misk uføre og havnede i Møborg. Efter problemerne med gården i Møborg flyttede fa-
milien endelig til Holstebro hvor faren forsøgte at arbejde sig op igen inden for automo-
bilbranchen, hvor han ved sin død arbejdede som sælger hos Ford i Holstebro.  

Moderen Katrine var jo pludselig blevet enke og eneforsørger, men det var en udfor-
dring hun ufortrødent og med stor succes havde taget op. Katrine stammede fra en 
mindre gård ved Bækmarksbro, hvor hendes familie nød stor agtelse for arbejdsomhed 
og ordentlighed, nogle dyder der dengang var aldeles i højsædet som forudsætning for et 
godt liv med sig selv og omgivelserne. Den arv havde Katrine til fulde i behold, og givet 
videre til sine børn. Straks havde hun, efter mandens død, påtaget sig noget rengørings- 
og køkkenarbejde og hurtigt udviklede dette sig til jobs som kantinebestyrer, først på sy-
gehuset i byen og siden hos Holstebro Kommune. Hun og børnene var således længst 
kommet godt over den familiære krise da jeg dukkede op. 

Arbejdsomhed og ordentlighed i så rendyrket form var ikke ligefrem mine spidskompe-
tencer. Jeg kunne ganske vist arbejde som et vildt dyr for at tjene noget ekstra, men også 
for hurtigt at komme frem hvor hækken var lavest hvortil kom, at jeg besad en udpræget 
grad af kreativ ulydighed. Vi var i sandhed et umage par Grethe og jeg, men det bekym-
rede os ikke på det tidspunkt, om end at hun var noget mere knibsk end jeg havde været 
vandt til. Det viste sig at hun hin salige aften i Postens Hus var taget i byen uden sin fa-
ste renskurede og regelrette kæreste, bankeleven Kaj, og det gav hende nu, om ikke 
voldsom, så dog mærkbare samvittighedsnag… skal, skal ikke!  

Alle genvordigheder til trods, og takket være min ihærdighed hvor jeg for en gangs skyld 
fandt modet i et vigtigt anliggende frem, så blev det os to… og da først alle barrierer fal-
den var der ingen ende på vores forelskelse. I det mindste levede og åndede jeg fra da af 
kun for at være sammen med Grethe. 

Kærester 
I første omgang mødtes vi på gaden og snakkede sammen og lynhurtigt gik vi også i bio-
grafen sammen, og jeg fulgte hende hjem under kram og klem så vi var lige ved at gå i 
opløsning til en lyserød sky. På et tidspunkt hvor jeg beredvilligt hjalp hende med at pas-
se lillebror Chris havde vi med møje og besvær fået ham til at sove, så vi kunne få fred til 
at kaste os i armene på hinanden på familiens sofa… fantastisk, og netop som hendes 
mor kom hjem en time før beregnet. Pludselig stod hun der i stuen og vi sprang op som 
trolde af en æske, med røde ører og håret i uorden. Godaften sagde hun, og godaften 
sagde jeg og præsenterede mig… jamen så skal vi da have vores kaffe sagde Kathrine der 
nu var min svigermor, og så fandt hun også noget kage frem. Det begyndte altså noget 
akavet men endte hyggeligt, og fremover var jeg selvfølgelig en jævnlig gæst i Grethes 
familie, som ikke at foragte også havde et fjernsyn. Det havde Bodil ikke og heller ikke 
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jeg selv på mit kælderværelse. Dette førte så til, at familiehygge foregik hos Grethe, me-
dens en vis kulturel udvikling undergik i selskab med Bodil der som nævnt elskede at ta-
ge på kunstudstillinger men som også gerne snakkede med os, plus dette at vi ofte var 
barnepige for kusine Rikke. Den slemme hygge blev så forlagt til mit værelse hvor jeg vi-
ste Grethe ting og sager som hun aldrig havde set eller prøvet før! Kun var der lige det 
problem, at hun jo skulle være hjemme senest ved ti tiden om aftenen, hvor jeg naturlig-
vis fulgte hende hele vejen gennem byen. Derfor endte det da også snart med at jeg, for 
at gøre det hele nemmere, flyttede ud i hendes ende af byen… det var bare super. Også 
selvom det var ved den tid jeg trods alle andre muligheder var blevet lukket ind ad vin-
duet hos Grethe en lørdag aften, og vi så først vågnede om morgenen ved at Kathrine 
rumsterede i køkkenet. Hurtigt fik jeg det meste af mit tøj på og sneg mig ud af hoved-
døren med skoene i hånden for at liste væk ad havegangen for enden af huset, og bum, 
der stod svigermor så lige om hjørnet! Hun havde lugtet lunten og stod med sin hus-
holdningspung, klar til at sende mig til bageren efter rundstykker.  

På tur med Bodil 
Det første møde mellem Grethe og Bodil fandt også sted i den periode. Bodil ville gerne 
se en helaftensfilm som gik som eftermiddagsforestilling i Herning og hun spurgte om 
jeg ville med i bilen. Det ville jeg gerne men så ville jeg tage Grethe med, og det syntes 
hun jo bare var spændende, og aftalen blev at vi så småt kunne begynde at gå ud ad 
Herningvej, for så ville hun komme og tage os op ca. et par timer før filmen skulle be-
gynde. Jo tak, vi gik og gik og vejret blev klammere og klammere og der kom ingen Bo-
dil og jeg blev mere og mere forlegen, for hvad ville Grethe nu ikke tænke om min fami-
lie og overholdelse af aftaler! Uopfordret forsøgte jeg at glatte ud og forklare, at noget 
måtte være kommet i vejen. Indvendig vidste jeg godt, at sådan var det altid med Bodil. 
Hun kom altid til Bodils tid, hvilket ville sige når alle andre planlagte gøremål og lidt til 
var afviklet i ro og mag. Det havde alle i familien vænnet sig til, men nu oplevede jeg jo 
så denne kultur i et helt andet lys! 

Pludselig, ude på højde med Tvis, dukkede Bodils sorte Volvo 444 ud af det tiltagende 
uvejr på Herningvej. Hun holdt ind og spurgte om der var nogen der gerne ville op at 
køre… og så var alle fortrædeligheder glemt og Grethe og jeg skuttede os sammen på 
bagsædet, medens Bodil drønede videre på den dengang brolagte vej, alt medens hun fy-
rede spørgsmål på spørgsmål af mod Grethe, der svarede venligt og afmålt…. og Bodil 
fornemmede hurtigt, at Grethe ikke var en klient, og det var noget der kunne imponere 
hende… en pige med ben i næsen, som i det mindste endnu ikke var havnet i fedtefadet. 
Ja, det var nok lige som man tog det, ville en god og munter ven nok bryde ind her. 

Filmen vi så var fantastisk og de elskende fik hinanden til sidst så ikke et øje var tørt… 
lige guf for min romantiske sjæl, og passende til lejligheden… blot kan jeg ikke huske tit-
titlen, og med lyset i salen og turen ud i det fri kom virkeligheden tilbage. Planen var, at 
vi nu skulle forbi Kongenshus på vej tilbage, så min mor også kunne hilse på Grethe, og 
sådan gik det, og Grethe har aldrig siden glemt den gode mad hun fik for første gang 
derude… Bøf Stroganoff på min mors måde, for ikke at forglemme medaljerne vi fik til 
kaffen. De var en anden af min mors specialer… to flade kager lagt sammen med creme 
og dækket med glassur og et syltet kirsebær. Stemningen var venlig og imødekommen, 
men også præget af, at her kom en ung kvinde der var i færd med at tage en ældre kvin-
des dreng fra hende, og her var naturens love ubønhørlige, og det vidste alle. 
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Om det var under dette besøg eller senere husker jeg ikke, men ved den første fælles 
overnatning på Kongenshus blev Grethe behørigt anbragt i et af gavlværelserne på før-
ste sal over restaurantens pejsestue og jeg måtte så overnatte på en sofa i en stue i priva-
ten oven for trappen ovre i sidefløjen. Min mor kendte jo alt for godt til livets fristelser 
og mig stolede hun åbenbart ikke på i den slags anliggender. Kun brokkede Valde sig si-
den over, at jeg i det mindste selv kunne have sat stigen på plads igen. 

18 år vest for Paradis 
Der skete meget… og ingen ting på meget kort tid, men tre og en halv måned efter vort 
første møde kunne jeg invitere min fantastiske nye kæreste med til min 18års fødselsdag 
sammen med min gamle kontubernal og stadig gode ven Jens og hans kæreste Bente 
samt Ole Østergaard og en tredje kostskolekammerat. Selskabet forløb stille og roligt, 
og jeg ville have glemt det for evigt hvis ikke det var for Grethes gentagne fortælling, 
gennem livet, om min reaktion på hendes gave! Hun havde været i boghandelen hvor 
hun havde valgt den amerikanske forfatter John Steinbecks succesroman "Øst for Pa-
radis". Den handler som de fleste vil vide om to tvillingdrenge Aron og Caleb 
og deres problematiske opvækst med en god far og en ond og fraværende mor, og alt 
hvad sådan en konstellation kan medføre af eksistentielle kvababbelser og erkendelser. 
Den bog havde jeg kigget uforstående på og udbrudt, "en bog… men sådan en har jeg 
da", hvilket nok var en overdrivelse, for på det tidspunkt havde jeg vel knap læst andet 
end Anders And! Ok, jeg havde da læst en masse andre tegneserier… men bøger! det lå 
det tungt med… hvis det da ikke lige var eventyrbøger med en masse illustrationer. Jeg 
var vild med billeder og skulle nærmeste stave mig gennem enhver tekst. 

Nå, men hvor utroligt det ellers kan lyde, så flygtede Grethe ikke i rædsel fra denne hill-
billy, hvis garn hun så skammeligt var havnet i. Bogen var og er i øvrigt fantastisk, og jeg 
blev vildt optaget af Steinbecks bøger i det hele taget. Ikke mindst oprørsromanen "Vre-
dens Druer" greb mig om både hjerte og forstand med historien om den fallerede ame-
rikanske bondefamilie, som fortrængt fra deres gård i Oklahoma søgte mod øst til Cali-
fornien for at finde lykken der. Det de fandt var imidlertid bare stadig mere fattigdom og 
elendighed, hvoraf den politiske bevidsthed om de herskende uretfærdigheder ubønhør-
ligt næredes til en altomfattende og nødvendig vrede der så, i sidste ende, ellers kunne 
stive den hårdt truede selvopretholdelsesdrift af og opretholde selvrespekten og de ofte 
semifamiliære fællesskaber. Et af slutfortællingerne handler således om en mand der, dø-
den nær af sult, får bryst hos en ung kvinde der netop havde født et dødt barn. 

Egentlig er bogen i dette lys ærkeamerikansk, meget mere end den er en kritik af kapita-
lismen, og der efterlyses ikke så meget en revolution som mere anstændighed. Det er ik-
ke systemet der kritiseres, men den magtmenneskenes afstumpede adfærd og mangel på 
menneskelige værdier, der gennemhegles med et "Skam jer". Og det var og er en indstil-
ling jeg kunne forstå og tilslutte mig. Det er mig ubegribeligt at nogen kan finde på-, 
endsige have lyst til, at tilsidesætte andre menneskers basale levevilkår bare for at opnå 
stadig mere vækst og rigdom. Udfordringen må være at få alle med, og i dette spil har 
den  institutionaliserede socialisme og religion aldrig rigtigt haft succes. Den slags ender 
altid med de frelste og de agterudsejlede. Men hvordan får man lige mobiliseret og be-
skyttet masserne i objektive fællesskaber gennemsyret af personligt ansvar? 
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Romanen, der på amerikansk hed "The Grapes of Wrath" udkom i 1939, havde interes-
sant nok en dansk pendant fra 1904 i "Vredens Børn", skrevet af Jeppe Aakjær. Hand-
lingen drejede sig også her om den dårligt stillede almues forfærdelige levevilkår på lan-
det… denne gang i Jylland. I romanen beskrives ligeledes hvordan vreden udvikler sig, 
og i sidste ende nærer den, dengang stadig gryende socialistiske og solidariske tanke, med 
en deraf efterfølgende eksklusion og forfølgelse af tilhængerne. Tilfældigvis ender denne 
historie også med tråde til Amerika og endog med paralleller inden for min egen slægt, 
hvoraf flere endte i Californien.  

Således kan det konstateres at min bedstefars ældste bror Jakob Nikolaj Jakobsen og to 
yngre søstre, omkring århundredskiftet i 1900, hver for sig brød op fra deres midtvestjy-
ske hjemstavn for at prøve lykken i Amerika. Søstrene giftede sig hurtigt med hver sin 
danske amerikaner, medens Jakob Nikolaj i Texas traf en ung pige der netop var an-
kommet fra nabosognet Thorning hjemme i Danmark. Nærmest samtidig med dramaet i 
Vredens Druer drog de to videre til Californien hvor de giftede sig og siden, med møje 
og besvær arbejdede sig op via rosinindustrien, før det et par årtier senere også lykkedes 
dem, at indrette og drive deres egen restaurant i byen Fresno, hvor deres børn, børne- 
og oldebørn boede og stadig bor, arbejder og lever. 

Livet i Holstebro  
Nu var jeg så 18 år, og hvad skulle jeg gøre? Planerne væltede op i mit indre, men først 
skulle jeg jo lig blive rigtig murer, og arbejdet tiltalte mig. Det var en stor tilfredsstillelse 
at bygge noget op… hver dag kunne man træde tilbage og sige: "Det der, det har jeg la-
vet". For det meste sammen med andre, men ofte også på egen hånd. 

Roning 
Med Grethe i hus  begyndte nu et mere normaliseret liv i Holstebro…. med fast dame 
kunne der nu blive plads til andre aktiviteter end at score den slag. Det betød så også at 
jeg så ikke mere havde brug for at komme i ungdomsklubben, og i stedet begyndte jeg at 
ro. Det var nemlig sådan, at Grethes storebror Janus var Old Boys roer ligesom hun og-
så selv havde været roer, og så så jeg jo instinktivt, at her var nogle gode potentialer for 
at score nogle nemme points, også i hendes familie. Som begynder roede jeg i en inrigget 
klinkbygget firer med styrmand, og det var rigtig hyggeligt når det kørte, og vi hver 
sommer aften nåede ud at vende ved den gamle bro i Tvis. Ofte var der bare ustabil 
fremmøde og snart skiftede jeg til at ro sculler. Der var en anden sculler og en dobbelt-
sculler i klubben som var langt fremme i konkurrenceroning både nationalt og internati-
onalt. Det var derfor min ambition at arbejde mig op til at deltage i kaproning sammen 
med- og i sidste ende mod dem. 

Feriejob 
I min to ugers sommerferie der i 1963 blev jeg headhuntet til at hjælpe min onkel Georg 
med at bygge et sommerhus i Sejs. Det blev til 14 dages hårdt arbejde med at støbe fun-
damenter og at bygge en pejs! Det måtte jeg lige læse mig til først… og det gik ikke for 
godt. Pejsen osede og røg når man tændte op i den og på den måde lærte jeg, at den 
slags opgaver kræver nøje viden om træk, modtræk og røgkamre med spjæld etc. for 
Georgs pejs blev nemlig aldrig god. Men måske netop grundet det problem blev jeg nok 
senere fast pejsemurer i firmaet, for nu var jeg opsat på at finde ud af det. Vi byggede et 
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hus for en arkitekt Knud Fich, og han havde studeret og tegnet på en pejs. Min mester 
var meget betænkelig ved den opgave, det var nemlig først lige nu, at en muret pejs var 
røget øverst på hitlisten hos nybyggere, og strengt taget var der ingen i firmaet der havde 
prøvet det før! Det vil sige, at det havde jeg jo, og selvom resultatet havde været pauvert, 
så kunne jeg jo her se på nogle tegninger hvordan det skulle gøres… så det endte med, 
at jeg med under arkitektens vejledning byggede den ønskede pejs, som viste sig at fun-
gere perfekt. En ny pejseekspert var "født".  

Georgs hus var i øvrigt et træhus, og med alt murerarbejdet færdigt byggede han selv hu-
set færdig. Han var jo elektriker, og kan man et håndværk så kan man hurtigt dem alle, 
måske lige med undtagelse af murerfaget… her står de fleste af og finder en murer, og 
derfor var jeg også yderligere på med nogle småting i nogle weekender, og da huset så 
var helt færdigt… da revnede deres ægteskab! 

Bodil og Georg havde længe bidt efter hinanden, og sommerhuset i Sejs var måske deres 
sidste forsøg på at klinke skårene. Fra at have været uadskillelige i evig kysseri kunne de 
nu ikke udholde at være sammen… og de var sådan set også uudholdelige for andre at 
være sammen med, når de ikke kunne enes. Længe tænkte jeg, at deres krig havde noget 
med uenighed om børneopdragelse at gøre, men gradvist gik det op for mig, at det nok 
mere havde noget med sex og utroskab at gøre. I en periode af vel et års tid, omkring el-
ler samtidig med graviditeten havde Georg arbejdet i Grønland, og fra gammel tid havde 
man jo der oppe et meget åbent forhold til skiftende erotiske forhold, hvor man endog 
havde haft den skik, at gæstende jægere og andre besøgende ude i de afsides liggende 
små bygder blev budt til sengs hos familiens kvinder.  

Denne kultur havde sin baggrund i, at befolkningstallet i de små bygder var så lille, at 
man altid var truet af indavl, grundet mangel på nyt blod… her forstået som fremmed 
sæd. Lidt forsinket i forhold til dette problem havde Georg således beredvilligt deltaget i 
denne samfundsgavnlige foranstaltning også selvom der i Nuuk, hvor han opholdt sig 
det meste af tiden, var rigeligt med nyt "blod". At denne aktivitet så skulle være så for-
færdeligt begreb jeg ikke helt, men Bodil var såret og rødglødende over det, og alle muli-
ge straffeforanstaltninger hang derfor i meget tynde tråde… og her hjalp et sommerhus 
åbenbart ikke det mindste. Heller ikke det fantastiske forhold, at byggegrunden lå direkte 
ned til Silkeborgsøerne med egen bådebro og alt hvad man kunne ønske sig. Grunden 
var i øvrigt en gave fra familien i Tanskov hvor Georg, som flygtning under krigen, var 
blevet optaget som et højt agtet medlem. 

Konservativ Ungdom 
Med efteråret og vinteren genoptog jeg interessen for Konservativ Ungdom. Som omtalt 
var det lidt tilfældigt, at jeg var havnet lige netop blandt konservative. Helt uden for ski-
ven var det dog ikke, for jeg kunne godt forstå og sympatisere med det samfund jeg 
kendte, og jeg var helt med på det forhold, at livet primært er ens eget ansvar… men 
dog forudsat at det grundlæggende samfundsansvar er opfyldt. At jeg nu, for snart længe 
siden var blevet smidt ud af skolen, var for mig indlysende når jeg nu havde drukket mig 
fuld, om end det var i mild grad, og slet ikke sådan at man ikke skønnede at jeg bare selv 
kunne gå til stationen og købe billet og stige på toget! Jeg havde drukket, og det måtte 
man ikke, og så kunne jeg selvfølgelig ikke andet end at tage konsekvensen uden at gøre 
mig selv til samfundsfjende. Samtidig fandt jeg det tilsvarende også fuldt ud retfærdigt 
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om Folmer måtte stege i sit eget fedt som løn for sin elendige håndtering af sit ansvar 
for at hjælpe og vejlede alle de ham betroede kostelever… det ville han have fortjent. 

Desuden var jeg jo vokset op i et miljø af privat foretagsomhed i såvel landbruget og 
småindustrien som i restaurationsbranchen! Alt i alt var der derfor ingen modsætning 
hos mig i forhold til at vælge det mest individbaserede og samfundsbevarende parti i det 
politiske landskab, og havde jeg da ikke heller bare lige vadet ind på et kontor og sagt, at 
nu ville jeg gerne i lære… og var blevet imødekommet! Hurtigt faldt jeg da også til i den 
lille gruppe af forskellige unge, hvor det heller ikke varede længe før jeg også blev valgt 
ind i den lokale bestyrelse. Dette var nok ikke var nogen større bedrift… køen havde 
været kort som i et fredsvalg, men jeg var glad for anerkendelsen og aftnerne og week-
enderne  blev nu i stor udstrækning brugt på politik, hvad jeg i realiteten ikke anede no-
get som helst om, og heller ikke kom til at ane noget om. Men jeg var med og drog til 
seminarer i Randers og stormøder på så fine steder som Hindsgavl og i Herning hvor vi 
også mødte og besøgte berømtheder som forfatteren og politikeren Hans Jørgen Lem-
bourn, skjortefabrikanten og kunstsamleren Aage Damgaard samt politikeren og senere 
justitsminister Knud Testrup… og pludselig også i et internt kursus i en lejrhytte ved ky-
sten ude mellem Toftum og Odesund, hvor Grethe flere år tidligere også havde huseret 
som medfølgende barn til kogekonen der havde taget sig af lejrskolebørn fra Holstebro. 
Jo, tingene krydser sommetider hinanden de mærkeligste steder, hvilket vist nok kun 
forundrer typer som mig selv… og så nød jeg kammeratskabet og det at høre til et sted. 
Men at forstå politikken som det hele handlede om, det var som at læse på salmevers… 
og nærmest uinteressant. 

Sådan gik det, indtil en gang vi skulle op og buhe af nogle folk der kom fra det nye parti 
der var dannet af tidligere kommunister en fire fem år tidligere i 1959. Det var Sociali-
stisk Folkeparti med den gamle kommunistformand Axel Larsen og Morten Lange i 
spidsen og nye folk som Hanne Reintoft, Niels Sigsgaard og Preben Wilhelm lige i hæle-
ne. Alle forekom de knivskarpe. Flere af de gamle havde som formanden været i tyske 
koncentrationslejre, og for en bly 18årig så de noget bryske og hårdhudede ud… medens 
de yngre syntes blødere og mere appetitlige. Som udgangspunkt for mit og mine konser-
vative venners fremmøde var de naturligvis bare fæle og grimme alle til hobe.  

Uden på nogen måde at have fulgt med i den slags, under min sidste tid i Struer, kunne 
jeg svagt huske opgøret blandt kommunisterne, DKP. Min canasta-ven Niels Anneberg 
var den eneste som havde været venlig stemt over for tumulten blandt de røde, sådan 
som det generelt så ud blandt den overvejende kommunistforskrækkede befolkning. 
Men bruddet var jo opstået som reaktion på Sovjetunionens tidligere overfald på Ungarn 
i 1956… og det lød da meget rigtigt havde jeg tænkt og leget videre.  

Mødet skulle foregå i den store sal på Knudsens Hotel og da det startede var kun nogle 
få pladser på de forreste rækker besat. De andre KUere satte sig bag alle andre medens 
jeg, fra min tid som nærsynet uden briller, vanen tro satte mig så nær scenen som muligt 
og kiggede på de tilrejsende SF-folk. Det var Axel Larsen og hans tro væbner, jord- og 
betonarbejder Christian Brinch Madsen, og en til… måske en lokal arrangør. Never 
mind, kun Axel Larsen talte, eller nærmere hvislede sine budskaber ud til salen i korte 
stødende sætninger understreget med nøje tilrettelagte kunstpauser… og jeg var målløs! 
Aldrig var den slags fortællinger nået frem til min forstand, og jeg fik ikke buet noget 
som helst! Tværtimod var jeg i vild vildrede, for med det jeg havde hørt kunne jeg ikke 
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bare uden videre være konservativ. Hertil var de konservative ambitioner om et mere li-
ge samfund for diffuse og helt uden troværdige strategier for en nødvendig solidaritet 
mellem de forskellige samfundslag! Et liv i skiftende politiske spor var begyndt for mig, 
og det endda helt uden erindring om bare et eneste ord der blev sagt hin minderige aften 
på Knudsens Hotel. Mit "problem" var nu, at jeg kunne finde både noget godt og noget 
skidt i alle partier.  

Integrationen i øvrigt  
Ja, politik var en ting, men det var ikke det eneste Bodil fik mig engageret i. Nej, hun fik 
mig også gjort interesseret i kunst og kultur, sådan til husmandsbehov… for uden Bodil 
er jeg ikke sikker på at jeg havde fundet på den interesse og dog, så var min første drøm 
om levevej jo at blive kunstmaler! Straks efter at min lærlingekontrakt var indgået, og jeg 
var blevet fast inventar i Holstebro hev hun, Bodil, mig med i en lille privat kreds af lit-
teraturinteresserede for at læse og drøfte fælles læseoplevelser. Hvilke er glemt, men det 
kunne godt blandt andre have været Rend Mig i Traditionerne af Leif Panduro, der på 
satirisk og meget morsom vis handler om en ung dreng og hans erkendelsesproces, hvil-
ket var et emne jeg uden videre forstod mig på, og som vi også kunne have fordybet os 
yderligere i, i Klaus Rifbjergs Den Kroniske Uskyld om den unge Janus og hans liv 
sammen med kæresteparret Tore og Helle, og hvad sex eller måske lige så meget mang-
lende sex kan føre til af ulykker. En anden forfatter der må have trængt sig på er Hans 
Scherfig og hele hans forfatterskab, måske med Idealister i spidsen. Scherfigs syrlige 
samfundskritik, hvor han klæder det opblæste borgerskab og den savlende selvgodhed af 
til skindet, begejstrede mig… ikke alene virkede hans skildringer politisk skarpe, de var 
også morsomme, farverige og elskelige samt ondskabsfulde portrætter på den gode måde 
af dagens Danmark og de folk der levede der. Forsamlingen i læsekredsen var selvfølge-
lig nogle af Bodils venner og kollegaer, og de kaldte klubben for Hot Water Bottle og 
anvendte sloganet "See you Later Alligator" fra Bill Haleys rocksucces af samme navn.  

Før Grethes tid havde jeg også tidligere været på Knudsens Hotel, men da var det i mere 
lystige ærinder i min intensive udkig efter en potentiel kæreste hvilket også et par gange 
kostede mig en blodtud fra folk der mente jeg gik deres interesser for nær. Ikke sådan at 
forstå, at jeg indgik i slagsmål om piger… nej tværtimod var min første tanke ved sådan-
ne episoder, at komme væk i en fart. Det lykkedes som regel, men dog ikke engang hvor 
jeg var sammen med min ven Ole Østergaard til pinsebal på restaurant Hattenæs. Lige 
der ved 4-5 tiden om morgenen midt i menneskemylderet, der var stimlet sammen for at 
se solen danse, var Ole kommet i klammeri med en af de her båtnakketyper af den ord-
knappe slags. Ole havde netop afleverede en af sine hurtige skarpkantede replikker, lige 
der hvor fyren manglede ord og samtidig med, at Ole og jeg byttede plads… med det re-
sultat, at jeg fik en drønende knytnæve lige i smasken så den ene fortand landede vandret 
op mod ganen i munden på mig. Blodet sprøjtede til alle sider, men jeg fik den da tan-
den, med rod og det hele, rokket på plads så festen kunne fortsætte. Siden kiggede min 
tandlæge Jens Waagø, som jeg havde lavet et badeværelse for, på skaderne… og rystede 
på hovedet og sagde "Den tand er død, men nu lader vi den lige sidde! Måske klarer den 
sig". Det gjorde den, for den sidder der stadig nu mere end et halvt århundrede år sene-
re. 
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Mere fredeligt var det, at følges med Bodil på kunstudstillinger og svipture i omegnen i 
hendes sorte Volvo. Det var hyggeligt og udfordrende. Udfordrende mest fordi jeg hav-
de svært ved bare at opleve noget passivt… jeg måtte også prøve selv. Derfor fik jeg 
snart fat i noget papir og i første omgang vandfarve, som jeg nu lærte hed akvarel. Men 
det blev dog nogle tyndbenede resultater, så intensiteten dalede hurtigt… indtil vi mødte 
Etienne van Wonterghem oppe i Humlum, han var et fantastisk menneske der spredte 
humør og begejstring omkring sig, og gennem en sæson gik jeg til keramikundervisning 
hos ham. Det blev mest til et par vaser og en lampefod som er gået til siden, men jeg har 
da stadig en lille figur af en tænksom mand som, for ikke at skulle virke alt for alvorlig, 
blev forsynet med et hul til et julelys i ryggen.                      

På en af turene i omegnen havnede vi også engang i Husby, Bodil og jeg. Det var i an-
ledning af et kulturdebatmøde… alting handlede om kultur lige i disse tider, og hvor der 
skete noget på den front, der skulle Bodil være, og jeg fulgte med som det tynde øl. 
Hvad der ellers skete og blev talt om i Husby husker jeg som sædvanlig ikke noget om… 
ikke ud over at der var en dyrlæge som udtrykte nogle meninger, som Bodil ikke var enig 
i, og så røg hun også op at stå. I en pause fortrak jeg til toiletterne i kælderen, og efter at 
have tisset af og samtidig havde udvekslet et par bemærkninger med min sidemand, 
vendte denne sig mod mig, stak mig på næven og sagde "en fornøjelse" og strøg op ad 
trappen… og hov, det var sku da kulturminister Hans Sølvhøj! 

Når jeg i dag leder efter et teaterstykke der heder Det Lille Te Hus med Jøren Wie i ho-
vedrollen, så finder jeg ikke noget som helst! Det undrer mig meget, for jeg er da helt 
sikker eller..! Ja hvad ved man? Men i hvert fald oplevede jeg nok en gang Knudsens 
Hotel… nu med Grethe. Vi var sammen mødt op til bemeldte teaterstykke, som blev 
afviklet i den store sal hvor vi fandt vore pladser på balkonen bagest i salen der i øvrigt 
var stuvende fuld. På min anden side, modsat Grethe, indfandt byens glade malerpige 
Jonna Seig sig. På et tidspunkt havde Bodil og jeg besøgt hende, ude nær Skivevej tror 
jeg, hvor vi sammen med andre havde beundret hendes kunst og hørt hende tale begej-
stret om den græske ø Rhodos, så vi kendte ligesom lidt hinanden. Det vil sige, jeg aner 
da ikke om hun havde kunnet genkende min ringhed, men under alle omstændigheder 
kom vi til at kende hinanden under forestillingen. Den var henlagt til stillehavsøen Oki-
nawa hvor der foregik et væld af så hyle morsomme forviklinger, at Jonna og jeg nær-
mest non stop skreg af grin medens vi slog os selv og hinanden på lårene fra første re-
plik til tæppefald. Grethe havde også syntes at spillet var morsomt, men hun kunne slet 
ikke klare min højlydte begejstring… og så endda i kor med min anden sidekvinde. Det 
havde vi så nok vores første kontrovers over. 

Arbejdet som murerlærling 
Læretiden var aftalt til 3 år og 8 måneder og startede som beskrevet med en kort periode 
på Schous Købmandsgård og så på Teknisk Skole i en periode hvert år. Tage Hansens 
kunder var i stort omfang familier og virksomheder der havde brug reparationer og 
mindre tilbygninger af den slags hvor man ofte blev sendt af sted med spand på cyklen. 
Det var spændende nok, i begyndelsen var alt jo nyt, og hen gennem tiden fik man jo 
mere og mere magt over tingene, og så var man jo pludselig en ekspert som folk spurgte 
til råds… det kunne jeg godt lide, men selvfølgelig… nogle dage og steder var sjovere og 
mere interessante end andre. Størst omfang havde dog nybyggerierne. I det første år var 
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det for mit vedkommende et mindre hus med kælder der skulle bygges et sted inde mel-
lem husene oppe neden for Sønderport station. Det var mest Tage selv og jeg der byg-
gede det hus… bistået af murerarbejdsmanden Knud Erik. Det var et kedeligt 50erhus 
der noget forsinket blev bygget nu i det sene efterår 1962, og jeg kan ikke huske om det 
var røde eller gule sten, men formentlig var de ude fra Trasbjerg teglværk i Måbjerg. Det 
hele var stadig helt nyt for mig, men jeg fik her straks brug for det meste af hvad jeg 
havde lært på Teknisk Skole og det var en stor tilfredsstillelse.  

Den tekniske udvikling 
I 1937 havde man i Danmark påbegyndt produktion af Rockwool. Det foregik efter et 
patent købt i Amerika og var netop efter den 15 års startperiode blevet organiseret som 
et selvstændigt firma, godt hjulpet af nye bygningsregler der i 1961 for første gang stille-
de særlige krav om isoleringsmateriale, blandt andet i de dengang normalt 29 cm. tykke 
hulmure. Dem forede man herefter med 50 mm. tykke murbats så murene kunne over-
holde de nye krav til en såkaldt K-værdi  til fordel for begrænsning af varmetab. Det vil 
sige, at konceptet for Rockwool og måske andre stenuldsprodukter gradvist havde måt-
tet udvikle sig for egen regning og risiko frem til nu, før de nye lovkrav, og de love 
brokkede Tage sig vildt og inderligt over. Hulmurene var jo netop opfundet for at man 
kunne have et lag stillestående luft, som i sig selv isolerede meget bedre end en tilsva-
rende massiv mur, og hvad skulle det så hjælpe at den stillestående luft blev blandet med 
stenuld!  

Tage udtrykte højlydte bekymringer om man overhovedet kunne trække vejret i sådanne 
huse og konkluderede, at alt det nye bare var smarte påfund af tåbelige arkitekter og in-
geniører! Behøver jeg at sige, at jeg var hans diametrale modsætning. Alt hvad jeg lærte 
på Teknisk Skole handlede jo i stor udstrækning om at skabe kvalitetsløft i byggeriet, så 
man fik både kønnere og bedre huse ud af anstrengelserne..! Så i mine øjne var Tage 
simpelthen bare en båtnakke eller en ignorant der modarbejdede fremskridtet… og hvad 
sker der så? Nu tæt på 60 år senere har det allerede længe været min tur til at opleve, at 
moderniteterne giver mig baghjul… og mine protester bliver gladelig overhørt af de nye 
generationer! Men kan det nu også passe alt det der klimahalløj? Er det ikke bare et nyt 
forsøg på at indføre et afladssystem, som dengang i middelalderen hvor det var Skærsil-
den der truede folks sjæle og det evige liv, hvis folk ikke pungede ud! Nu skal ydervæg-
gene nærmest være dobbelt så tykke som dengang, og de skal helst bestå af Rockwool 
hele vejen igennem, pakket ind i plastikfolie med kun en tynd plade på begge sider… ba-
re for at reducere forbruget af det noget luftige begreb CO2 eller kultveilte, og så er det 
jeg spørger, om man overhovedet kan trække vejret i sådanne huse! Og mursten som før 
var det bærende led i byggeriet er nu reduceret til pyntestaffage.   

Samarbejdsvanskeligheder 
Tilbage i 1962 var der i mellemtiden startet et større byggeri af en kæmpe lager og han-
delshal for en grønthandler Thorvald i et nyt industrikvarter tæt på Skivevej, og her blev 
jeg sendt ud da tømrerne tog over på det lille 50erhus. Dette halbyggeri var ikke nær så 
sjovt… murflugterne var så lange at man knap kunne se fra den ene ende til den anden, 
og hvad værre var… det skulle jeg heller ikke, for jeg blev anbragt mellem to nye svende 
som var så rutinerede, at jeg bare kom til at stå til pynt inde på midten, hvor jeg aldrig 
nåede andet end at få muret nogle få sten i, før de hver havde smidt mangefold flere i, 
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og igen hævede snoren ude på hjørnerne. Derfor syntes de nok, at de havde mere fornø-
jelse af at bruge mig som stikirenddreng og sendte mig i byen efter først det ene og så 
det andet. Det var i førsteomgang ok for mig, jeg kunne godt lide at få lidt afveksling på 
dagen. Men nu forholdt det sig også sådan, at der var isvinter og skide koldt at køre frem 
og tilbage til tømmerhandlen og den slags, så en dag satte jeg hælene i og fortalte dem, at 
de selv kunne hente deres søm og andet grej i deres Opel Kaptajner! 

De var et par stjernemurere og de var brødre. Poul og Sigurd hed de, og de var ikke 
vandt til at blive modsagt, så de stejlede og ville have mig fjernet fra byggepladsen, hørte 
jeg fra mester Tage, men han havde fået gydet olie på vandene ved at flytte mig til andet 
arbejde, og på den måde blev jeg verdensmester i at kalke træuldsplader i massevis. De 
skulle sættes op på lofterne og blev ikke leveret færdigbehandlet som man gør nu. De 
var grå af cement og skulle kalkes og tørres tre gange, og senere røg jeg så ind i sjakket 
igen, der hvor der nu var plads. Det var på den tid hvor jeg også havde truffet fru Gre-
the og sjovt nok kom de ude fra Bækmarksbrokanten hvorfra hendes mor Kathrine også 
stammede fra, så jeg vidste lige med det samme, at Grethe var ud af en meget arbejdsom 
familie, Lund'erne, ja faktisk længe før jeg ret havde fået hånd i hanke med hende. Nu 
var jeg jo ikke på nogen måde underlagt andres meninger… hun var uden diskussion mit 
første valg her i livet. Men det lunede da, at andre også syntes hun var et fund, om end 
jeg lagde større vægt på hendes skønhed her og nu, end på hendes potentielle ar-
bejdsomhed! 

En faglig udfordring 
Hen på sommeren 1963 blev jeg sammen med min ældre lærlingekollega Peter Henrik, 
PH, sat på opgaven med at opføre en rektorbolig til det nye gymnasie, som var planlagt 
til efterfølgende opførelse i Holstebro. Det skulle ske langt pokker i vold ude af Døesvej 
hvor køerne stadig traskede rundt på markerne omkring os. Rektorboligen var som an-
tydet det aller første byggeri af gymnasiet, og det skulle udover sit egentlige formål også 
tjene som pilotprojekt for gymnasiets kommende etaper. Vi, PH og jeg var helt oppe at 
køre, for en sådan byggeopgave var vel nærmeste det optimale man kunne opnå som 
lærling. Det var arkitektfirmaet Skaarup og Jespersen ved arkitekt Knud Fich der stod 
for byggeriet og der var valgt et byggekoncept med stor inspiration fra den, allerede den 
gang, verdensberømte danske arkitekt Jørn Utzons seneste byggeri af Kingohuse-
ne/Romerhusene i Helsingør. At tænke sig, at den slags skulle nå helt ud på de yderste 
marker i Vestjylland! 

Ikke overraskende var der lagt op til højkvalitet i dette hus og det var uden tvivl årsagen 
til, at vi to lærlinge skulle udføre murerarbejdet. Murersvende dengang og sikkert også 
nu var kun optaget af at tjene penge, og så er der ikke tid til at kæle for detaljerne, som 
eksempelvist byggeri af en pejs… der var vi langt mere motiveret. Husets overordnede 
materialevalg var røde blødstrøgne mursten i ydervæggene og røde vingetegl på taget, og 
som en særlig finesse indledtes ydermurene med et rulle- og standerskifter hele vejen 
rundt… det vil sige i facaden til et vinkelhus samt dets havemure som tilsammen danne-
de et stort kvadrat der kunne rumme såvel en families inde- som udeliv. En særlig detalje 
og udfordring var, at alle dørhuller blev udstyret med indpudsede hjørnejern også kaldet 
fixjern i alle false. Det krævede stor akkuratesse at få dem sømmet fast i rette position. 
Det var før man kendte til fliselim som man ellers meget nemmere ville kunne have sat 
dem op med. Vi bøvlede meget med opgaven, men det endte dog godt, og de særligt fi-
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ne døre kunne derefter indsættes med en fin skarp fuge omkring karmen, helt uden an-
vendelse af gerigter. Det var ligesom de samtidige lårkorte kjoler en detalje der var væl-
dig vovet i de tider. 

Ja, ikke blot detaljerne var bemærkelsesværdige og nyskabende, det var hele bygningen 
der i sin fulde fremtoning signalerede nye tider, nu også i Holstebro. Ikke nok med, at 
byggeriet således var en faglig stor udfordring, så var der også en stor offentlig interesse 
omkring byggeriet… og så kunne man jo godt blive lidt blæret.  

Vigtigst var derfor også kontakten med arkitekterne som førte tilsynet… en eller to, Fich 
og desuden en Miltersen. De var for os lærlinge en helt anden oplevelse end både mester 
og de andre håndværkere. Med arkitekternes tilstedeværelse var det som om arbejdet 
blev løftet op i en højere liga, hvilket ikke blev mindre da en elektriker kom og fyldte op 
i skurvognen! Ikke fordi elektrikere regnedes for rigtige håndværkere, de var jo nærmere 
montørere uden helt den samme kunstneriske touch som en murer kan besidde, men 
denne elektriker var nu også noget særligt! Han var nemlig kajakroer, og endda en rigtig 
berømt kajakroer… nemlig den legendariske Erik Hansen, der for længst var blevet 
olympisk mester i Rom i 1960 og tidligere samme år 1963 også lige havde nappet det eu-
ropæiske mesterskab og verdensmesterskabet. Jo han kunne tage den plads i skuret som 
han ville, og den slags var jo ellers kun en murer beskåret. Guld Erik kaldte vi ham, og 
han ligger skam stadig i front som alle tiders bedste kajakroer på 1.000 meter. 
 

    
Rektorboligen set udefra og fra gårdhaven. Man aner de landlige omgivelser. 

 

Ak ja, nu er Guld Erik for længst salig og huset er revet ned for at gøre plads til institu-
tionsudvidelser, medens mine knogler stadig knager og brager ved for store bevægelser. 

Karoline 
Indimellem nybyggerierne var PH og jeg ellers nærmest fast inventar nede hos Karoline 
på Store Torv. Hvert år skulle alle vægge i gården kalkes og ofte også rum i kælderen og 
bageriet. Således nød jeg en gang æren af, som yngste mand, at kalke oppe over ovnen i 
det 1 meter lave slip der var mellem ovn og loft. Deroppe var der over 50 graders varme, 
og efter en halv times tid dryppede tøjet af sved. En anden gang skulle loftet i restau-
rantlokalet på 1. sal fornyes. Heldigvis var det vores arbejdsmænd der skulle fjerne den 
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gamle puds og tømrerne der skulle reparere forskallingen før vi skulle berøre, pudse, 
finpudse og hvidte det store loft. En teknologi som man havde anvendt siden middelal-
deren! Det tog vel en tre uger før vi var helt færdige… det var nemlig længe før der var 
nogen der havde opfundet gipspladen hvormed man nok kunne have klaret hele badul-
jen inklusive spartling og maling på et par dage. 

Det fedeste var, når man kunne få et ærinde eller en tjans i kælderen. Det halve af arealet 
der nede blev brugt som svalerum for de gigantiske mængder af chokoladekonfekt der 
blev produceret. Ja der var faktisk så meget, at ingen ville kunne se om et par stykker 
smuttede ned i en slunken murermave… troede vi! På et tidspunkt var vores lækkersult 
imidlertid blevet observeret, og vi blev bedt give møde i bageriet sidst på eftermiddagen. 
Der havde bagersvendene lavet en kæmpe flot Othellolagkage og stillet det på et bord 
med to stole. Vær så gode at spise sagde den gamle karismatiske Karoline, for nu synes 
jeg det er på tide at I får jeres sult på søde sager stillet ordentlig. Betingelsen var dog, at 
vi ikke fik fyraften før vi havde spist op og at vi i fremtiden ikke spiste andet end hvad vi 
blev budt på. Lidt flove, men også glade for det gavmilde tilbud, kastede vi os over vid-
underet lige… til vi var ved at revne, og de sidste smuler lå alene tilbage på bordet. Tak 
for kage, der skulle komme til at gå mange år før jeg igen overlod mig til blot et lille 
stykke Othello. Men Karoline erobrede min beundring, hun behandlede alle mennesker, 
og dermed også murerlærlinge, med ligeværd og respekt. Det var helt sikkert denne atti-
tude som i særlig grad havde bidraget til hendes store succes som forretningskvinde… 
og gjort hende til datidens "Dronningen af Holstebro". Den position havde jeg oven i 
købet også selv oplevet hende i, allerede som 8årig dreng, når min mor trængte til en ud-
flugt fra Struer og tog mig med i bussen til Holstebro for at handle og gå på konditori, 
hvor man i Holstebro havde Karoline, som man i Herning havde Trianon. Begge steder 
eksperter i chokolade med flødeskum, boller med smør og cremede kager. 

Kæresteriet 
Parallelt med det gode arbejdsliv kørte forholdet til Grethe bare for fuld udblæsning. 
Forlængst var jeg flyttet ud på et kælderværelse i Svinget, nær hendes nabolag på Skov-
gårdsvej, og hurtigt kom og gik jeg i hendes hjem som et medlem af familien.  

Introduktion i familierne 
Alligevel havde jeg ikke taget mod til mig og taget Grethe med til mine bedsteforældres 
guldbryllup i marts… men da jeg ankom alene til denne fest i Kjellerup, og så hvordan 
en af mine ældre fætre havde en kæreste med, så indså jeg straks, at den var rivegal med 
mig der uden Grethe! Henne måtte jeg have fat i, og derefter tog det ikke mange se-
kunder før jeg havde fået organiseret en rask afhentning af skønheden i Holstebro. Min 
fætter Ole og jeg kunne lige nå at vende turen før middagen, og det gjorde vi så. 
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Det nye par, Grethe og Jørgen, ved Sine og Sørens guldbryllup. 

Det er Søren med skæret i de tykke brilleglas der lige titter frem i baggrunden.  
 
På den måde var spillet nu i gang, og så kom jeg jo da også med til bryllup, da Grethes 
ældste storebror blev gift i forsommeren… vort sammenhold blev stærkere og stærkere, 
og tiden blev derfor først og fremmest brugt til at være sammen og at være sammen 
og… I det mindste var jeg fuldstændig vildt forelsket og slæbte det arme pigebarn med 
mig rundt. Mest til Kongenshus hvor vi nød naturen og min mors gode mad, men ellers 
også rundt til andre kendte steder eller, aller bedst måske, til lange weekendophold på 
mit kælderværelse. 

Kun sommerferien holdt vi hver for sig og på hver sit tidspunkt. Min ferie dette år blev 
som omtalt ofret på min onkels sommerhus i Sejs meden Grethe senere tog på en tur til 
Blokhus sammen med sin veninde Lis. Det blev til to lange uger alene i Holstebro, kun 
afbrudt af et besøg i Struer hos min gamle skolekammerat Keld. Han var kommet i ma-
skinarbejderlære på B&O, og vi fik snakket gamle dage og fik en herlig druktur ud af 
det før jeg landede tilbage i Holstebro, klar til at modtage Grethe når hun engang vend-
te tilbage til vores daglige trummerum.  

En verdenskrise 
Med Grethe på plads igen, lå mit liv atter i smult vande, og så oplevede verden endda 
det hidtil mest skræmmende mord i moderne tid. USA's populære præsident Kennedy 
blev skudt og dræbt af en snigskytte i Dallas. Verden var ellers lige kommet sig over 
den varmeste konflikt i den kolde krig da Sovjetunionens Khrusjtjov havde sendt 
atombevæbnede mellemdistanceraketter afsted med skib til opsætning på Cuba. Det var 
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en reaktion på USA og Kennedys allerede gennemførte opstillinger af tilsvarende raket-
ter i Europa, så man kunne spørge hvad man egentlig havde forventet! I sidste omgang 
havde diplomatiet dog sejret og Verden havde trukket vejret lettet, og hvad var det så 
der lige nu skete der i Dallas? Havde tingene sammenhæng, eller var det en gal mands 
værk? Verden og jeg var chokeret, og jeg skrev "Situationen gør mig simpelthen bange, 
for hvad nu? Første Verdenskrig startede med et attentat i Sarajevo. Hvilke følger vil 
det her ikke kunne føre til". Alle kan huske hvor de var da de hørte om dette mord, og 
jeg sad altså hos Grethe og fik nyheden i en TV avis. 

Mordet blev hurtigt opklaret med hensyn til gerningsmanden. Han blev straks fundet, 
men derefter også øjeblikkeligt myrdet… af en tilskuer, medens han gik lænket i hæn-
derne på politiet på vej til forhør. Bunden var hermed lagt til en langvarig og nærmest 
uendelig vildrede over det skete. Den sidste konspirationsteori er derfor næppe endnu 
udtænkt. 

Min krise 
Knap et halvt år senere skete så katastrofen der overgik alle verdens hidtidige katastro-
fer… Grethe havde fundet en anden. Hun havde været til enkebal i Pavillonen i Struer 
sammen med den gode veninde Lis. 

Meldingen kom som en forhammer midt mellem øjnene. Hvordan fanden kunne noget 
sådan ske? Vel havde vi da haft vore første skænderier, men det her… jeg var totalt 
uforberedt og blev i min seng et par dage… for mig var livet forbi. På et tidspunkt må 
jeg alligevel være blevet sulten eller hvad ved jeg, eller måske var det bare blevet man-
dag! I hvert fald cyklede jeg hulkende på arbejde og modtog psykologisk førstehjælp i 
skurvognen i pauserne de kommende dage. Nogen ønskede mig tillykke og andre trø-
stede mig med historier om hvordan de selv var kommet levende gennem en tilsvaren-
de situation, og efter et par uger var jeg næsten på benene igen. Verden begyndte så 
småt at komme mig ved på ny, og om muligt rykkede jeg endnu hårdere i årerne på min 
singlesculler og til en afveksling drev jeg den så langt op ad Storåen som å-løbets bred-
de tillod… gerne klokken 5 om morgenen. Det beroligede sjælen, og det var der brug 
for, for jeg elskede stadig Grethe vildt og inderligt.  

Efter en månedstid var jeg endelig kurreret, kun fik jeg et tilbagefald, hvis jeg ved et til-
fælde så hende i gadebilledet med sin nye erobring… men så, med hjælp fra min mor, 
købte jeg en Vespa scooter. Det var rigtig hot, og så begyndte jeg ellers selv at rette an-
tennerne udad… i roklubben og andre steder. Eksempelvist mod Erik Hansens lillesø-
ster ovre i Kajakklubben. Det kom nu bare aldrig videre end, at jeg fik lejlighed til at 
prøve hendes kaproningskajak… og det faldt ikke heldigt ud. Tyngdepunktet ligger så 
højt i sådan en kajak, at jeg ikke en eneste gang holdt balancen i mere end et par sekun-
der, før jeg tog en halv grønlændervending. Det vil sige den slags hvor mand og båd 
kun kommer op igen hver for sig… så jeg luskede "ydmyget" tilbage til Roklubben. 
Men nu som aktiv, også til festerne og som medfølgende heppekor ved en Danmarks-
mesterskabsturnering ovre på Bagsværd Sø. Det var meget spændende og gav mig blod 
på tanden for selv at komme på banen i fremtiden. Det var i øvrigt samme weekend 
The Beatles gav deres første og eneste to koncerter i Danmark - i KB Hallen i juni 
1964, og jeg havde ikke været helt fri for at diskutere med mig selv, om jeg skulle svigte 
roningen og tage til koncert i stedet! Det var nok mest min slunkne økonomi der af-
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holdt mig fra det sidste, men rigtig kaproer blev jeg nu aldrig. Der skete for mange an-
dre ting. 

Kunstnerkollektivet 
Oven i arbejdet og roningen knyttede jeg også på denne tid et nært venskab med en 
skovfogedelev, Jørgen Teilman. Vi traf hinanden på KFUM's pensionat for enlige 
mænd. Vi svingede godt sammen, og uden Grethe havde jeg nu god plads i mit liv til 
udvidelser af nære bekendtskaber. Jørgen og jeg havde simpelthen bare de samme syns-
punkter på livet og havde begge en spirende interesse for at udvikle os som kunstnere. 
Han i første omgang som keramiker og jeg som maler. Det betød hurtigt, at vi begge 
syntes, at vi var havnet på den helt forkerte hylde i Holstebro… dog uden derfor, at la-
ve planer for at springe fra vore igangværende uddannelser. Det var en tid hvor man 
trods gode ideer også satte en ære i at fuldføre hvad man var gået i gang med, og med 
vore kunstnerambitioner kunne vi også godt se, at det kunne være gavnligt at have et 
fag i baghånden, hvis der skulle komme til at mangle smør på brødet. 

Efter et par drukture og lidt fraterniseringer med pensionatets søde og barmfagre servi-
tricer, fik vi øje på et forfaldent hus bag biblioteket omme i Skolegade. Det var en 
gammel almuebolig som stod tom og ubenyttet hen, den tilhørte en ældre ingeniør Kir-
keterp. Ham tog vi ud til og fik lov til at lave atelier i huset, kvit og frit, indtil det skulle 
rives ned for at give plads til noget forestående byudvikling. Vi var henrykte og midt i 
kampens hede optog vi også PH og en anden fyr, Bjarne, i truppen og sammen gik vi så 
i gang med at muge ud og kalke vægge og lofter så vi snart havde et par gode rum til at 
arbejde i. Allerede inden vi overhovedet kom i gang med brugen af lokalerne kom der 
imidlertid bare grus i samarbejdet. Jørgen og PH kunne ikke klare trykket af Bjarne, og 
de ville have ham ud… og jeg skulle eksekvere den dom. Ved et tilfælde var jeg det cen-
trale led som de tre andre var kommet ind i kredsen gennem, og derfor mente de at så 
måtte jeg også skippe dem der ikke passede ind. Bjarne havde simpelt hen det problem, 
at han var for begejstret og for ivrig… jeg kendte ham fra ungdomsklubben og syntes 
han var en flink men måske nok en noget nørdet fyr. Det kunne jeg bare ikke se noget 
problem i… tværtimod. Alligevel var jeg dum og fej nok til at føje de to "store drenge i 
skolegården". De var garanteret alle deres dage blevet valgt som nogle af de første når 
der skulle sættes hold, og de var dermed uden de nødvendige erfaringer for at forstå 
hvor hårdt en sådan eksklusion kunne slå. Det var jeg helt på det rede med, og sådan 
blev det selvfølgelig  også… Bjarne blev ulykkelig og tiggede om at blive. Dette var bare 
udelukket og jeg måtte gå planken ud som en røv med ører. 

Det var en meget dårlig oplevelse at lade sig misbruge og spinde ind i andres intrigante 
spil og usympatiske adfærd. Det har jeg inderligt fortrudt og skammet mig over lige si-
den, og jeg vil påstå, at noget sådant ikke er sket for mig igen. Det vil sige… jeg kan 
godt have ladet mig rive med i visse kampe, men så har det i det mindste været på "fol-
kets" side mod arrogante "magthavere". 

Med balladen om vor holdsammensætning gik "kunsterkollektivet", næsten som en na-
turlig nødvendighed, i opløsning allerede ved fødslen. I praksis var der kun mig selv til-
bage, og det var noget melankolsk jeg begyndte at rumster i huset. Først blev det til et 
par graffitilignende vægmalerier og noget krimskrams på papir før jeg forsøgte mig med 
et par malerier. Det er alt sammen gået til i tidens makulering på nær nedenviste maleri, 
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hvor man yderst til højre ser et glimt af huset og ellers ser frem forbi Højskolehotellet 
og videre mod Nørregade en fredag aften med mange mennesker på gaden. 
 

 
Nørregade set fra Skolegade. 

 

Kollektivet døde ikke totalt. Samtidig med etableringen af atelieret var Jørgen og jeg 
nemlig flyttet sammen i to værelser hos et ældre pensionistpar i et hus ude på Jeppe Aak-
jærvej, og dette arrangement og vort venskab fortsatte uanfægtet, ligesom vores færden 
på pensionatet. Lidt spøjst er det, set i forhold til tidens nutidige kultur at tænke på, at 
det på ingen måde faldt os ind… selv at lave mad! Vi var jo unge mænd, og sådan nogen 
kunne knap koge et æg! Det er selvfølgelig fint, at det ikke er sådan mere, men trist er 
det alligevel, at der heller ikke findes pensionater for enlige mænd (og kvinder) mere. 
Det er helt sikkert, at en stor del af mine ældre og lidt agterudsejlede medpensionærer 
undgik den totale ensomhed via de tre hovedmåltider morgen, middag og aften på pen-
sionatet, hvor der også var en dagligstue med aviser og et fjernsyn. 

Med vort lille minibofællesskab trak Jørgen og jeg nu meget mindre på pensionatets ser-
viceydelser ud over maden. I stedet underholdt vi hinanden og gik i biografen sammen. 
Musikken var nu Bob Dylan med Blowin' In the Wind og den nye Mr. Tambourine Man 
samt The Rolling Stones med Roll Over Beethoven og Route 66 i spidsen.  

I Biografen så vi lidt af hvert inklusive Tjekkiske- og andre Østeuropæiske kortfilm og 
den slags, men det store vendepunkt for mig blev den banale amerikansk romantiske 
filmkomedie Irma La Douce med Shirley Maclaine og Jack Lemmon som luderen og po-
litimanden inklusive alle de forviklinger der skulle til for at de kunne få hinanden til 
sidst… super morsom, men bare ikke det der for alvor tændte noget i mig! Nej, det var 
kulisserne der væltede mig bagover. Filmen foregik simpelthen i det frodigste Paris midt 
i forfatteren Henry Miller og hans romaner Krebsens og Stenbukkens Vendekredse med 
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fokus på det saftigste natteliv og Hallerne der som lå og dampede om hvert et gadehjør-
ne. Det var lige mig. 

    
Irma la Douce, en opvisning i det saftige Paris 

 

Paris og omegn retur 
Da vi kom hjem fra biografen fortalte jeg Jørgen at jeg ville rejse til Paris næste morgen. 
Han var noget betuttet, men antydede dog ingen overvejelser om selv at tage med… og 
så pakkede jeg ellers en lille vandrerrygsæk med det mest nødvendige rejsegods for en 
blaffer, og det var ikke meget mere end en tandbørste og et par rene underbukser… og 
så min kontante beholdning af 45 kr. som vel knap kunne bringe mig til Herning med en 
rutebil. Men lige bestemt denne rute havde jeg blaffet mange gange når jeg var kommet 
for sent op til toget i de perioder hvor jeg gik på teknisk skole, så hvor svært kunne det 
være? Godt nok havde jeg aldrig tidligere været uden for Danmarks grænser, men Turen 
til Paris ville jo bare være noget længere. Hvad jeg skulle leve af havde jeg ikke gjort mig 
nogen tanker om, andet end at jeg vel kunne arbejde mig frem. 

Første nat overnattede jeg i Hanover og allerede her kunne jeg opleve tilbageblevne rui-
ner fra den Anden Verdenskrig der jo stoppede 19 år tidligere, en måned før min egen 
fødsel, og sådanne ruiner blev det ved med, også i Belgien og det nordlige Frankrig ude i 
kystlandskabet nær Dunkerque hvor et af krigens måske blodigste slag fandt sted. Fire 
døgn efter min afrejse, klokken 5 om morgenen, blev jeg lidt fortumlet sat af i Paris, 
sammen med en lille håndfuld franske mynter skænket af min bilende velynder… til et 
første måltid i dette mit nye liv, som han sagde.  

Som Palle Alene i verden stod jeg der, på et gadehjørne eller nærmere et boulevardhjør-
ne et sted i den endnu afventende morgensol, midt mellem Triumfbuen og Notre Dame 
Kirken, og virrede med hovedet. Til det sidste havde jeg ligget og sovet på bagsædet af 
den lille lave sportsvogn, som havde taget mig op et sted nær den belgiske grænse og nu 
forsvandt i det fjerne i den øde "sent på natten" tomme by, hvor stilheden igen sænkede 
sig. Det vil sige… snart efter begyndte et par nye lyde at blande sig i det fjerne, sådan fra 
hver sin side. Lydene blev højere og højere og helt klart, det var to biler der var ude i et 
meget tidligt ærinde og begge troede, at de havde vejen helt for sig selv… lige ind til lyd-
billedet også blev fyldt med bremsehvin og et lille bum og så en ny total stilhed! De to 
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eneste kørende biler i Paris havde netop sat næserne sammen. Ud af begge sprang chauf-
føren rasende og for hen til hinandens bil… sparkede et par gange til det forreste dæk og 
udspyede et par eder, hvorefter de hoppede tilbage i deres egen bil og fortsatte kørslen, 
medens deres lyde nu blev istemt lyden fra et par gadefejere og rislende vand der kom 
ud af huller langs fortovskanten, glimtende i den første morgensol.  
Paris var ved at vågne. 

Lidt mod øst fornemmede jeg at bydelen dér havde den bedste udstråling, gaderne og 
husene var mindre og hist og her stod også et træ eller to. Og efter en ganske kort van-
dretur dukkede også en lidt tilbagetrukket fortovscafe op med borde på fortovet og åbne 
døre ind til buffeten. Der var allerede flere gæster, men der var også stadig et par ledige 
borde, så jeg satte mig med en kop kaffe og studerede livet på stedet. De andre gæster 
var meget forskellige, men der var da flere som godt kunne være lidt af min egen slags, 
og nogle af dem havde meget travlt med at købe noget spiseligt gennem en luge i nabo-
ejendommen… det måtte jeg undersøge! Man fik det udleveret som en stor håndfuld i 
en papkarton. Det var nogle underlige hvide og lidt gyldne firkantede stænger med lidt 
groft salt strøet ud over, og de smagte skide godt… Hej, er du dansker lød det pludselig 
ved siden af mit bord! Det var Jerome, der trods sit fransk klingende navn var ærke kø-
benhavner. Han og en anden dansk kammerat havde fået øje på et lille turistmærke med 
et Dannebrog på min rygsæk, og de satte sig nu ved mit bord. 

Glæden over muligheden for at tale dansk var stor hos mig, og jeg fortalte dem om min 
situation, som de kun kendte alt for godt, i og med at de selv vagabonderede på samme 
måde, og så fortalte de ellers lidt om hvordan de klarede sig. Lidt længere henne af ga-
den var der således et lille herberg svarende til et vandrehjem hvor man kunne overnatte 
for få penge, og lidt til den anden side var der en katolsk kirke der hver aften uddelte 
gratis mad til hjemløse. Med de to støttepunkter og lidt bommeri havde de klaret sig fint 
i et par uger. Bommeri, hvad er det spurgte jeg! Jo, det er et moderne ord for tiggeri for-
klarede de… du ved, den der med at "jeg er en fattig rejsende" ikke! Jo. jo. Ellers havde 
de fundet et sted der i kvarteret, hvor man kunne liste op på taget og tage en slapper i 
solen og spise noget medbragt mad, og når det ikke var nok kunne man gå op og hygge 
sig i Det Danske Hus øverst oppe nær Triumfbuen bag Avenida des Champs Élycées, 
eller Champen som de kaldte den. I Huset er der gratis kaffe og aviser, ligesom man og-
så kan være heldig at støde på nogen der kan hjælpe med at finde noget arbejde! Super, 
svarede jeg og tog afsked for yderligere at rekognoscere mulighederne i byen. Vi aftalte 
at ses senere og på vej derfra fik jeg lige spurgt… øhh! Hvad er det for resten jeg har 
siddet og spist her? …mand, det er pomfritter.  

Fra kunsthandler til slagteriarbejder 
Nu forløb der knap et par uger, og en dag var jeg var stødt på en byggetomt med et ned-
revet hus og flere dynger affald. Der fandt jeg en hel håndfuld løse krøllede bogblade 
med gode gengivelser af en blandet verdenskunst og heriblandt også af den spanske be-
rømthed Picasso. Mange af disse ark talte til mit kunstnerhjerte og jeg havde tog en 
håndfuld med mig og lagde den på fortovet senere da jeg satte mig på en af broerne for 
at hvile. Til min store overraskelse lå der så flere mønter oven dem da jeg åbnede øjnene 
efter en kort blund. Folk havde simpelthen tænkt at jeg sad der for at sælge billederne, 
og havde spædet til min økonomi. Det fortalte jeg til Jerome, og han blev fyr og flamme, 
for han havde længe gået og arbejdet på en idé om at reproduktioner af kendte værker, 
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og min oplevelse virkede på ham, som en påmindelse om at komme i gang, og så invite-
rede han mig med i projektet. Det var hans opfattelse, at en masse mennesker var be-
gyndt at interessere sig for rigtig kunst, men at de fleste ikke havde råd til den slags… og 
helt sikkert var det, at et firma ved navn Minerva Reproduktioner havde en kæmpe suc-
ces i Danmark men endnu ikke havde bevæget sig udenlandsk. Vi napper Sverige, sagde 
Jerome og jeg fulgte ham med åben mund og polypper… hvordan kunne han dog få så 
skøre ideer, og kunne det overhovedet lade sig realisere tænkte jeg, men på den anden 
side var der jo ikke rigtig noget at tabe, og jeg havde jo i forvejen allerede givet efter for 
min rastløshed. Vi gør det bare, sagde jeg.  

Hurtigt var vi tilbage i Danmark hvor jeg fik fat i min scooter som jeg tænkte det ville 
være muligt at sælge til Låsby Svendsen. Han handlede med alt fra barberskum til kame-
ler, så det kunne vel ikke være umuligt! Jo, det kunne det, men han var flink og bød på 
rundvisning og gratis overnatning. Scooteren blev så solgt i Aarhus i stedet, og vi tog 
hjem til Jerome som boede sammen med sin mor og en søster ude på Blegdamsvej. Der 
fra fik vi fat i noget Minerva salgsmateriale og fik det klippe klistret til vort eget præsen-
tationsmateriale. Konceptet var endt med at blive dørsalg til dobbelt pris i Sverige, og 
for at få nogle penge i kassen skulle kunderne betale en fjerdedel ved salgsaftalen og re-
sten ved modtagelsen af det bestilte. Det var nok en noget uautoriseret forretningsmo-
del, men vi, eller Jerome, var kreative og havde ikke gået på handelsskole og så gik turen 
ellers til Sverige og Göteborg hvor jeg købte en brugt bil i  form af en Simca Aronde. Bi-
ler i Sverige kostede kun en brøkdel af hvad biler kostede i Danmark og på den måde 
havde jeg et sted at være når jeg blev alene! Det var nemlig tanken, at vi kun lige skulle 
starte op sammen, hvorefter Jerome skulle tage tilbage til København og passe og udvik-
le projektet derfra, eksempelvis med opstart af yderligere distrikter i Sverige etc. Med 
vort betalingssystem kunne den udsendte sælger nu stoppe de indhøstede udbetalinger i 
lommen og sende bestillingerne videre til "kontoret" i København. Finansieret af den re-
sterende fortjeneste, når køberne betalte restbeløbet per efterkrav skulle Jerome således 
indkøbe og sende de solgte billeder.  

Alt gik efter denne slagplan i en uges tid. Vi stemte dørklokker og Jerome var en ørn til 
at snakke ordrerne i hus, hvor jeg nærmest fulgte med som statist, men dog også havde 
mine gode stunder, så det skulle nok gå alt sammen. Jerome rejste så som aftalt til Kø-
benhavn med de indkomne ordrer og penge, og jeg drog videre på egen hånd. Den før-
ste formiddag alene begyndte også nogenlunde, men uden peptalk føltes det også som 
om luften lige så stille fes ud af ballonen og jeg tjente knap til et måltid… og medens jeg 
fortærede det besluttede min krop og mit sind, nærmest uden for kontrol… "aldrig mere 
en bøvet salgstale fra mig". Måske var det unfair mod "projektet", men jeg tvivler, og 
under alle omstændigheder har jeg aldrig set eller hørt fra min makker siden… forment-
lig gik vi død synkront… og samme eftermiddag opsøgte jeg arbejdsformidlingen i den 
tilfældige by Jönköping hvor jeg tilfældigvis befandt mig. 

Dagen efter mødte jeg klokken syv om morgenen på et slagteri i udkanten af byen, her 
skulle jeg være altmuligmand og blev straks parkeret i en afkrog af matriklen og blev 
bedt om at rydde op i en masse skrammel mest bestående af en mængde tomme ulækre 
tønder. Dér var det, at jeg kom ned til livets overflade og kom til at tænke på Grethe der 
hellere ville have en anden og Lene der var for ung for ikke også at glemme min gamle 
flamme Gipsy som jeg ikke vidste hvor var… jeg var på skideren, og selv min mor tænk-
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te jeg nu på, alt medens jeg tumlede rundt med de forbandede tønder der "in the middle 
of nowhere". Hvad var det dog jeg havde gang i? Så tænkte jeg på Jørgen og på et par 
besøg på hans tidligere højskole i Brandbjerg. Han havde været vildt begejstret for op-
holdet og de ting han havde oplevet der… noget sådan kunne jeg også godt tænke mig, 
det måtte jeg kunne overbevise min mor og Valde om… og inden dagen var gået havde 
jeg stablet alle tønderne og revet omkring dem som anvist, været på slagteriets kontor og 
for at sige op og havde fået de skillinger jeg var berettiget til. Det var lige præcist nok til 
benzin og en færge hjem over Gøteborg og Frederikshavn. 

Den store genforening 
Godt en måned efter min forsvinding rullede jeg ind på parkeringspladsen foran Kon-
genshus. Alle mine ting fra værelset på Jeppe Aakjærsvej var samlet og stod i en kasse i 
køkkenet oppe i sidefløjen med privatboligen… en ny lejer havde overtaget mit værelse i 
Holstebro. Stemningen var trykket, men ikke hysterisk… på den ene side ville min mor 
gerne støtte mine ønsker om at komme på højskole, men på den anden side syntes hun 
at jeg i så fald ville sætte så meget over styr! Først og fremmest at jeg ikke ville få fuld-
endt uddannelsen som murer og dertil måtte betale erstatning til min mester i samme an-
ledning… som om tabet af min scooter ikke var rigeligt! Nå de to ting jo ikke havde jo 
ikke noget med hinanden at gøre, jeg var bare lidt overvældet af mine egne manøvrer. 
Mor syntes jeg skulle tage en snak med mester Hansen, og det var godt nok heller ikke 
lig en konsekvens jeg glædede mig over… der manglede stadig halvandet år af læretiden, 
og det så jeg som en evighed, så det var noget af et surt æble at bide i. 

Dagen efter kom Bodil også til, og hun fortalte mig at jeg var håbløs dum hvis jeg ikke 
nu fik mig taget sammen til at afslutte min læretid med et svendebrev. Med et svende-
brev ville verden stå mig åben… med højskoleophold og alle mulige andre uddannelser. 
Uden denne afslutning ville jeg bare være et hul i jorden som andre så kunne pisse i! Lige 
sådan sagde hun ikke, men det var sådan jeg fortolkede det, og så fyrede hun ellers bare 
hele sit socialrådgiverskyts af i en lang salve, så jeg billedligt talt lå jævnet med jorden.  
Men dog ikke mere skadet end at jeg dagen og en en telefonaftale senere, mødte op på 
arbejdet igen. Tage havde været fåmælt, men fru Ester havde talt min sag i baggrunden, 
og således endte jeg på murerstilladset igen… næsten som om intet var hændt og nu 
oven i købet som ældste lærling. Den nye yngste lærling hed Anders, Anders Beck, og 
han var to meter høj og søn af byens driftigste murermester. Dette kunne godt give nog-
le bange anelser, for som det hed sig, så var mestersønner og granknaster noget man 
skulle se at komme uden om, men Anders var altså god nok, og vi opnåede hurtigt et 
godt samarbejde. Længere henne oplevede vi endda det sjove at vi sammen… Tage, med 
en højde på ca. 160 cm., jeg på 180 cm. og Anders med sine 200 cm. kunne pudse en 
væg i et hug, hvor vi hver tog os af den del der var os nærmest… wupti, det nederste, 
det mellemste og det øverste i en eneste arbejdsgang og helt uden stillads! 

Gensynet 
Pludselig stod hun der lige foran mig, da jeg kom ud fra en port. Om det var uventet el-
ler tilsigtet husker jeg ikke, måske lidt begge dele. Hun så ud til at være glad for at se 
mig, så jeg tog mod til mig og sagde hej! Og jo, hun ville gerne snakke og vi endte med 
at aftale at mødes næste dag… hun var ikke optaget til anden side længere, og hvad kun-
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ne der så ikke ske… Det blev til en ny begyndelse, og om muligt, var vi gladere for hin-
anden end nogen sinde, men alligevel med en noget nervøs distance.  

Efter min internationale eskapade var jeg flyttet ind hos Bodil i den stik modsatte ende 
af byen, først som en midlertidig ordning, men snart også som en permanent løsning 
som kort og godt handlede om at få afsluttet læretiden med det eftertragtede svende-
brev. På den måde var der ro på, og det befandt jeg mig godt med. På længere sigt havde 
jeg dertil vekslet mine forliste planer om et øjeblikkeligt højskoleophold med en plan 
om, at arbejde hen mod at søge ind på kunstakademiets maler- og/eller billedhuggerud-
dannelse og, om nødvendigt, at tage en studentereksamen først! Det var nogle fremtids-
perspektiver som meget lignede nogle planer, som Grethe tilsvarende havde besluttet sig 
for, og et nyt kæresteforhold så vi som en hæmsko for os begge! I det mindste var jeg nu 
nok, til forskel fra tidligere og belært af virkeligheden, ikke helt så overbevist om at vi 
ville holde sammen til evig tid. På den måde gik der en tid hvor vi med en vis succes 
primært var gode venner og også inkluderede Jørgen Teilmann og hans kæreste Ida i 
København i venskabet. Sammen besøgte vi blandt andet deres gamle højskole i Brand-
bjerg. Dette samvær med andre og vores fortsat store gensidige tiltrækning af hverandre 
bragte naturligvis tættere og tættere på hinanden, men op imod dette virkede vore mod-
sætninger dog stadig som en hæmsko. Et af konflikterne var, at Grethe ikke var begej-
stret for mine kunstnerdrømme… ikke sådan at forstå at hun sagde det direkte, men un-
der huden brød hun sig ikke om kunstnerkulturen og i hvert fald ikke, at jeg skulle være 
en del af den… eller også troede hun ikke på at mit talent rakte. Ja eller måske foretrak 
hun bare , at jeg blev ved min læst murerhåndværket og måske, i endnu bedre fald, ud-
nyttede dette i en direkte videreuddannelse som bygningskonstruktør og endnu bedre 
om muligt til arkitekt! 

Sådan oplevede jeg det, men det kan godt være at jeg her bare tillægger hende overvejel-
ser, der i virkeligheden bare var mine egne fortolkninger af hvad hun inderst inde fore-
trak, eller som jeg selv i virkeligheden også tænkte var det mest hensigtsmæssige, men 
som jeg også var i total vildrede med. Hvor om alting er, så var Grethe bare langt mere 
moden og afbalanceret end jeg, og hun ønskede orden i sit liv og i sine forhold, hvor jeg 
mere og mere svømmede hen i drømme og vilde ideer om anderledes kaotiske og åbne 
tilstande. Det slog gnister og jeg var ikke til sinds at give hende medhold. I stedet holdt 
vi igen en pause med hinanden. 

Senere hen på efteråret var jeg midlertidigt flyttet til Herning i anledning af, at jeg gik på 
teknisk skole der. I den periode havde jeg god kontakt med min gamle kontubernal og 
kostskolekammerat Jens, som nu var kontorelev hos Karup Kommune, medens jeg også 
havde min gang i Sønder Felding. Det var mest fest og ballade og det nød jeg, men hver 
uge skulle jeg også lige en smut til Holstebro på lønningsdagen, for lønnen fik man jo 
dengang i kontanter i en kuvert… den såkaldte lønningspose, og en sådan hentede man 
personligt. Det var under et sådant besøg jeg igen løb på Grethe… og som altid blev vi 
begge meget glade for at se hinanden, og da det var en fredag var det bare så dejlig nemt 
at træffe en fræk aftale, så det endte selvfølgelig med, at hun tog med mig tilbage til 
Herning hvor vi havde den hedeste weekend man kunne ønske sig, og da hun alene tog 
toget tilbage til Holstebro søndag aften vinkede vi til hinanden til længe efter, at hun var 
ude af syne. 
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Ugen efter var vi igen sammen… nu til fest i Grindsted på kostskolen. Det gik også for-
rygende og vi havnede på den kongeligt privilegerede Filskov Kro hvor natten igen bare 
endte i idel lykke… nu skulle vi være uadskillelige, og ugen efter, da jeg igen var en smut 
i Holstebro efter lønningsposen havde Grethe, som den handlingens kvinde hun er, da 
også allerede skaffet sig selv et kælderværelse ude i noget nær Bodils ende af byen… su-
per fedt. Vi indviede stedet… og så ved jeg ikke hvad der gik galt! Men vi blev rygende 
uenige og gik fra hinanden i vrede. Det var selvfølgelig noget med vore modsætninger 
der havde gnistret og sat en "uoverstigelig" barriere i brand. Helt sikkert har jeg været 
urimelig, men også stødt, og som med Gipsy og Gunhild i sin tid "indså" jeg, at livet 
ville ikke gå med Grethe heller. Vi var for forskellige og ville kun gå i vejen for hinan-
den. Det måtte stoppe… og det gjorde det så, og jeg begyndte at læse om eksistentialis-
me og Sartre. Det var tungt stof og der måtte arbejdes hårdt, men en pointe er dog ble-
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vet tilbage, og det var at det evige liv højest ville bestå i det omfang den døde ville være 
husket blandt de levende! Det syntes og synes jeg lyder plausibel. 

Bryllup 
En måned senere, midt i jule- og nytårsmylderet, havde vi ikke hørt en lyd fra hinanden, 
og ingen tilbagefald syntes i sigte, hvad jeg vel egentlig var godt tilfreds med. Vi var jo 
begge stadig meget unge, og sådanne kæresteophør var jo set før, hvor alle involverede 
efterfølgende havde fået et godt liv. For mit vedkommende var retningen sat direkte 
mod fremtiden og mine spændende planer der netop havde forårsaget, at jeg  var be-
gyndt at modtage undervisning hos en ny kunstmaler, Bent Eli, der netop var kommet til 
byen… og så stod hun der igen, hende Grethe, og hun så lidt forbeholdent på mig dér 
midt på Karolinetorvet. Hun var flyttet hjem til sin mor igen, og nu gik hun og ventede 
på resultatet fra en graviditetstest… Hallo, "virkeligheden kalder" kunne man nok kalde 
det chok jeg nu stod som forstenet af… Så må vi jo gifte os, sagde jeg uden betænkning. 
Så vidt det stod i min magt ville jeg ikke være årsag til, et nyt faderløst barn løbende 
rundt en gang til. Sådan et liv kendte jeg alt for godt… og det kunne gå an, men det var 
det ikke noget jeg kunne anbefale. Det havde jeg gjort mig klart for længe siden, omtrent 
samtidig med erkendelsen af min egen eksistens. Min indstilling var klar, og i situationen 
kunne Grethe heller ikke komme på bedre løsninger. Pludselig stod vi altså der med en 
helt ny virkelighed. At omtalte test ville ændre på noget regnede vi ikke med. Lykkehjulet 
havde drejet rundt og vi skulle være forældre, sådan som det også blev bekræftet efter et 
par uger… hvorefter brylluppet blev aftalt til den 10. april 1965. 

Rigtig ked af det var jeg ikke, for vi elskede hinanden, og et barn var jo noget fantastisk, 
det barn glædede jeg mig straks rigtig meget til at lære at kende. Fødslen var sat til den 
25. august og så måtte de besværlige modsætninger mellem os løse sig som de kunne. 
Men hvordan kunne det nu også lige være sket alt sammen! Grethe havde været noget 
ømskindet og vi havde derfor aldrig gennemført vort samvær sådan helt til bunds, så 
teknisk set var hun faktisk fortsat jomfru… og i den situation havde vi da også så småt 
regnet med, at der var tilstrækkelig forebyggelse mod graviditet… og det var der så bare 
ikke, men hvem var det ellers ikke lige, at der var blevet undfanget på denne måde? Den 
gang stod der en tømrer bag og nu altså en murer! Under alle omstændigheder ventede 
vi os et vidunderbarn, og så kunne den genstridige mødom da passende få lov at ryge ef-
ter et ærbart bryllup tænkte jeg… og sådan blev det.  

Vielsen blev foretaget i kirken i Holstebro. Dette til trods for, at noget af det eneste vi 
virkelig var enige om var, ikke at tro på nogen former for guder… Den slags, i enhver 
forklædning, betragtede vi som et mylder af variationer af overtro gennem den menne-
skelige historie, og hver gang baseret på forskellige indpakninger af menneskets helt na-
turlige adfærdsregler, og dem var vi skam med på. Dette, samt det forhold, at kirken i 
forvejen gennem de seneste 1.000 år havde fortrængt alle de tidligere bede- og danse-
pladser med og uden templer, retfærdiggjorde naturligvis at vi valgte hvad der var at få af 
passende ceremonier, og puttede det i det som vi selv ville… for fest skulle der være. 
Helt naturligt med vore forældre i spidsen, og vore bedsteforældre, vore søskende og 
andre familiemedlemmer samt venner.  

Vore fælles venner Jørgen og Ida var der ikke. De havde deres egne omstændigheder. 
De var blevet gravide nogenlunde samtidig med os, men det var ikke blevet modtaget 
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med begejstring hjemme hos Ida. De to havde jo, som sådan, nogenlunde identiske pro-
blemer som vi… med manglende færdiggørelse af igangværende og planlagte uddannel-
ser, små indtægter og lignende. Men Idas far havde penge og forbindelser til at komme 
uden om den danske antiabortlov, så Ida fik en rejse til Østtyskland, DDR, og så var den 
graviditet klaret og ude af verden. Sådan som desværre også Idas videre fødeevne og de-
res kæresteforhold i øvrigt. Et postkort havde netop lige fortalt os, at Jørgen nu opholdt 
sig i Paris! 

Som fortalt var vi ikke troende, ja vi var og er end ikke tvivlende. Vi havde og har sim-
pelthen ikke sans for spiritualitet, hvor spændende og befriende det ellers kan fremstå. 
Blandt de menneskelige værdier som vi har levet efter i sin reneste form, har kærlighe-
den oplagt været den vigtigste. I første omgang fuldstændig domineret af lysten til og 
nydelsen af sex, sådan som dette også, kombineret med yngelplejeinstinktet, hele vejen 
har været den væsentligste kilde til den livslange sammenhængskraft… trods alt.  

Bosætning og fødsel 
Gift eller ej, så havde vi det problem, at vi ikke havde en selvstændig bolig. Tiden havde 
været knap op til brylluppet, og dengang kunne man under ingen omstændigheder få en 
bolig før man var gift, og selv med Grethes arbejde og netværk på kommunekontoret 
havde vi ikke kunnet få en lejlighed til tiden… men vi havde fået lovning på en med ind-
flytning den 15. august, og det var heldigt, for så havde vi jo 10 dage til at komme på 
plads… men hvad så med de 5 måneder indtil da? Det var jo et problem, for lige så for-
budt det var at bo sammen når man ikke var gift, lige så problematisk var det at bo hver 
for sig når lænkerne først var smedet. 

Løsningen blev, at svigermor Kathrine rykkede ud af sit soveværelse og ind i Grethes 
børneværelse. Så kunne vi flytte ind i soveværelset med to fine nye Wegner-senge og alt 
vores grej. Det var en flot gestus at tilbyde os dette, og vi var også meget taknemmelige, 
men inden i oplevede jeg hurtigt situationen som var jeg fanget i en fælde hvor det kun-
ne knibe med at få luft. Kaotisk som jeg i forvejen var i mit narcissistiske hoved bragte 
tilstanden min selvmedlidenhed totalt i selvsving. Forhåbentlig beherskede jeg mig no-
genlunde over for den sagesløse Grethe, som vel selv havde sit at brydes med… men 
heldig havde hun altså ikke været med mig i de dage, og for den sags skyld mange gange 
siden. For at lette trykket skar jeg nogle billeder i linoleum, eller jeg tog mit malergrej 
med mig på cyklen og kørte ud i skoven for at male alt andet end træer. 

Endelig kunne vi flytte ind i vor lejlighed, en treværelses øverst til venstre på Døesvej 71. 
Det gav luft med øjeblikkelig virkning, og nu kunne vi for alvor gå i gang med at bygge 
rede. Sengene havde vi og i stuen fik vi Grethes ungpigebriks anbragt, så den tog sig ud 
som en moderne chaiselong sammen med en ny Børge Mogensen lædersofa og en bog-
reol som det lykkedes mig at flikke sammen af nogle gemene brædder ude på den aktuel-
le byggeplads. Alt sammen understreget med det flotteste blå kelimgulvtæppe hvor der 
også lige blev plads til en af de fede argentinske Butterfly stole. Alt blev klar til det lille 
barns ankomst med den fineste vugge og mit gamle skrivebord fra Brugsen stillet an i 
børneværelset… kun manglede de knaldrøde hessiangardiner.  
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Grublerier og strikketøj i ventetiden 
 

 

Gardinerne var vi i gang med at sætte op den 24. august efter at vi begge var kommet 
hjem fra arbejde. Det var mig der stod på en taburet og forsøgte at få dem til at hænge, 
medens Grethe sod parat med nye stykker og flere gardinringe… da hun begyndte at 
klage over ondt i maven og der omkring. Visse vase, svarede jeg og bad hende holde ud 
lidt endnu… men det var forgæves… Grethe havde ondt, og først nu gik det op for os, 
at det kunne være fødslen der var begyndt… ja men for fanden da, og uden gardiner! 
Hurtigt bankede jeg på hos naboen som vi knap kendte, men vi vidste da, at de havde 
telefon. De var flinke og tilbød straks at ringe til jordmoderen på mine vegne… det var 
skønt, for så kunne jeg skynde mig tilbage til Grethe, som nu hele tiden fik mere undt, 
men med lange mellemrum… måske det var veer sagde vi til hinanden! Ja det er det sag-
de jodmoderen da hun kom til. I må hellere rykke sengene fra hinanden så man kan 
komme til fra begge sider når barnet kommer, og så tager I det ellers bare med ro… for 
så kommer jeg snart tilbage, jeg har lige en fødsel mere jeg skal tage mig af, hej så længe! 
Hov hvad skete der lige… vi var ikke forberedte på at vi skulle klare det her alene, men 
så fik vi da heldigvis besøg af Bodil og Rikke som boede lige om hjørnet ovre på Thors-
vej, og Bodil tog det helt roligt og sagde bare vent, og hvor er det spændende… og så 
kom jordmoderen igen og mærkede efter og sagde, at fødslen nok ville trække ud til hen 
ad natten, og så gik de andre hjem igen. 

Omkring midnat kom der besked om en tredje graviditet der var ved at udvikle sig! 
Hvorfra og hvordan beskeden nåede frem husker jeg ikke, det var jo før mobiltelefonens 
tid, men jordmoderen fosvandt igen, og nu forblev vi alene indtil hun kom tilbage et par 
timer og en fødsel senere. Åe, hvordan går det… spurgte hun, og kiggede til Grethe der 
lå og jamrede sig under veerne med den store mave vuggende op i luften. Det tager lidt 
tid endnu sagde hun og lagde sig på briksen… Væk mig hvis der sker noget… og du der, 
henvendt mod mig, du bliver der ved fodenden og holder øje med hvad der kommer, og 
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så sov hun. Da så jeg kort efter en tot sort hår som helt sikkert ikke var Grethes. Det er 
godt, men der skal mere til stak jordmoderen hovedet ud af søvnen og sagde og sov vi-
dere. Men så varede det ikke længe før jeg blev nervøs igen, og så kom hun på benene 
og kunne se, at nu var tiden inde, og så måtte jeg godt se at få ringet til lægen… og læ-
gen kom og Grethe fik lagt en maske med bedøvelse a la lattergas. Det fik ganske rigtigt 
Grethe til at slappe af, men dog nærværende nok til at presse når der var bud efter det… 
og så pludselig, som med kalvene hjemme i stalden hos min bedstefar, der nærmest kom 
springende ud ved det sidste ryk i rebet, så kom det lille barn wupti ud i friheden og gav 
et vræl fra sig… et nyt menneske var født og glæden eksploderede i os alle… der klok-
ken ca. 6 om morgenen. 

Vi var ved at bygge et nyt hus til arkitekt Fich, jeg havde netop bygget min første pejs 
helt på egen hånd, og nu var jeg også far til en lille velskabt dreng… hvor meget højere 
kunne man nå her i tilværelsen? Egentlig ville jeg helst have været ude på byggepladsen 
til tiden klokken 7, men grundet fødslen og al det tumult som den medførte var det nu 
godt oppe ad morgenen før jeg nåede frem… og det endda bare for at fortælle den fan-
tastiske nyhed og melde afbud til resten af dagen. Det havde været meget svært for mig 
at få armene ned og holde fast i cykelstyret hele vejen gennem byen… tudbrølende… 
vildt og ustyrligt. Hele natten og morgenen med havde været præget af ekstrem fokus og 
koncentration i forhold til fødslen og først nu, da jeg havde fået Bodil hidkaldt og parke-
ret hos den nu nybagte og sovende moder og hendes barn, var jeg i stand til at forlade 
de to for en stund, og dér på cyklen faldt alle parader og dampen slap ud. 

En dreng, og en søn 
Straks efter fødslen og en lettere vask blev den sprællevende dreng lagt ind til sin lykkeli-
ge mor før navlestrengen blev klippet over. Under hele fødslen var der på ingen måde 
blevet taget hensyn til Grethes ømskindethed… naturen havde upåagtet gået sin gang og 
havde på det nærmeste martret hende i de uendelige skift mellem de mange veer, hvor 
hun tilmed blev opildnet til at presse og presse med stadig stigende smerter tilfølge. Hun 
svedte, græd og sukkede og blev nærmest salig da lægen, efter næsten 12 timer gav hende 
den lette bedøvelse som straks lettede på hendes byrde og gav mod til det sidste pres før 
det vidunderlige skete, og jordmoderen stod med den lille dreng i hænderne. 

Midt på formiddagen, da jeg vendte hjem fra byggepladsen havde jungletrommerne så 
også virket og havde alarmeret både svigermor Kathrine, mor Krista og Valde der nu al-
le ankom for at hilse på moren og se vidunderbarnet, og ikke et øje var tørt… så smukt 
og herlig et barn havde ingen tidligere set, i hvert fald ikke Grethe og jeg… og så ringede 
det på døren! Det var fru Olsen, hun var en af kommunens husmoderafløsere, og hende 
og hendes slags havde vi aldrig hørt om før, men nu stod hun altså der midt på stuegul-
vet og sagde at hun ville komme hver dag i en uge og gøre rent, lave mad og ordne tøj 
etc… i det hun spurgt husherren hvor hun skulle starte! Det var lidt af en udfordring at 
vende der midt blandt alle fremmødte, men som murer kendte jeg da rigeligt til at med-
dele murerarbejdsmændene hvad jeg havde brug for oppe på stilladset, og jeg havde net-
op lige bemærket at der ikke var mere toiletpapir! Det ville fru Olsen gerne hente noget 
af… og så kunne vi jo lige vinde lidt tid til at drøfte den uventede kommunale service. 

Sikke en oplevelse. Det blev den bedste perioder hidtil i vort korte ægteskab. Grethe 
havde fri fra arbejdet de næste fire uger til halv løn, og jeg valgte selvfølgelig at drøne 
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hjem hver middag så vi kunne udnytte dette og spise sammen. Med lidt held kunne vi 
lige nå en halv time sammen der midt på dagen, og i den første uge stod fru Olsen for 
maden… en god og sund dansk mad med kartofler og brun sovs til frikadeller, medi-
sterpølse og stegt flæsk med mere… som kartofler og persillesovs og et par stegte rød-
spætter. Men ikke nok med det, fru Olsen var også vild med den lille dreng, og hver dag 
havde hun gjort ham fint i stand til når far kom hjem for at spise… og hendes glans-
nummer var at redde fyrens mørke hår med den fineste prinsessekrølle! Grethe syntes 
ikke det var lige sjovt hver gang, for en dreng skulle jo ikke have pigehår, men vi hygge-
de os nu vældigt med det. 

Ikke mindst fru Olsens mad blev et vendepunkt i vor tilværelse. Hidtil, i de ti dage vi 
havde boet alene sammen før fødslen, havde vi jagtet alle hånde typer dåsemad henne i 
supermarkedet. Ingen af os anede hvordan man lavede mad, begge vore mødre var ko-
gekoner og levede af at lave mad, og i deres professionelle rutiner havde de vel syntes 
det var for besværligt også at oplære deres børn, og nu stod vi så der og havde fået vor 
uduelighed klippet ud i pap ved konfrontationen med fru Olsens mad. Den var ganske 
vist som vor mor ville have lavet den, men nu blev den set i en ny vinkel, for så meget 
forstod vi… man kan ikke leve af dåsemad hele livet. I ugerne der kom skulle prøven 
derfor stå, for da overtog Grethe køkkenet, opvasken, blevasken, storvasken, rengørin-
gen, sytøjet og aller vigtigst babypasningen. Hvordan det gik husker jeg ikke, men krise 
blev det ikke til selvom jeg næppe var til den store hjælp. I virkeligheden var jeg nærmest 
en katastrofe set med vore dages øjne! Aldrig i mine dage havde jeg set en mand lave 
mad endsige passe børn eller noget af alt det andet… det var kvindearbejde, og det faldt 
mig ikke ind at deltage på den front, tværtimod kunne jeg finde på tvært, at kommentere 
en manglende strygning af mit undertøj med, at det havde min mor da altid gjort! Dette 
er en af Grethes yndlingsanekdoter fra den tid. Jo tak, der forestod Grethe en kæmpe 
ekstraopgave i at omskole mig til moderne familiefar hvor mand og kone deles om alle 
opgaver i hjemmet. Den slags var knap set før, men vi tilhørte jo også den første genera-
tion hvor begge gik på arbejde… og det gjorde vi igen, dagen efter fødslen for mit ved-
kommende, og for Grethe…mindre end en måned efter. 

Den store omvæltning 
Hvor godt jeg fik mig omstillet fra tidligere tiders manderolle kan nok diskuteres, men 
det blev ikke til noget at prale af. Mit udgangspunkt var jo heller ikke det bedste… altså! 
Hverken Valde eller min bedstefar havde nogensinde ageret som forbilleder på den hus-
lige front med madlavning og børnepasning etc. Så hvorfra skulle jeg vide andet end at 
mænd, det var sådan nogen der, når de havde spist, rejste sig fra bordet og gik ud og 
fortsatte dagens dont, om det så var at gå i skole, hakke roer, lave regnskab eller hvad 
der måtte være, så havde det end aldrig så meget som været diskuteret… det huslige var 
kvindernes domæne lige som arbejdet udenfor hjemmet var mændenes. Kun kendtes det 
omvendte hos en jordmoderfamilie, og skulle der forekomme andre tilfælde hvor man-
den i særlig grad deltog i det huslige, ja så kaldtes han nedsættende for en jordmord-
mand. Mænd deltog således generelt ikke i husholdningen og enlige mænd benyttede sig 
i stort omfang af en ansat husholderske eller pige i huset, hvis de da ikke spiste på et 
pensionat og afleverede vasketøjet andet steds. 

Men nu i 1960erne var verden pludselig vendt på hovedet. Pigerne tog nu realeksamen 
på lige fod med drengene, og så var det ikke længere nogen topprioritet at blive husmor, 
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nej så hellere kontordame, sygeplejerske og lærerinder etc. Ja, og de andre piger, de som 
forlod skolen efter 7. klasse forsvandt også i stort tal ind på arbejdsmarkedet, i industri-
en som syersker og altmuligdamer eller i butikkerne som ekspeditricer og damefrisører 
og andet. At ende som hjemmegående husmoder var nu meget umoderne. Ingen eller 
kun ganske få af os som det berørte… de unge kvinder og de unge mænd havde tænkt 
situationen til ende, i forhold til hvad alle disse omvæltninger ville komme til at betyde 
for deres næste hverdag med egne familier. Alle fortsatte bare i deres vante kønsroller 
som om intet var hændt… og alle måtte vi så lære at tilpasse os de nye levevilkår efter-
hånden som vi oplevede hvor skoen trykkede, og her var det altså pigerne der først og 
fremmest mærkede de nye overbelastninger. 

Som de fleste andre havde Grethe heller aldrig nogensinde set en mand føre sig frem i 
husholdningerne… og ja, hvis man vil stille sagen på spidsen så kunne mandlig indblan-
ding på de kanter, måske ligefrem risikere at blive opfattet som en desavouering af kvin-
den, endda i hendes egen selvopfattelse! Dette godt akkompagneret af at mænds attitude 
mest af alt så ud som, at når kvinderne nu pludselig valgte at sidde på deres røv ude i by-
en hele dagen og hvile sig i et kontorjob, så kunne det vel kun give dem ekstra kræfter til 
at tage ordentlig fat når de hen under aftenen kom hjem til deres køkkener! Den bløde 
mand var endnu ikke opfundet, og klimaet og forventningerne til mænd og kvinder var 
gennemgående som de altid havde været … men det fik ende. 

Nogle kvinder så uretfærdighederne klart og de kæftede op og kaldte sig "rødstrømper" 
og tog kampen op. De nægtede at agere husslave, madonna og sexkilling på en gang. Fu-
rierne smed deres brystholdere og klædte sig ud som smedesvende i blå overalls og træ-
sko for på en gang, og på skarpeste vis, at demonstrere afstand til alle tre hovedroller. 
Det gjorde de selvfølgelig ret i, men det blev dog sjældent værre end at der stadig var ri-
gelig med "rigtige" kvinder der tørstede så meget mandlig anerkendelse her og nu, at de 
stadig forsøgte at leve op til de gamle normer. Det var de fleste mænd mere end parate 
til at lukrere på så længe det bød sig til, og først da kvinderne i bredt omfang begyndte at 
bryde sammen af udmattelse og mere eller mindre sprang i luften under hysteriske an-
fald, begyndte mændene i større omfang at deltage i opvasken og gå ned med skralde-
spanden… og så var den egentlige kamp i gang, nu var der ikke flere respektable veje 
uden om aktiv husholdningstjeneste, heller ikke for mig. 

Grethe satte simpelthen hælene i… og mig stolen for døren. Hun forlangte uforbehol-
dent min deltagelse i husholdningen lige på stedet… og den fik hun så, om end træg og 
fodslæbende, hvor jeg som en anden krejler bestandigt forsøgte at slippe billigst muligt. 
Det har nok ikke været kønt at se på, og havde det ikke været for det lille uskyldige barn 
som vi begge elskede over alt på jorden, og så lige vores dragning til hinanden… ja, så 
ville den bedste løsning da have været at lukke forestillingen! Ud af kaos kom nu i stedet 
trin for trin en slags balance hvor vi gradvist fandt ud af at fordele indsatsen i familielivet 
i forhold til begges arbejdsliv. Vi var jo økonomisk afhængige af to lønninger, så det 
måtte jo ske, og der var kun os selv til at finde ud af det, for den ældre generation for-
stod sig ikke på problematikken… de havde jo levet under helt andre vilkår. På grund af 
kvindernes nye tilværelse på arbejdsmarkedet skulle der jo nu nødvendigvis samarbejdes 
i hjemmet, for naturligvis kunne eller skulle ingen kvinde eller mand klare den opgave på 
egen hånd. Den måtte og skulle være en fælles sag… og som den stærke personlighed 
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Grethe var det hende der førte an og løbende satte den nødvendige dagsorden for de 
praktiske opgaver. 

Jacob Jakobsen 
Med et kæmpe held havde vi fundet verdens bedste dagplejemor til den lille dreng. Hun 
hed fru Andersen med familie, og de boede ovre på Thorsvej. Manden var DSB funkti-
onær og den ene af de to børn, en pige, gik i klasse med kusine Rikke der boede lidt læn-
gere ude. Det betød da noget for trygheden, at der var lidt forhåndskendskab, men vig-
tigst var naturligvis, at hele familien kom til at elske og forgude og forkæle Jacob. Jo, 
drengen var blevet døbt Jacob Jakobsen… selv med en hel bog om "Hvad skal barnet 
hede", eller måske nærmere derfor, havde vi kun med besvær fundet frem til to navne 
som vi kunne bruge, Ole og Jakob… og så blev det kordegnen der gjorde udslaget og 
skrev Jacob med "c" i kirkebogen og på dåbsattesten. 
 

 
Det stolte unge par med deres ældste nydøbte søn Jacob. 

 
Det var selvfølgelig ikke kun Andersens der var glade for Jacob. Både i familien og alle 
vegne blev han beundret for sit smukke udseende og sin intelligente udstråling… ja selv 
den normalt vrisne doktor Lassen, der jo selv tog imod ham, var overvældet over dette 
sundeste mønsterbarn… og som forældre kunne vi jo nærmest gå på vandet af stolthed 
og benovelse, og vi var ikke spor overraskede over, at drengens aller første ord var "trak-
tor" som han en dag udbrød siddende i sin barnevognen under forbikørsel af byggeplad-
sen med Nørrelandskirken hvor der også blev arbejdet med jorden der hvor Jens Niel-
sen museet lige efter kom til. Måske var vi lettede over, at Jacob ikke sagde "fru Ander-
sen" for hun  var også blevet meget populær hos Jacob. 
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Hverdag og blevask 
En af de helt store udfordringer der fulgte med et forældreskab den gang var blevasken, 
den meldte sig straks som et ufravigeligt krav. Den foregik ved at den snavsede ble blev 
hevet op og ned i lokummet indtil alle faste stoffer var skyllet af før den blev smidt i 
gruekedlens afløser, en kæmpe 20 liters gryde, hvor der eventuelt lå flere tidligere skylle-
de bleer og ventede til gryden var fuld cirka hver anden dag. Da tog vi gryden og drysse-
de nogle sæbespåner på før vi satte den over på det store gasblus hvor den så skulle stå 
og koge en times tid, før bleerne igen blev skyllet, nu i badekaret. På den måde blev de 
kridhvide efter at de også lige havde været på tørresnoren ude på altanen eller inde på 
badeværelset… sikke et cirkus! For det meste foregik blevasken om aftenen efter af-
tensmaden, og efter en lang arbejdsdag og ture i supermarkedet og afhentning af barnet, 
og efter at det med lidt held var faldet i søvn efter måltidet, ja så kunne der godt spores 
en smule træthed hos vi to forældre… og på den anden side var det jo også længe siden 
vi havde set hinanden, og så var det at vi måske lige havde lagt os sammen og blob… 
var faldet i søvn, og først vågnede ved at noget kom ind i vort soveværelse! Det var høj 
sæbeskum som kom sejlende hele vejen fra køkkenet hvor den store gryde bare stod og 
kogte over og over. 

Ak ja, sådan måtte vi så meget igennem. Men som oftest… ja nærmest altid kom løsnin-
gerne bare dumpende. En aften havde vi gæster i form af Bodil og en kollega der havde 
taget en ven med. Vennen var meget snaksalig og underholdt hele bordet med den ene 
historie efter den anden og stoppede først op, da Jacob insisterede på at få skiftet ble… 
og da han så hvordan Grethe lagde an til denne operation på "chaiselongen" gjorde han 
store øjne. Stop! Råbte han… vent lige! Og så sprang han ud af stuen og ned ad trap-
perne, for straks at vende tilbage med et par store poser hvidt noget i hænderne! Det var 
vores verdens første papirs bleer… aldrig havde vi set noget lignende, og fyren skubbe-
de elegant Grethe til side fra den nu rengjorte baby og sagde… Sådan! Og foldede på 
nemmest vis Jacob ind i en papirsble og smækkede et par overtræksbukser uden om, 
medens han fortalte vidt og bredt over den lyksalighed der nu ventede os uden blekog-
ning. For når en papirsble blev snavset skulle den bare smides i skraldespanden… voilà, 
manden var sælger hos Mölnlycke papirproduktion som netop var i gang med en kam-
pagne for de nye papirsbleer. 
 

Det var lidt om blevasken, og når det nu er fortalt, så skal det da også lige berettes hvor-
dan vi begge skrækslagne og rystende holdt godt og fast ved den arme dreng, så lille og 
klejn han var, at han ikke helt skulle forsvinde i sit badevand og den megen sæbeskum, 
da vi for første gang skulle give ham et bad. Det havde overrasket os meget, at han vir-
kede så lille i forhold til den store vaskebalje som i virkeligheden ikke var større end en 
god håndvask… ja det var nok kun fordi vi dog havde set fru Olsen gøre det samme 
uden problemer, at vi overhovedet fik projektet gennemført. Situationen var selvfølgelig 
bare, at vi var totalt uvante med udfordringerne med pasningen af et lille barn…ikke ba-
re her med badet, men også i alle mulige andre sammenhænge. 

Således havde vi fået tudet ørerne fulde af formaninger fra ældre familiemedlemmer om, 
at når et barn var lagt hen for at sove og så bare lå og vrælede for at blive taget op igen! 
Så skulle man bare lade ungen blive liggende, for ellers ville det blive et tyrannisk barn 
og en person der ustandselig, og måske nærmest livsvarigt, ville kræve mere omsorg og 
særbehandling. Dette måtte endelig ikke ske, for vi kendte da begge rigeligt til utålelige 
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unger der alt for ofte fik lov at dominere, så vi fulgte det gode råd. Jeg, nok noget mere 
nidkært end Grethe, som bedre forstod sig på at vurdere situationen og finde en balance. 
I det mindste skete der det, en gang hvor jeg var alene med Jacob, at han ikke kunne el-
ler ville sove, og jeg bare overholdt strategien om at han skulle "passe sig selv"! Det gik 
helt galt. Ikke at han faldt ud af vuggen nej det kunne han ikke, men han hylede og skreg 
så længe og så højt, at hele opgangen begyndte at røre på sig… med frygt for at der var 
noget der var gået helt galt! Nej alt er helt i orden sagde jeg så til nabokonen, da hun rin-
gede på og spurgte om der ikke var noget hun kunne hjælpe med, og jeg i samme øjeblik 
fik øje på Grethe der var kommet op ad trapperne bag hende. Grethe fik hurtigt styr på 
situationen. Jacob fik ren ble på og noget at spise og så blev der ro og hygge medens vi 
to forældre fik os en snak om den der "lad barnet ligge" strategi og fandt frem til frem-
over at lade strategien ligge i stedet. Jacob blev selvfølgelig ved at kræve opmærksom-
hed, men nu fik han det så også og det hjalp. Siden har han i øvrigt vist sig som en 
usædvanlig fighter der intelligent opnår det meste af hvad han sætter sig for, og så er det 
jeg tænker om dette ikke er en evne han fik i vuggegave! 
 

    
Der gik ikke mange dage før vi måtte finde på alt muligt for at Jacob kunne underholde sig selv lidt. 
Til venstre bag murereren og faren hænger et lille stykke legetøj… det kunne han baske til fra alle 

vinkler og grine når han lå på ryggen og ventede på bleskift 
I det hele taget var det vildt aktiverende at få Jacob ind i familien, for han krævede at der skete noget 

hele tiden. Her tager han et af sine første skridt et sted ved Storåen, og inden vi havde nået at se os om, 
havde Jacob i øvrigt skiftet fra mørkt til lyst hår.  
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Vi havde aldrig før oplevet et 1årigt barn så smuk og lækker. 

 

Narcissisten 
Trods al denne lykke og alle de udfordringer som det nu etablerede familieliv gav mig, 
må jeg med skam tilstå, at jeg til stadighed blev angrebet af allehånde selvmedlidende 
tanker om at et ægteskab var det samme som at være spæret inde i et bur. På den ene 
side drømte jeg vildt om at forlade buret og kaste mig op mod himlen for at se hvad der 
kunne ske… og på den anden side turde jeg slet ikke gøre forsøget af bare skræk for, at 
jeg alligevel slet ikke kunne flyve og bare ville styrte til jorden! Og så var der det med 
Grethe og Jacob… kunne jeg undvære dem? Det spekulerede jeg meget over, medens 
det bekymrede mig mindre om de kunne undvære mig… det var ikke særlig konstruk-
tivt endsige sympatisk, det kunne jeg godt se… og resultatet blev da også hver gang, at 
jeg ikke kunne eller ville slippe hverken Grethe eller Jacob. Jeg elskede dem jo, om end 
jeg slog mig i tøjret, som jo ved skæbnens magt var blevet strammet længe før jeg, som 
det så rammende beskrives, havde løbet hornene af mig. Det var svært at finde ro i 
krop og sjæl, og hvorfor skulle der egentlig være loft over kærlighed? 

Som også i starten, som nygift hjemme hos min svigermor, tyede jeg igen til at øve mi-
ne kunstneriske evner når selvynken greb mig, men oh skræk oh ve, de evner mistede 
jeg også troen på. Min selvtillid var kvæstet og hver gang jeg på trods alligevel fik lavet 
noget, så fik det mig bare til at tænke, at det kunne enhver da gøre bedre… og hvor 
dybt kunne man nu ellers også klare at vælte sig i sine egne banaliteter? Så søgte jeg 
trøst som amatørskuespiller og røg med i en opsætning af Unescos "Den Skaldede San-
gerinde" som mr. Martin. Det var dengang Holstebro for alvor var gået amok med at 
slå sig op som "Kulturby" og hvor der blev klappet af alt. Blot kunne jeg ikke tro på, at 
det lige kunne være af mig og mine replikker, og desuden fandt jeg heller ikke selv den 
store tilfredsstillelse ved den måde at udtrykke mig på. Det skuespil blev derfor en enlig 
svale… så hellere gå ind i mit lønkammer med mit maler- og tegnegrej og lade verden 
passe sig selv… Og så skete der i øvrigt det, at jeg blev indkaldt som soldat. 
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Militærtjenesten 
Det kom ikke som nogen overraskelse, det med militæret… I tiden op til den dag Gre-
the fortalte om at hun ventede sig, havde jeg netop været på session. Sessionen blev af-
holdt på Højskolehjemmet i Skolegade og Jørgen Teilmann var også indkaldt, så vi fulg-
tes ad. Efter at nogle læger lige skulle vurdere vores fysiske beskaffenhed blev vi an-
bragt i en mindre sal hvor der stod en række borde med papir og blyant lagt frem. Det 
mindede om de skriftlige eksamener jeg tidligere havde deltaget i, og selvom jeg i den 
her situation ikke nærede nogen som helst ambitioner om at klare mig godt, vel nærme-
re tværtom, så vakte det alligevel min præstationstrang… så jeg lod mig udfordre. Efter 
prøven var sessionen forbi, og Jørgen og jeg gik op i restauranten og fik en øl og et 
stykke smørrebrød. Om det var for egen regning eller sessionens husker jeg ikke, men 
halvvejs gennem det lille måltid kom en af de grånede herrer fra sessionsteamet hen til 
vort bord og spurgte mig om… hvad jeg lavede. Jeg er murerlærling svarede jeg og 
spurgte… hvorfor spørger De (Den gang sagde man stadig "De" til personer man følte 
en vis distance for, op eller ned, om end denne tiltaleform stod umiddelbart for fald). Jo 
svarede manden, det er fordi du har lavet en usædvanlig god intelligensprøve. Det lyder 
da godt takkede jeg og brovtede stolt over for Jørgen. Han grinede med og kommente-
rede, at der måtte være sket en forveksling. Manden spurgte efterfølgende til hvilke øn-
sker jeg havde til en kommende indkaldelse, og han blev noget skuffet, da jeg fortalte, 
at jeg havde tænkt mig at være militærnægter. Tænk nu bare over det engang til bad han 
og forsvandt hen til et bord hvor kollegaerne sad. 
 

 
I 1965 blussede den langvarige Vietnam-krig op igen, med nok en amerikansk intervention, og vestlig 
militær i stor miskredit blandt unge, og inspireret af sessionen gjorde jeg mig disse malende overvejelser. 
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Den opfordring forventede jeg slet ikke at ville imødekomme, men sammen med Jacob 
kom ankom jo så en helt ny virkelighed. En tjeneste som militærnægter i Jylland afvik-
ledes dengang i Kompedal i en plantage ude på Alheden, så langt ude, at endog kartof-
feltyskerne havde holdt sig langt væk i sin tid. Der ude skulle man opholde sig i 24 må-
neder, som i et åbent fængsel… Grotesk. Reelt var det jo at smadre de fleste indsatte og 
indirekte at skade deres uddannelses- og karrieremuligheder. Ok. Man kunne være hel-
dig at blive udstationeret på et museum eller lignende i en del af perioden, men over-
ordnet fremstod institutionen Kompedallejren som en galeanstalt! Før havde jeg set på 
det som en spændende udfordring som matchede vældig godt til mine kunstneriske 
ambitioner og nyfundne politiske habitus, men som nybagt far fik jeg kolde fødder over 
for såvel militætnægteriet og risikoen for en brødløs kunstnerkarriere. Heroverfor stod, 
at jeg som værnepligtig soldat kunne nøjes med 14 måneders indkaldelse som Dragon i 
Holstebro, samtidig med at jeg efter tre måneders rekruttid kunne bo hjemme, og oven 
i købet modtage støtte til et tegnekursus som senere kunne være gavnligt i mine alterna-
tive overvejelser om at søge ind på arkitektstudiet. 

Rekrutten 
Den første juli 1966 stillede jeg på Holstebro kasserne for Dragonerne som rekrut nr. 
6999999. Det bedste at sige om dagen er, at solen skinnede. Ellers bestod velkomsten 
mest af alt i, at vi fik udleveret alt vores personlige udstyr fra militære underbukser, 
kampuniform samt gevær og løse patroner og meget mere. Som noget særligt fik vi også 
et bynavn sådan som der er tradition for blandt dragoner og husarer. På den måde kun-
ne officererne altid vide om der var en stedkendt tilstede når man rykkede frem i felten. 
Mit bynavn blev "Struer". Det var trods alt kun 6 år siden jeg havde rendt rundt i byen 
og dets opland, så hvis jeg var noget, så var jeg en Struer dreng, og det harmonerede jo 
også vældig med, at det var mit øgenavn på kostskolen i Grindsted. 
 

     
Den etbenede civilist i baggrunden er den nybagte dragon nr. 699999 Struer 

En håndfuld spritnye krigere med Struer i første række i midten 
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De første dage i trøjen var udmærkede. På en måde har jeg altid suget energi ved at prø-
ve noget nyt, og soldaterlivet og den herskende disciplin var virkelig noget nyt. På en 
gang både udfordrende og rædselsfuldt. Umiddelbart hadede jeg den herskende tvangs-
tilstand, men samtidig kunne jeg, som på sessionen, ikke dy mig for andet end at gøre 
tingene så godt som jeg nu kunne, og meget snart udviklede der sig i tilskud også et rig-
tig godt kammeratskab med Bjergby, Trøjborg, Vroue, Kongsvang, Thorsager og alle de 
andre, som jeg siden ikke rigtig har vidst hvem var! Det var selvfølgelig tilladt at vi for-
talte hinanden vore civile data, men bynavnene er det der er blevet hængende… så når 
jeg nu godt 50 år senere eksempelvis passerer Snedsted, så kan jeg fortælle mine omgi-
velser at jeg har været soldat sammen med en fyr fra denne by… og hvad så? Spørger de 
så! Og det ved jeg så heller ikke noget om. 

Det tungeste i de første tre måneder var i øvrigt, at vi i den periode ikke måtte forlade 
vores militære enhed! Det vil sige, at jeg ikke kunne komme til at se familien i hele denne 
periode, og da vi ikke havde telefon hjemme, kunne jeg heller ikke ringe. Kun via eska-
dronens kontor kunne Grethe forsøge at få kontakt eller lægge en besked. Det var jo 
nærmest sindssygt, og i dag er det da også svært for mig at tro at det jeg fortæller helt 
kan passe!  

Bagermesteren 
Rekruteskadronen blev i øvrigt ledet af den legendariske major Bager. Major Bager var 
en gammel senet soldat fra før 2. verdenskrig, formentlig af samme vilde støbning som 
de af nutidens veteran-jægersoldater der laver overlevelseslejre ude i de fjerneste øde-
marker! For ikke at blive alt for befængt med slappe civilister havde major Bager derfor 
valgt at flytte ind i et af de nedlagte tidligere bondegårde, Harrestrup, der lå ude i det 
månelandskab der udgjorde dragonernes øvelsesterræn. Jorden i hele området blev dag-
ligt gennempløjet af kampvogne og alle mulige andre bæltekøretøjer… her var ikke plads 
til cykelstier og da slet ikke med medvind. Længe før hans kollega Fanden overhovedet 
fik sko på stred Major Bager sig hver morgen gennem det omskiftelige terræn frem til 
bagindgangen ved Galgebakken oven for kasernen. Herfra gik det stejlt nedad på en 
bred betonvej resten af turen… en smal sag for en gammel kriger! Men en vintermorgen 
gik det galt… hovmod stod for fald kunne man udtrykke det… og dog var det bare en 
gemen ulykke, for retfærdigvist kunne man ikke kalde majoren for hovmodig. Hans cy-
kel skred bare for fuld fart så vildt på den isglatte bakke, at den formelig blev kastet op i 
luften gennem en is-sky og via en dobbelt saltomortale fortsatte i en stor bue videre ned 
ad bakken for endelig, med stor fare for den faldne major, at lande med et splaaahshs, 
lige der hvor majoren et splitsekund tidligere… kurende på røven i fuld havde passeret 
den blåfrosne og målløse skillevagtvagt der måtte springe for livet, første for den løbske 
cykel og efterfølgende for at redde hvad der redes kunne! Hvad fanden laver De, skreg 
majoren. De kan få en bollevagt for ikke at gøre honnør når en officer passerer vagten. 

Indrømmet, den beskrevne hændelse fandt sted før min tid på kasernen, men den be-
skriver meget vel den mytiske skikkelse majoren var. Selv oplevede delingen og jeg 
hvordan majoren kunne vende hele gebisset i den frie luft alt medens han gav os en ski-
deballe for vores uendelige sløvsind, og så alligevel have alle tænder på rette plads, straks 
efter den sidste ed. Det gik altså så hurtigt at vi ikke kunne nå at se det, men vi kunne 
tydeligt høre det! Det var derfor med nogen distance vi kiggede på det gamle fortids-
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levns ben når han, med hele eskadronen stillet på række, smøgede et bukseben op for at 
vise sin muskuløse lægmuskel, idet han forklarede, at så godt og veltrænet kunne vi også 
komme til at se ud hvis vi gjorde os umage! Vi nægtede at tro andet end at det måtte væ-
re et hvidmalet træben uden det mindste blodomløb. Det lignede jo mest et mirakel, at 
den gamle mand stadig levede. 

Den sande kommandant 
Helt uden følelser var den gode major dog ikke. Det oplevede jeg til min søn Jacobs 1års 
fødselsdag. Uden håb om imødekommelse havde jeg behørigt søgt om tilladelse til at ta-
ge hjem og fejre dagen med familien, og jeg havde også ganske som ventet modtaget et 
afslag, som jeg så havde formidlet videre hjem til Grethe. Pludselig kort før spisetid på 
dagen kom der så bud til stuen, som man kaldte vores 10mands sovesal. Struer skal stille 
på kontoret nu… var beskeden! På kontoret blev jeg modtaget af major Bager… De kan 
få tage hjem nu og være tilbage senest midnat. Deres kone har ringet og fortalt at Deres 
tilstedeværelse er vigtigt… meddelte han. Javel hr. major, takkede jeg og drejede om på 
hælen. Det viste sig, at Grethe havde læst majoren lektien om, det vanvittige i at opret-
holde et forsvar for landets befolkning og samtidig berøve folket muligheden for at leve 
et liv. Her stod hun og skulle arrangere sin søns 1årige fødselsdag med barnets bedste-
forældre som gæster, og så kunne barnefaderen ikke være til stede på grund af nogle tå-
belige og ufleksible regler… ja, hvad er De dog for et menneske? havde hun spurgt. 

2. opklaringseskadron 
Efter rekruttiden skiftede tjenesten til mere acceptable forhold, noget nær på linje med 
et almindeligt arbejde. Forinden var jeg blevet opfodret til at tilmelde mig sergentuddan-
nelsen, men det afslog jeg med henvisning til at min familiære situation. I stedet var jeg 
derfor sendt videre i systemet til oplæring i et speciale som morterskytte. I forvejen var 
alle rekrutter uddannet som geværskytter og ved siden af specialet ville jeg også blive 
maskinpistol- og pistolskytte. 

Fungerende menig gruppefører  
Oplæringen foregik på kasernen og under ophold i skydelejr ved Oksbøl, hvor der også 
var øvelser med fremrykning i terrænet etc. Essensen af at skyde med morter er, at man 
kan sender en granat af sted hen over diverse forhindringer og så tilstræbe, at den falder 
ned i et udpeget mål og eksploderer. Til at udpege målet havde man typisk en gruppe 
spejdere der typisk ville bevæge sig foran en deling for at finde og udpege fjenden, og 
dermed mulige mål for mortererne eller for kampvognene der i sidste ende var beregnet 
til at skulle nedkæmpe fjenden. Spejderne sendte oplysninger over en medbragt radio til 
delingsføreren i form af koordinater for de potentielle mål og delingsføreren tog så stil-
ling til næste træk. Standarden var, at der skulle 3 skud til før man i bedstefald ramte et 
mål med en morter. Første og andet skud anvendtes til at stabilisere morteren i terrænet 
samt til at pejle sig ind på målet og i tredje skud skulle man så helst have skudt sig ind på 
målet, hvorefter man efter behov kunne sende en serie af granater. 

Efter nogle måneder blev mortergruppen nedlagt og omdannet til en spejdergruppe med 
mig som fungerende menig gruppefører. Det er svært at udtale sig om, men det var nok 
sådan, at jeg gerne gav min mening til kende om både dette og hint og gerne ville be-
stemme i de ting jeg havde med at gøre… og skal man have styr på sådan en type, så er 
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det ofte smart at give vedkommende noget ansvar! I hvert fald opildnede det mig til at 
øge min indsats i mere konstruktiv retning og glemme mine generelt antimilitære hold-
ninger. Min egen vurdering er, at jeg er normalt begavet og i særlig grad har mine fortrin 
ved at være hårdt arbejdende og vedholdende når jeg føler mig udfordret af en given 
opgave. Sådan havde det været på byggepladserne og sådan var det også her. 

Maleriet 
Som en integreret del af den militære uddannelse var indlagt noget civiluddannelse. Det 
var primært noget med samfundsorientering som foregik som almindelig katederunder-
visning. Men dertil kom hvad man selv valgte at arbejde med, og der var jeg jo på for-
hånd godt i gang med maleriet. 

Op til indkaldelsen til Dragonerne fulgte jeg fortsat undervisningen hos kunstmaleren 
Bent Eli. Det var for mig en noget anden verden der havde åbnet sig her, og ikke mindst 
Elis kolossale selvopfattelse som "en guds gave til menneskeheden" imponerede mig, for 
rent teknisk var hans værker da ikke uopnåelige at nå op på siden af, syntes jeg. Men alt-
så, hans selvrespekt, den kunne jeg godt tænke mig noget af, og jeg havde derfor hængt 
på som en ydmyg elev der forsøgte at suge til sig. Dog lykkedes det aldrig mig selv at 
blive overjordisk! Dertil tror jeg, at min almuebaggrund stod i vejen… tingene skulle 
helst have en nytteværdi syntes jeg inderst inde, og så havde det altså ikke været nok til, 
at jeg på det intellektuelle plan sammen med Piet Hegn fortalte mig selv, at livet også er 
for sjov og ikke hele tiden skal tages alvorligt. Men altså  
 
 

     
Før min tid malede Eli det fabulerende collageagtige billede til venstre 

medens jeg baksede med stillebenet til højre 
 

Poesien 
Stort set har jeg aldrig forsøgt mig som digter, men involveret i soldaterlivet og de bag-
vedliggende motiver for dette gjorde dog et indtryk. 
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Vi er et kød 
vi er ens og har den samme glød 
men vi har hver sin lød 
blodet som i os begge rinder 
det kan ingen skelne 
mange af vore brødre har blandet blod 
blot ej i venskabets bæger  
men på slagmarkens ager 

 
de ville det ikke så slemt 
disser brødre født af en mor 
men tanken de havde glemt 
lad derfor os kære bror 
som ikke kender til had  
drikke en bajer 
og tage hinandens søster 

 
Ofte besøgte jeg på kunstudstillinger hvor jeg dels fandt glæde ved at se egne favoritter 
og dels altid lod mig forstyrre af at måle mig selv med mestrene. Sådan havde jeg det ik-
ke med ord, på det felt var jeg uden egne ambitioner. Ud over romaner af  Scherfig, 
Steinbeck og en lille flok af andre af tidens forfattere i spidsen læste jeg ikke meget. Spo-
radisk forsøgte jeg mig dog også med poesi, selvom min natur i nogen grad modarbejde 
min evne til at forstå ret meget der ikke er klippet ud i pap. Ikke desto mindre lykkedes 
det mig at læse alt hvad jeg faldt over af Jens August Schade. Ham så jeg som en livsny-
der og provokatør, ja som den boheme jeg også gerne selv vil have været, men som jeg 
hverken evnede eller turde være eller blive. Ikke fordi jeg absolut vil holde mit eget lys 
under en skæppe, men jeg ville også være tilbageholdende med at gå på line i mange me-
ters højde. Men altså! En titel som "Mennesker mødes… og sød musik opstår i hjertet" 
kunne da få mig til at læse og læse Schade… for også lige at lette på hatten igen for hans 
fantasifulde erotiske frisind. 
 

       
Os To 

I hælene på Schade kom Halfdan Rasmussen og nys afdøde Benny Andersen. De var 
sjove og tænksomme, og Benny Andersen og filminstruktør in spe Lise Roos udgav en 
lille poesibog …OS, med digt og skyggebilleder der inspirerede mig til at følge efter med 
min egen billedudgave sådan lidt med Schade og Grethe in mente: 
 

Tegneriet 
Antageligt grundet manglende tillid til egne talenter, berettiget eller ej, droppede jeg pø 
om pø maleriet. Helt sikkert stolede jeg i det mindste ikke på min forsørgerevne som 
kunstmaler… og i det spørgsmål havde jeg i rollen som familievar ikke frit valg, heller 
ikke selvom jeg kun var 21 år gammel. Men medens jeg således ikke kunne få øje på 
brødet i maleriet kunne jeg bedre overbevise mig selv om at tegne, og endelig fik jeg 
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opfyldt barndomsdrømmen om at gå i brevskole hos Mønsteds Kursus der stadig an-
noncerede i Familie Journalen… og Forsvaret betalte. Med tegneriet lykkedes det mig 
at forsøde soldatertiden en anelse, og så måtte jeg jo ellers vente og se. Noget naturta-
lent var jeg åbenlyst ikke, men for egen fornøjelses skyld var det ok. 
 

     
 

     
På et tidspunkt i rekrutten skulle der tegnes et billedet af "korrekt ophængning af personligt udstyr" 

på stuen (sovesalen). 
Ellers var bliket mere rettet mod egen stue og fjollerier som psykologiske blækklattests. 

Sjovest var det i alle tilfælde at lege… men hvad nytte kunne dettte føre til ! 
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Her leges der med tanker på en ny udgave af Agnete og Havmanden 

 

Skriveriet 
Som tidligere omtalt har jeg ikke haft større ambitioner om at skrive. Men en sjælden 
gang imellem har der været ting som jeg bare måtte kommentere, som eksempelvis da 
Holstebro i total uforstand ville rive et af sine ældste bygningsklenodier ned for blindt at 
give plads til uskøn byudvikling. 
 

Til Holstebro Byråd 
Vedrørende planlagt nedrivning af Bomhuset 1966: 

Efter at have stået i lære som murer og efterfølgende at have arbejdet en kort tid som murersvend her i 
Holstebro er jeg gradvist kommet til at interessere mig for byens bygningshistorie.  

Den aller første dag begyndte jeg iført mit nyerhvervede funklende hvide murertøj at rense facaden på 
den gamle Schous Gård ved Grisetorvet i Østergade. Som gammel Struer-dreng havde jeg lige netop 
været her forbi på min blå mandag en tre år tidligere, men ellers var bygningen, og for den sags skyld 
hele byen Holstebro helt fremmed land for mig, og nu stod jeg her og skrabte malingsrester og løs puds 

af på det gamle murværk som nok havde eksisteret i snart et par hundrede år, og nu gav mig en 
stemning af noget historisk. Butikken virkede gammeldags og den pompøse portåbningen til den store 
gårdsplads osede af gamle dage, som også andre af husene i naboskabet. Jo, i disse rammer indåndede 
jeg dag for dag til stedets og byens historie. Ikke så meget foranlediget af at nogen fortalte mig noget, 

som ved at jeg gjorde mine egne forestillinger når jeg så, lugtede og følte mig rundt.  
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I særlig grad betog den gamle hestestald mig. Den fandt jeg skråt over gårdspladesen lidt forsænket i 
den vestlige længe, hvor den nok engang havde været eneste funktion, men hvor der  i tidens løb havde 

sket forandringer med en nyere overbygning. Da jeg vovede mig ind i bygningen fortalte min næse 
tydeligt, at her var en gammel hestestald. For mig var det en velkendt og tryg lugt, og med øjnene kunne 
jeg jo også se de mange båse og krybber. Gulvene var af pigstens brolægning og det var lige ved, at jeg 

også med ørerne kunne høre de trippende trin fra de mange heste der her havde været trukket hen til en 
tom bås af bonden der måske var kommet ind fra oplandet for at handle både hos Schous og ude i 

byen. Hurtigt efter ankomsten var hesten eller hestene så nok faldet til ro med lidt havre i muleposen 
eller noget hø i krybben medens ejeren eller kusken har fået sig en snak med andre kunder eller en 

staldkarl, før de er fortsat med deres ærinde. 
I en af båsene var de oplagret et kæmpe læs brænde, og midt i det sad en gammel mand og kløvede 
brændestykkerne i fine fingertynde stykker som blev bundtet i små let håndterlige bundter. Det var 
optændingspinde som han solgte ude i byen til folk som havde kakkelovn og lignende. Oliefyr og 

fjernvarme var jo opfundet og i brug ude i de nyere kvarterer, men store dele af den ældre bygningsmasse 
i byen fyrede stadig med træ, kul og koks, ja måske endda med tørv. Manden havde ikke noget særligt 
tilhørsforhold til stedet, men han huskede da det leben der havde været før i tiden, og herunder også at 
tyskerne havde lagt beslag på stalden til sine heste. Længst tilbage huskede han fra sin drengetid dog 
især den omfattende handel med- og slagtning af grise i 20erne og 30erne. Det havde alt sammen sin 

base i den østlige længe ud mod Grisetorvet der dengang var verdens navle, og mange mente også, at det 
var her den første magre danske bacon så dagens lys og blev eksporteret til England. Der var gang i 
den, og ovre hos en smed, nabo til Bendix Tømmerhandel, hvor jeg fik min murerhammer banket og 
slebet når den var blevet sløv, hørte jeg også ham fortælle om en pølseproduktion i nabolaget der hver 

morgen afstedkom en hylen og skrigen når maskinerne blev sat i gang. Det var rotterne der ikke nåede 
at komme væk før de var blevet til grisefars! Ja det er nok en skrøne, men som bekendt er der jo ingen 

røg uden ild. 
Fra hestestalden var der en bred trappe op til et grovvarelager med gulve af store flotte, brede og slidte 
gulvbrædder hvor sække med korn, mel, soyabønner og alt mulig andet var blevet trukket, skubbet 

eller kørt rundt. Nu var der bare tomt, men midt på gulvet, hvor der netop kom en stribe sol, legede en 
lille flok killinger medens kattemoren lå dovent og kiggede på sit afkom. Fantastisk tænkte jeg, her 

har nok været et hav af katte der gennem tiden har valfartet rundt med mel i pelsen og har fanget mus 
mellem alle sækkene og kasserne. Nu tænker jeg ikke mere, for nu er det hele, inklusive alle historiske 

spor væk. Holstebro skal udvikle sig og har givet Brugsen lov til at lave et nyt supermarked. 
Sjovt- eller trist nok er det ikke første gang Holstebro viser en manglende vilje til at værne om sin egen 
historie! Således har nogen fortalt mig, at man også i sin tid rev en gammel middelalder kirke ned for 
at give plads til den nu nye og større kirke fra begyndelsen af dette århundrede. Ja ikke bare rev man 
bygningen ned, nej den var så genstridig, at man sprængte den væk med dynamit. Et af argumenterne 
for nedrivning havde ellers været at bygningen var for skrøbelig! Ikke fordi den nye kirke er af ringe 
kvalitet men, uanset hvad, så er de historiske spor slettet og borte og byen berøvet noget af sin måske 
alle væsentligste historie. Kun er mindet om en kulturbarbarisk tidsånd tilbage, og en tidsånd der 

åbenbart lever i bedste velgående. 
Andre bygninger har også lidt udviklingsdøden, men er det virkelig rimeligt, at udviklingen tillades en 
sådan grådighed hvor man ukritisk fjerner en historisk bygningsarv? Har jeg set helt forkert når jeg 
gang på gang har oplevet andre menneskers glæde sig ved at knytte sin egen historie til sådanne faste 
holdepunkter i deres by og deres land? Det mener jeg ikke, og jeg finder det ikke rimeligt at mine og 
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andres ønsker om bygningsbevaring bare fejes af bordet med henvisning til at den slags bare er 
romantik! Og ikke mindst må man forvente at  en bys øverste råd er sit ansvar bevidst. 

Anledningen til denne henvendelse er de nu offentliggjorte planer om at nedrive det lille bomhus for 
enden af Sønderlandsgade. Bomhuset er formentlig på alder med Schous Gård og har nu stået der lige 
så længe eller mere. Nogen skulle mene at det kan være det aller ældste nulevende hus i Holstebro. Nu 
skal det så væk til fordel for en vej som måske om bare 25 år har mistet sin betydning, og hvad er der 

så tilbage? 
Med venlig hilsen 

Murersvend, pt. Dragon 
Lars Jørgen Jakobsen 
Døesvej, Holstebro 

 
Dette var ordene efter et håndskrevet oplæg til et læserbrev som aldrig blev sendt. De er 
taget med her, fordi de på mange måder og som de første, meget godt følger den røde 
tråd jeg ellers synes at kunne finde i mit fremtidige virke. I det mindste er det også første 
gang jeg forholder mig til bygningskunst og arkitektur, muligvis afledt af, at det var i 
samme periode jeg søgte om optagelse på uddannelsen som bygningskonstruktør. 
 

 
Collage af den gamle købmandsgård og den unge lærling 

 

Øvelserne i terrænet 
Alt det med "stuen og kasernen" var den reproduktive, kedelige og personligt destrukti-
ve del af soldaterlivet, hvor det mest drejede sig om at lære at gå i takt, rede seng, sige ja-
vel hr. sergent, pudse gevær og støvler, stå vagt og prøve gasmasker og hvad har vi… alt 
sammen dødsygt. Nej der hvor vi rigtigt kunne lege soldater, det var på "øvelserne" ude i 
terrænet og på forlægninger rundt omkring op og ned og på tværs i Jylland… på øvel-
serne kunne soldaterlivet og den kreative soldat udvikle sig, og her mødte vi udfordrin-
ger som vi på det personlige plan ikke altid havde forudset lige godt. På den allerførste 
natøvelse var vores mortergruppe for eksempel havnet i en lade proppet til med masser 
af halm… lige til at smide sig og falde i søvn i, sådan som jeg da også bare gjorde, med  
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kun et snøft tilovers for sergenten der opfordrede os til at tage kampuniform og støvler 
af, så vi bedre kunne holde varmen! Hvad havde han gang i… sveden drev jo nærmest af 
os, og vi kunne så let som ingen ting bore os flere meter ind og ned i al den halm, møve 
os hver en hule, og få den til at føles som en luksus suite! Ja, og hertil kom, at vi alle var 
trætte ud over alle grænser, så der var knap nogen der så meget som fik baretten af før 
de forsvandt til drømmeland. Det gik da også godt og jeg sov som en bevidstløs i et par 
timer hvor jeg så vågnede rystende af kulde og fuldstændig stivfrossen. Det var endda så 
slemt, at jeg nødvendigvis måtte kravle ud af mit hi for at få liv i kroppen igen. Lang-
somt kom jeg til mig selv og kunne nu også høre at jeg ikke var alene… kun sergenten lå 
og sov i den sødeste søvn… og var det ikke som om han lå og smilte!? Det kunne vi ik-
ke helt se, men vi havde fornemmelsen, og så gjorde vi som han og sov pragtfuldt resten 
af natten til henad ved femtiden hvor vi planmæssigt skulle gøre os klar til den kom-
mende dags nye strabadser. 

Apropos det med at sove med eller uden baret er der næppe andre end jeg der har re-
flekteret over, og det skyldes en gang hvor vi igen midt om natten havde søgt ly på en 
bondegård. Denne gang var vi havnet et sted hvor vi ikke lige kunne komme ind i laden, 
men måtte prøve at klare os i tørvejret i et stakhus af en slags. Det var bare ikke nok for 
mig, og da jeg fandt ud af, at døren ind til en grisestald stod ulåst sneg jeg mig lige så stil-
le ind til grisene. Dem havde jeg jo et fortroligt forhold til fra barndommen hjemme i 
Dalsgaard, og jeg følte mig også hurtigt frem til et stykke tørt gulv hvor jeg kunne ligge 
nogenlunde! Når vi var på øvelser og det var kommet dertil, at vi kunne få ro til at sove 
kunne vi strengt taget sove hvor som helst, vi skulle bare lige sikre os sandsynligheden 
for at vågne igen i live når natten var omme. Det gik også fint denne gang, men da jeg i 
den tidlige morgenstund ville tage min baret på kunne jeg ikke finde den, den var pist 
væk. Til sidst fik jeg så tændt min lommelygte… og da så jeg svederemmen med regi-
mentsmærket af messing liggende ved sin side ovre i et modsat hjørne i en sti med en 
gammel orne. Begge dele var godt gennemtygget før det var blevet spyttet ud på gulvet. 
Mit hoved med baret havde været betænkelig nær ornens fodertrug, og der havde dyret 
så set sit snit til at lirke huen til sig og holde fest med de blødere dele som hovedret. 

I det hele taget trak vi mange veksler på bondebefolkningens velvilje over for soldater. I 
mange tilfælde skyldtes det jo at de fleste af dem også havde prøvet turen. Derfor var de 
også flinke når man mødte dem personligt i dagslyset! Ikke mindst da jeg havde fået 
tjansen som menig gruppefører nød vi godt af det, for var der noget som jeg og alle an-
dre bonderøve vidste alt om så var det, at man på landet hver dag klokken 3 drikker kaf-
fe. Ja, og hvad kunne så være mere selvfølgelig end at vores gruppe hver dag ved 3tiden, 
under øvelser ude i fædrelandet, kørte ind på den nærmeste gårdsplads og spurgte om vi 
kunne få en gryde varmt vand til vores pulverkaffe… og så skete der bare det hver ene-
ste gang det bombesikre, at vi blev budt ind til kaffe og kage. Tusind tak sagde vi så selv-
følgelig, i det vi samtidig lige lavede lidt knas med radioen så den gik i u-du netop som  
vi tilsyneladende forsøgte at sende en melding! Når vi så varme, mætte og fornøjede af 
en hyggelig snak med bonden og familien, hvor historierne hyggeligt var kørt frem og 
tilbage over bordet i en times tid, kom ud til vore køretøjer… så pillede vores radiomand 
igen lidt ved apparatet, og minsandten om ikke "det gamle skidt" så pludselig virkede 
igen. Nu handlede det så om at melde ud, at nu duede vores radio igen, takket være ra-
diomandens snilde eller lignende, hvorefter der kom nogle ukvemsord tilbage sammen 
med nye opdaterede ordrer om hvor vi ellers burde være lige nu! Og så, gung ga de gung 
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tog vi en kompasretning og var i spil igen. Strengt taget bekymrede vi os ikke meget om 
selve øvelsen. Den var noget officererne vidste noget om og legede med. Vi var jo bare 
brikker som i et skakspil, og som sådanne måtte man jo hytte sig selv. På samme måde 
som med eftermiddagskaffen sørgede vi derfor  i princippet også altid for at få organiser 
vores nattesøvn uden at lade den forstyrre af nyttesløse vagter ved en fjollet gammel bro 
eller et andet påfund, som en eller anden sergent helt sikkert ville finde på at belemre os 
med, i et håbefuldt forsøg på at fremme sin egen karriere. Jo, vi var glade for vore elen-
dige gamle radioapparater. 

Individuelle ambitioner 
Ikke alt var dog lige meget for os. Hver især af os havde jo ting eller måder som vi gerne 
ville vise vor personlige fortræffeligheder med, og for mit vedkommende var det dette at 
finde vej efter gamle geodætisk kort en ren fryd… så var jeg helt oppe på mærkerne. 
Ved en lejlighed hvor vores gruppe således skulle rekognoscere og finde vej for et par 
kampvogne som kørte lige bag os gik det galt. Vi var kommet ud af en noget nært ikke 
eksisterende markvej til et vandløb hvor der skulle have været en bro! Den var der bare 
ingen synlige spor af på stedet, men da der også var rester af hjulspor ovre på den anden 
side var jeg bare helt sikker på, at broen havde været der og at der så nok før broens tid 
også havde været et vadested. Det ville så sige, at vi kunne også sagtens forcere stedet 
med vore terrængående køretøjer… og det gjorde vi så… næsten. Da vi kom ud i 
strømmen af vand sank Villys Jeep nemlig bare i og sad uhjælpelig fast, på en måde så 
vandløbet nu nærmest uhindret havde lagt sin bane direkte gennem køretøjet og forbi 
vore ben og hvad der ellers opholdt sig mellem de to dørhuller… og nu med kanonen 
fra den nærmeste efterfølgende kampvogn prikkende i ryggen! Den kom naturligvis hel-
ler ikke videre, for i stedet fik den lov at hive os op af dyndet, hvorefter vi godt til grin 
fik besked på at finde en anden rute. Det blev et af mine lavpunkter som stifindersoldat, 
og et vittigt hovede huskede det da også så godt, at det kom med i delingens satiriske 
hjemsendelsesavis vist med tegningen herunder. 
 

       
Til venstre ser vi spejdergruppen klar til kamp efter et hvil hos en flink bonde. Det er Frederikshavn 
som radiomand, Ajstrup som maskingeværskytte, Thorsted som schaufør og undertegnede Struer som 

menig gruppefører, 
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Det er endnu ikke opklaret hvem af de tre andre der er den kærlige tegner. 
 

Alt andet lige, så var øvelserne og andre udadreagerende aktiviteter det der holdt modet 
oppe på de fleste under tjenesten. I vinteruvejr hvor himmel og jord gik i et var vi såle-
des et par gange ude at agere falckreddere og trække  store lastbiler med anhængertræk i 
gang på spejlglatte veje hvor kun larvefødder eller jernkæder på hjulene kunne bevæge 
sig, det var udfordrende og vedkommende, lige som det også var en oplevelse engang 
hvor hele eskadronen selv kørte fast et sted oppe ved Halvrimmen. Der endte vi, efter 
vældig møje og besvær gennem snedriverne, med overnatning for vel et par hundrede 
mand i gymnastiksalen på byens kommuneskole. Jo vi kom omkring, og nu har jeg også 
fundet et billede fra engang hvor vi gemte os et par dage i en skov ovre ved stranden et 
sted syd for Grenaa. Det var en meget flot naturoplevelse, og så var det lige op til min 
hjemsendelse, som jeg havde fået fremskudt af hensyn til studiestart ved uddannelsen 
som bygningskonstruktør. Til gengæld skulle jeg så stille i førstkommende sommerferie 
for at aftjene de ellers resterende 3 uger. 
 

 
2. Opklaringseskadron gør klar til hjemtur efter en øvelse i Østjylland nær Grenaa. 
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Teknikeruddannelsen 
Straks der var vished om optagelse på Bygningskonstruktøruddannelsen på Aarhus Tek-
niske Skole var vi, Grethe og jeg med støtte fra min mor og Valde gået i gang med at le-
de efter et sted at bo i Aarhus.  

Bygningskonstruktørskolen havde adresse på Grenåvej i Risskov lige nordvest for kryd-
set mellem vejen og banen, så vi søgte i det nordlige Aarhus, og da bare et lille hus som 
Mor Hansens på Ternevej i Risskov ville koste 350.000 kr. søgte vi noget længere ude i 
Skæring, hvor vi så på et meget lille hus til 140.000 kr. Men det var også lige pebret nok, 
og så faldt vi i stedet for et lille spartansk men idyllisk landarbejderhus i Hesselballe. Det 
kunne vi få for 85.000 kr. Det vil sige, det var min mor og Valde der købte huset med en 
udbetaling på 35.000 kr. og et prioritetslån på 50.000 kr. som Grethe og jeg så skulle be-
tale renter og afdrag på… vi var lykkelige, og straks efter overtagelsesdatoen kørte vi til 
Hesselballe og arbejdede med at gøre huset klar til indflytning, samtidig med, at vi også 
stadig havde både arbejde og værnepligt at afvikle i Holstebro.  
 

Landarbejderhuset i Hesselballe 
 

 
Hesselballe-huset med Grethe på havestien 

 

Vores nye adresse var nu Hesselballevej 78, Hjortshøj… i en afstand af 12-15 km. fra 
Aarhus. Det lugtede da lidt af storby syntes vi, men derinde ville vi økonomisk højest 
kunne magte en mindre lejlighed uden udvendig tumleplads til den lille Jacob og, ikke 
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mindst, han skulle have de bedst mulige forhold, så også derfor havde vi valgt et sted 
med lys, luft og uderum. 

Husets historie bekymrede vi os ikke sønderligt for i første omgang. Det der optog os 
var, at vi havde fundet en bolig der hvor vi havde brug for den og at vi selv var ansvarli-
ge for at få et godt liv i den. 

Som tiderne er nu godt 50 år senere ville de fleste nok pille huset ned og bygge et helt 
nyt efter moderne standarder. Ydervæggene var funderet med syldsten fra datidens mar-
ker og de bestod ellers af rådden bindingsværk udfyldt med halvstens tykke tavler af 
halvbrændte mursten. Udvendig var det hele så pudset over med en simpel berapning 
der var hvidtet og påmalet et sort forlorent bindingsværk uden overensstemmelse med 
det egentlige bindingsværk bag pudsen, og i vinduerne sad der kun et enkelt lag glas 
uden nogen termoeffekt. Ja, og indvendig havde der åbenbart været noget koldt om vin-
teren, så der havde man beklædt alle ydervægge med 12 mm. bløde brændbare plader for 
bare at holde på lidt af varmen, medens det meste af det dog forsvandt ud til fuglene, el-
ler op på loftet der var indrettet med et spartansk værelse i den ene ende og ellers funge-
rede som pulterrum, kun adskilt fra den frie natur med et lag pandeplader for resten.  

Isolering var der som antydet ikke noget af , men noget af det der hjalp med at sikre en 
rimelig opvarmning var de lavloftede rum med bjælkeloft, hvor jeg konstant måtte duk-
ke mig for at komme under de hyggeligt almuegrønne bjælker. Dog var det også en plage 
hele tiden at skulle høre på fyret der bulrede og bragede så man aldrig fik lov til at 
glemme sin frygt for den kommende varmeregning. Fyret var i øvrigt et gammelt uhånd-
terligt monstrum af et oliefyr anbragt i et gammelt udhus med værksted i den ene ende 
og et vaskerum i den anden. Alt i alt var der således ikke reelt noget af værdi at bevare! 

Sådan så vi så bare ikke på det. Vore midler var små, og vi var bare glade for at have no-
get der lignede et hus, og så måtte vi bare følge op med forbedringer sådan som mulig-
hederne ville byde sig til, og her og nu gjaldt det derfor kun om, at få lavet noget hygge 
med færrest mulige udgifter. Alle vægge blev malet hvide og vi fik syet vore knaldrøde 
gardiner om medens noget af Valdes familie kom og lagde gråt hestedækken på stuegul-
vet, og allerede her begyndte vi at kunne se lyset for enden af tunnelen. Alt sammen me-
dens vi også frydede os over det romantiske gadebillede, der hver aften udspandt sig når 
genboen over for, hver aften kom drivende hjem til sit lille husmandssted med en lille 
håndfuld køer ude fra en mark lige nord for landsbyen. Det var bare fedt. 

Drømme om kulturoplevelser 
Det var på den tid hvor skuespilleren Jens Okking slog sine folder over alt. Det var ikke 
længe siden han i Holstebro havde ført sig frem ved nabobordet under et kulturtræf på 
Karoline, i selv samme lokale hvor jeg et par år tidligere havde pudset hele stukloftet… 
og nu sprang han så vildt rundt og op og ned på et byggestillads der gjorde det ud for en 
scene på Vestergade 58 i Aarhus… Jeg var smuttet ind til byen for at se på løjerne en af-
ten hvor jeg ene mand var taget til Hesselballe for at male. Okkings måde at agere på var 
en teaterform som tiltalte mig, ikke fordi jeg kan huske hvad stykket handlede om, nej 
målet var mere den stemning jeg kom i… Forestillingen kunne godt, med lidt god vilje, 
sammenlignes med tidligere oplevelser på Odin Teateret i Holstebro. Der fangede jeg 
heller aldrig en egentlig handling, så meget som suset af skuespillernes kraftfulde og far-
verige energiudladninger. De var nærmest som kontrastfulde naturoplevelser.  
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Skulle det endelig være stykker med handling, så foretrak jeg  den politisk satiriske stil 
som Dario Fo og Franka Rama stod for. De to kunne få mig i ekstase med fryd og grin 
over deres syrlige fremstillinger af den politiske striptease der også dengang dominerede 
verdensbilledet. De havde også lige været i Holstebro, og i Aarhus tænkte jeg nu, at vi i 
fremtiden ville komme til at vælte os i sådanne oplevelser… I stedet skete der så bare 
det, at der øjeblikkeligt blev så dødhyggeligt i det lille hus, at vi allerede længe før vi var 
bare halvfærdige og stadig manglede at tapetseret i køkkenet og at male i det lille bade-
værelse eller havde fået ryddet op omkring huset, endsige kultiveret haven… bare hyg-
gede os i vort nye hjem, uden tanke for at tage os tid til by- og kulturture. Jacob var jo 
nu også over et år gammel, og vor største fornøjelse var i virkeligheden at lege med ham 
og i det hele taget opleve ham med alle sanser. 

Grethe og Jacob på plads 
Samtidig med de praktiske forberedelser havde Grethe søgt arbejde hos Hjortshøj 
Kommune, som naturligvis glade sprang til og ansatte min unge, smukke og sympatiske 
kone, som jo da også havde det bedste af de bedste skudsmål med sig fra Holstebro 
Kommune, hvor hun jo bare et år tidligere havde afsluttet sin uddannelse som kommu-
neassistent. Super, og så manglede vi kun pasningen til Jacob det var sværere, men hel-
det smilede til os igen og vi fandt en dagplejemor Fru Brun inde i Fortegården i Risskov 
på modsat side af Grenåvej… skråt overfor konstruktørskolen. Det var super, for så 
kunne jeg jo fint bringe og hente drengen, godt hjulpet af en god busforbindelse mellem 
Mejlby og Aarhus. Den havde meget belejligt holdeplads lige uden for vores havelåge, 
hvad der vist skyldtes, at vores anden genbo var en nedlagt købmandsbutik, og før bu-
tikken lukkede et år før vor ankomst havde stedet været landsbyens naturlige mødested.  

Tanker omkring vejmandens Hus  
Bagerst i haven havde der før været køkkenhave, og den placering passede også godt til 
os. Det hele var dog noget tilgroet, men med al vores ungdommelige energi og pioner-
ånd kastede vi os bare uden tøven over opgaven med, at få jorden vendt så den var klar 
til forårets såning. Bag hækken til køkkenhaven lå nabohuset nr. 76, og derinde boede et 
ældre par på alder med hvad vi selv er nu i skrivende stund, godt 50 år senere… Men vi 
havde aldrig set dem uden for huset, så de forekom os derfor noget fjerne! "Godaw, jeg 
heder Martin" sagde han så, en af de første dage vi gik og rodede der, og stak hovedet 
ind over hækken der hvor den var lavest! Dav sagde jeg… og vi snakkede lidt om vejr og 
vind, og så fortalte han, at han havde været vejmand i kommunen, og indtil for få år si-
den og havde han boet i det lille hus hvor Grethe og jeg nu var ved at finde os til rette… 
med min kone og vore 5 børn, fortsatte han… og med en gris i udhuset også. På en må-
de overraskede det os lidt, for vi havde jo allerede talt om at pladsen var trang, og at vi 
snarest måtte finde ud af hvordan vi kunne inddrage loftet, så Jacob en dag kunne få sit 
eget værelse! På den anden side havde vi jo også rigelig kendskab til hvor lidt plads en 
familie, så sent som i vor egen barndom godt 10 år tidligere kunne klare sig med, hvis 
det skulle være! Og det skulle det jo mange steder… dengang i de første år efter krigen 
og længe endnu… blandt småfolk både på landet og i byerne. Ja faktisk havde vi jo end-
da personlige erfaringer på den front, men det havde vi altså i et splitsekund sendt ud af 
hukommelsen, for parallelt med vor egen indtræden på det pulveriserende arbejdsmar-
ked i 1962 var det jo, at opbygningen af det kommende velfærdssamfund tog fart. Ja 
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fremgangen var vel knap nok erkendt blandt de fleste endnu, men noget ved alt hvad 
der var ved at ske gjorde, at vi i vor generation så småt var begyndt at føle os rige.  

Følelsen af rigdom var dog ikke udelukkende så meget af egoistisk karakter som af med-
borgerlig engagement, velsagtens som det forholder sig mest i de fleste generationer til 
alle tider. Selv havde jeg jo famlet mig frem gennem Konservativ Ungdom til Socialistisk 
Folkeparti som nu var mit politiske pejlemærke… med tanken om folkelig solidaritet og 
sammenhold som et uomgængeligt mål… stærkt inspireret af socialrealistiske forfattere 
som John Steinbæk med Vredens Druer og Jeppe Aakjærs med Vredens Børn samt To-
ve Ditlevsen med hendes Barndommens Gade, der alle på bedste vis tog småfolkets 
skæbner under sine vinger. 

Både Grethes og min familie havde rod i bondesamfund hvorfra de havde medbragt de 
stærke traditioner med at tage ansvar for sig selv og sine da de, ikke længere tilbage end i 
vore forældres generation, havde forladt landområderne til fordel for at tage del i den 
ekspanderende udvikling i byerne. Der havde de efter både besvær, flid og hårdt arbejde 
lykkedes med at vise os "vejen", så nu var vi bare parate til at det nu var vores tur… og 
huset i Hesselballe var det perfekte for os. Her havde vi lidt fat i såvel rødderne til bon-
delivet som til at fortsætte vore forældres ambitioner om at prøve lykken med de mange 
muligheder i byerne. 

Huset som det var 
Huset var angiveligt bygget i 1877, men muligvis var det endnu ældre! I det mindste 
fremgår det af gamle kort, at der også var et hus på stedet i 1816… muligvis som en del 
af- eller nær nabo til en større gård. Under alle omstændigheder havde det engang været 
tag over hovedet for en familie med tørvekomfur i køknet, brønd i gården og lokum og 
gris ude i et udhus som også var brændeskur. Omtrent som mine bedsteforældres gamle 
stuehus i Dalsgaard. 
 

         
Hus og udhus med køkkenhave til en landarbejderfamilie med gris, høns og andet kræ. 

Hus og grund er tegnet ind med blå streg på et matrikkelkort fra 1861 1892. Den viste gamle gård 
der omkranser huset er muligvis fjernet samtidig med byggeriet af huset i 1877. 
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I det oprindelige hus lå  køkkenet og stuen midt i huset med udsigt mod henholdsvis 
ankomstarealet mod nord og haven mod syd. Det var i køkken og stue man levede og 
opholdt sig mest. Her var komfuret som altid var varm i de kolde perioder og her lavede 
man mad og vaskede sig i vand som blev hentet i en brønd uden for bryggersdøren. Fra 
køkkenet (10 m2.) var der adgang til et (7 m2.) kammer hvor de store børn sov, og fra 
stuen (14 m2.) kunne man komme ind i et (10 m2.) soveværelse hvor forældrene og de 
mindste børn sov. Der var ikke varme i soverummene, men i stuen har der sandsynligvis 
været en støbejernsovn. Til daglig kom man ind i huset via bryggerset (9 m2.) inklusive et 
lille spisekammer i det nordøstlige hjørne. I bryggerset har der formentlig været en grue-
kedel i krogen ind mod køknet således, at husets ene skorsten nu havde tre ildsteder til-
sluttet. Fra bryggerset har der antageligt været en trappestige op til et tomt loft som me-
stendels har fungeret som pulterkammer og opbevaringssted for hø og andet der nemt 
kunne komme ind og ud gennem en lem i gavlene. For enden af stuen var den pæne 
indgang (5 m2.) med dør til haven hvor der havde været en sti ud til vejen. Her har sik-
kert stået et skab til opbevaring af familiens pæne tøj og ellers er rummet kun blevet an-
vendt når der kom gæster til højtider etc. Knap et par meter fra øst gavlen havde de haft 
et udhus med plads til en gris og nogle høns i den ene ende, og brændeskur i den anden. 
Langs facaden mod havesiden har man nok haft et blomsterbed, men ellers har al jorden 
(850 m2.) antageligt været brugt til køkkenhave og til husdyr. 
 

Huset som det blev 
 

 
 

Situationsplan, facader og planer af vort hus i Hesselballe 
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De par familier der havde boet i huset efter vejmanden og hans familie havde nedrevet 
skorstenen og udvidet beboelsen med tidligere omtalte loftværelse… og vi startede nu 
med at sætte vore tre senge op i dette loftværelse, hvorefter vi tog stueetagen i besiddelse 
og lagde planer for resten af loftet.  

I stueetagen forblev bryggersdøren hvor den hele tiden havde været, og spisekammeret 
var nu mere til opbevaring af ting og sager og garderobe, medens gruekedlen længst var 
smidt ud, så dens plads kunne indgå i et lille badeværelse med toilet, håndvask og en 
bruser i et hjørne. Tøjvask var i stedet flyttet ud til et vaskerum der hvor grisen tidligere 
havde gået, og i stedet for opbevaring af brænde var der nu installeret det larmende olie-
fyr, samtidig med at der nu også var blevet plads til et værksted i stedet for oplagring af 
tørv og andet brænde. Entreen fra havesiden var stadig den samme, nu dog med en 
trappe op til loftet. Men i praksis blev den som tidligere ikke brugt i det daglige, ja end 
ikke når vi havde gæster, så nu var det mest garderobe og trapperum. Køknet var også 
fortsat det samme, men nu uden brændekomfur men med køleskab, køkkenvask og ind-
lagt vand. Vejen til stuen gik nu gennem det lille kammer som i vor tid fungerede som 
legestue, så alle var i god kontakt både når der arbejdedes i køknet eller der blev hygget i 
stuen. Stuen bestod nu af den gamle stue og det gamle soveværelse sammenlagt, og det 
gav plads til en sofagruppe og et spisebord ved ydervæggen hvorfra det kunne flyttes ud 
på gulvet efter behov. I den nederste ende ud mod entreen indrettedes en arbejdsplads 
for den nye husfar. Han skulle jo nu til at studere husbygning, og så skulle der jo tegnes 
og gøres ved. Husmoren måtte så nøjes med køknet og et bord i soveværelset. 

Allerede det første år var der blevet så trangt, at vi fik sat gang i en ombygning af tageta-
gen som selvbyggeri. Et par gode nye venner fra konstruktørskolen, Søren Astrup og 
Ole Christiansen gav dog en stor hånd med. De var begge tømrere, så det var jo bare 
super. Ombygningen endte herefter med, at vi fik lagt nye gulve over hele loftet og så fik 
vi stablet et værelse mere op, så Jacob nu kunne få sit eget værelse når han blev for stor 
til smørhullet mellem mor og far. Ja, og ved samme lejlighed fik mureren også lært at la-
ve lidt tømrerarbejde… herunder hvordan man indbyggede et par af de her nymodens 
Velux vinduer i det gamle tag. For så ikke at glemme, at den lille Jacob fik lært alle ban-
deordene af de to friske tømrere, som hver dag, til gengæld blev diverteret med de bed-
ste lækkerier jeg kunne finde nede i Brugsen i Hjortshøj. 

Konstruktørskolen 
Sjovt som livet hele vejen er fyldt med "en ny start" bestående af helt nye mennesker og 
opgaver. Der havde tidligere været opstarten på de skiftende folkeskoler i Skarrild, Løk-
ken, Lemvig og Struer og til sidst Kost- og Realskolen i Grindsted før det første arbejds-
liv som murerlærling i Holstebro, hvor værnepligten også blev aftjent som Dragon. Og 
nu stod jeg så igen et nyt sted i en aula i Risskov, helt alene blandt en lille flok, hvoraf de 
fleste helt sikkert ville blive mine daglige venner på studiet og for en håndfulds ved-
kommende sikkert også i fritiden ude i byen og hjemme. 

Huset vi stod i indeholdt nogle lejede lokaler hvor Aarhus Tekniske Skole uddannede 
byggeteknikere og bygningskonstruktører. Vi der stod der den dag udgjorde det sidste 
hold bygningskonstruktører før uddannelsen i reformeret stand ville blive fusioneret 
med- og flyttet til en tilsvarende afdeling på Horsens Tekniske Skole. Det var derfor det 
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havde været mig magtpåliggende, at få dispensation fra militæret så vi i bedste fald ikke 
behøvede at flytte hvis jeg senere ville opnå optagelse på Arkitektskolen i Aarhus. 

Der gik noget tid, og vi var alle faldet i en god snak da vi endelig blev budt velkommen 
og ledt til vort klasselokale. Første akt var, at der lige skulle tjek på hvem vi var, og om vi 
var dem der var tilmeldt. Som altid, ved den slags anledninger, blev mit navn oplæst i sin 
fulde længde, men til forskel fra tidligere i livet insisterede jeg denne gang ikke på, blot at 
blive kaldt Jørgen til fornavn, og fra den dag har jeg derfor altid hedet Lars Jørgen på 
mit arbejde og fortsat Jørgen i familien. 

Ude i forhallen havde jeg stået sammen med Ole Christiansen, Jan Dybvad og Søren 
Astrup, og vi fire erobrede de fire forreste borde hvor vi snart skulle komme til at spille 
ping pong sammen, omkring de skiftende udfordringer under den daglige undervis-
ning… og sammen- og hver for sig fik de også snart deres gang i huset ude i Hesselballe. 
Ole og Jan havde kæresterne Bodil og Mona som de gerne kom sammen med, og så la-
vede vi middage og spiste sammen. Det var hyggeligt, og det kompenserede supergodt 
for vores lidt afsides beliggende adresse. Søren kom mest alene, og så kunne han og jeg 
godt blive hængende oppe den halve nat for at ordne verdenssituationen og se fjern-
syn… for sådan et havde vi også fået anskaffet os, efter et års tid… og naturligvis smit-
tede det af, at jeg var en gammel struerdreng… det var B&O's den mindste, og vi er alt-
så stadig lysår før farve-tv var på banen. 

Ellers gik tiden i Hesselballe stille og roligt med konsolideringen af vores lille familie, alt 
medens ungdomsoprøret bulrede og bragede inde i Aarhus. En gruppe hippiearkitekt-
studerende med tilløbere besatte- og flyttede ind i en del af bygningerne på den nye Ar-
kitektskole, der fem år tidligere var grundlagt i en gammel købmandsgård med mere, in-
de ved Nørreport i 1965, og lidt der fra, inde på Bispetorvet rejste en af eleverne fra ka-
tedralskolen et telt som han boede i gennem flere uger eller måneder. Han var træt af at 
have så langt til skole… og gik den, så gik den! Sådan noget var jo ellers uhørt, men fy-
ren havde altså fået den gode ide at organisere et telt fra Jysk Telefon, og med det sel-
skabs logo på teltdugen vidste enhver jo, at det kunne tage rigtig lang tid før "arbejdet" 
var afsluttet! Ha, den lo vi meget af den sommer, og fyren var da heller ingen anden end 
den senere kendte og folkekære Jacob Haugaard… jadak. 

Det var således ikke på konstruktørskolen der var ungdomsoprør… slet ikke. Vi var alle 
færdiguddannede håndværkere og havde på den måde i gennem det meste af fire år 
mødt på arbejde klokken 7 hver morgen, og i de første år endda 6 dage hver uge… og 
nu havde vi travlt med at få en teoretisk overbygning. Det var både interessant og me-
ningsdannende for de fleste af os, og der var kun en enkelt eller to fra de højere uddan-
nedes sociale lag der ikke følte sig udfordret og de forsvandt hurtigt. 

Der arbejdedes med følgende fag:  
    Dansk… med fokus på forretningskorrespondance og samfundslære. 
    Tysk… inklusive tysk kultur. 
    Matematik, Fysik og Kemi. 
    Afbildningslære og frihåndstegning… inklusive projektions- og perspektivtegning. 
    Husbygning og materialelære… i alle facetter. 
    Opmåling, landmåling og nivellering. 
    Statik, jernbeton og fundering. 
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    Tekniske installationer, isolering. 
    Bygnings- og håndværkerret. 
    Bogføring, forretningslære og overslagsberegning. 
    Administration og arbejdsledelse. 

Lad mig sige det på denne måde! Jeg endte med topkarakteren ug. (udmærket godt) i 
husbygning og var ellers middel i det meste plus et par skæverter… altså var jeg en jævn 
middelmådighed. 
 

     
Det fascinerede mig stadig at tegne, og ved et lykketræf har et par perspektivøvelser overlevet. Dem fik 

jeg et mg. (meget godt) for. Man kunne også kalde karakteren for middel… der hvor de gode 
karakterer ophører og de dårlige begynder oven fra og ned! 

 

Penge skulle der til 
Undervejs i konstruktøruddannelsen arbejdede jeg i en ferie som murer ved byggeriet af 
de sidste blokke i Fortegården ud mod Grenåvej. Det passede fint med, at jeg også her 
kunne bringe og hente den lille Jacob. En ung muresvend ude fra Djursland et sted, og 
jeg skulle fuge gavlene der var profileret med udstående mursten jævnt fordelt over hele 
fladen… det fik vi ekstra for, og for rigtig at tjene penge forenklede vi oven i vort stil-
ads. Forskriften var jo masser af brædder med rækværk udlagt på bomme der spændte 
mellem bomhuller og ribrædder der var sømmet vandret på stilladsstolperne. Det redu-
cerede vi til to par bomme, hver med et tilhørende kraftig bræt, og så begyndte vi ellers 
fra oven og ned ad, sådan at vi hele vejen ned skiftede niveau ved at lade os kure ned ad 
stolperne til vi havde fødderne på næste ribrædt hvorfra vi så let kunne bakse bomme og 
brædder ned i den nye fodhøjde, hvorfra vi så hurtigt fik muret de forladte bomhuller til 
og kunne fuge videre… der blev ikke spildt tid på sikkerhed. Nu får jeg nærmest kulde-
gysninger over alt det jeg har overlevet, men altid når der var den slags situationer valgte 
jeg og mange andre dengang den  "nemmeste" løsning. I dag bruger jeg både livrem og 
seler… sådan da. 

Ved en senere lejlighed, da Jacob var kommet i børnehave i den gamle skole nær kirken i 
Hjortshøj, faldt jeg over et andet stykke murerarbejde. Det var hos en arkitekt Torben 
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Rex inde i Graven 11, hans husfilosofi var at huset skulle tænkes som en båd, sådan med 
mange funktioner klemt inde på lidt plads! Til syvende og sidst bestod det maritime vel 
mest i nogle afrundede døre ind til toiletterne hvor de skulle emittere "luger", resten blev 
mest bare som et fedt lille byhus… for hans kone Hanne havde jo, som de fleste koner, 
det sidste ord når det gjaldt boligen. Mænd flyver og kvinder holder jordforbindelsen… 
jo, og somme tider er det omvendt. Byggeriet var i øvrigt noget belastet af, at der boede 
en gammel mand, nok i 80erne, aller øverst oppe, og han havde jo sine rettigheder og 
kunne ikke sådan smides ud af sin lejlighed, heller ikke selvom lejligheden stank af pis og 
lort, for han havde indrettet sig med en lokumsspand i et hjørne deroppe, og for at 
strække spandens varighed pissede han i tagrenden. Han var ikke for godt gående, og i al 
byggerodet havde han nok mistet lysten til at benytte lokummet i gården der også mest 
lignede en teaterkulisse uden megen privathed. Det var også på den byggeopgave der 
deltog en gammel smed, Hinge. Han installerede faldstammer til de nye toiletter, og efter 
et besøg af en mand fra bygningsinspektoratet der skulle kontrollere toiletternes over-
holdelse af loven for størrelser på toiletrum, fortalte han om hvordan den slags foregik i 
hans læretid i mellemkrigsårene, dengang der for alvor blev indskiftet "træk og slip" som 
erstatning for de gamle gårdlokummer med de blikspande der blev hentet af natvognen! 
Dengang var kommunens bygningsinspektør nærmest alene om opgaven, og han havde 
derfor ikke tid til mange dikkedarer omkring det spørgsmål. Han kom bare to meter høj 
styrtende ind på en byggeplads og spurgte "er det lokummet"… og så satte han sig på 
hug der hvor det var eller skulle være og sagde så, "hvis jeg kan klemme mig ind her, så 
kan enhver gøre det samme" og så var den godkendelse hjemme. Det var en god og po-
pulær folkelig facon, for er der noget folket aldrig har brudt sig om, så er det nidkære re-
gelryttere.  

Endelig skete der senere det, da jeg netop havde bestået en halvvejseksamen som bygge-
teknikker, at konstruktørskolen varslede et ekstra hold studerende med henblik på fær-
diguddannelse af et lille restparti af byggeteknikere, der på grund af orlov, arbejde og lig-
nende, ikke tidligere havde fået afsluttet med en konstruktøruddannelse. Det tog steg jeg 
på. Vores gamle folkevogn var brudt sammen, og vi var i det hele taget i bekneb for 
penge, og jeg så derfor mit snit til, lige at nappe et halvt års studiepause, for i et ordentlig 
ryk at få afviklet det sidste par uger af min værnepligt og så tage et arbejde som bygge-
tekniker. Sådan et job havde jeg støvet op hos en arkitekt, Erik Højer, i Løgten. 
Umiddelbart føltes arbejdet hurtigt ret trivielt. Tegnestuen havde ganske vist travlt og vi 
var kun tre ansatte. De andre arbejdede med noget skolebyggeri og jeg fik til opgave at 
rentegne et nyt kontorbyggeri henne i hovedgaden. Bygherren var vild med kalksand-
sten, og så havde han helt tabt min anseelse, men Højers oplæg var ellers rigtig godt, og 
der kom da også et regulært og rimeligt hus ud af anstrengelserne. Stemningen på tegne-
stuen blev da også bedre, men der var altså ikke de store kunstneriske ambitioner, så til 
sidst glædede jeg mig meget tilbage til konstruktørskolen igen.   

Afslutning 
Spildt tiden havde jeg dog ikke, der havde trods alt sneget sig noget viden og praktisk er-
faring ind i min bevidsthed, og det kom mig til gavn da jeg i direkte forlængelse af mit 
arbejde med kontorhuset i Løgten kastede mig over et børnehaveprojekt som afgangs-
projekt. På det tekniske niveau havde de to projekter samme format og var baseret på 
moderne principper for modulprojektering, og angående det funktionsmæssige indhold i 
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bygningen kunne jeg nu trække på mine egne oplevelser med Jacobs børnehave samt på 
besøg i en nyere ny børnehave i Risskov, tegnet af arkitekt Norskov Kristensen. Han 
havde undervist os i husbygning i et af de tidligere semestre på skolen og havde fortalt 
om sit arbejde i øvrigt. Dertil kom at det var en anden arkitekt, Åge Bisgaard, der var 
min lærer på afgangsholdet, og han var en stor inspirationskilde for det arkitektoniske 
greb om opgaven… hvor ikke mindst hans erfaringer fra et besøg i zoologisk have i 
London kom til at spille en central rolle i mit projekts strukturelle opbygning omkring et 
lille legeland i en kæmpe sandkasse i husets centrale ankomstområde. 

Projektet gik strygende og resulterede i lutter topkarakterer, og ved afslutningen blev 
vort hold endda nævnt i en lille artikel i Aarhus Stiftstidende, hvor der også i en bisæt-
ning lige blev også nævnt noget om en spændende børnehaveide… og så kunne vi ellers 
feste sammen en sidste gang før et nyt liv kunne begynde ude på de travle arbejdsplad-
ser. Tre af os var blevet headhuntet med nogle gode tilbud om job hos et af byens fø-
rende arkitektfirmaer Friis og Moltke… den mest hippe tegnestue i byen, og de første 
der arbejdede med tidens hotteste arkitektoniske trend "Brutalismen", som vi da også 
havde kunnet studere på nærmeste hold oppe på Risskov Gymnasie, hvor Bisgaard hav-
de ledet projekteringsteamet, og blandt andet havde brugt referencer til Elefanthuset i 
London Zoo. 

Uha, verden ventede og jeg var meget spændt. 

 

Landsbyen Hesselballe 
 

Parallelt med studier og arbejde var der selvfølgelig et andet liv der skulle leves. Det var 
det sammen med familien i Hesselballe. Dels i og omkring huset, men også ude i lands-
byen. I Holstebro havde der ikke været noget at gøre med boligen, og naboerne havde vi 
ikke haft meget at gøre med… det havde ligesom ikke ligget i kortene! Det var et alment 
boligbyggeri, og vi så mest adressen som en midlertidig ordning. I Heselballe var det an-
derledes, her var vi kommet for at slå rod, og på forhånd kendte vi ikke et menneske, så 
noget måtte vi gøre hver gang lejlighed bød sig. 

Naboerne 
I første omgang blev al krudtet dog brugt på at få indrettet huset, sådan som vi også var 
gået i gang med allerede før overtagelsen, og som vi i lang tid efter indflytningen også 
fortsatte at rode med. Men selv med dette indadvendte fokus eller måske nærmest som 
følge af det, blev der også plads til lidt i kontakt med omgivelserne. Eksempelvist fik vi 
snart samlet en masse grene og byggeaffald af den slags man nu om stunder ringer om til 
storskrald, hvis man da ikke lige frem selv har en trailer til at køre det væk på, men som 
man dengang bare havde liggende i en dynge i årevis før der ved en tilfældighed dukkede 
en mulighed for bortkørsel op. Sådan noget rod huede bare ikke fruen, så jeg måtte over 
og tale med genboen Anton… ham køerne, for han havde også en traktor og en gum-
mivogn… måske kunne jeg låne det sæt til en tur på lodsepladsen! Jo det kunne jeg da 
godt, og så fik jeg lige historien om, at han nu var ved at afvikle sine køer for i stedet at 
blive mælkemand, men at han regnede med stadig at dyrke markerne… så traktoren ville 
blive. Det var da trist det med køerne, det virkede så hyggeligt når han kom trækkende 
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med dem, men super at han beholdt traktoren, for det blev sikkert ikke sidste gang jeg 
fik behov for at låne den. Til gengæld blev jeg snart efter involveret i at hjælpe ham med 
råd og dåd, når regnskabet omkring mælketuren blev ham for uoverskueligt. Et fanta-
stisk job for øvrigt for mange folk der foretrak at være selvstændige, men som ikke hav-
de så meget at konkurrere med… dengang blev der nemlig bragt mælk og andre mejeri-
produkter ud hver morgen over det meste af landet, til alle husstande der ønskede det. 

På lignende vis måtte jeg også ty til min anden genbo Bugge og hans familie, da der på et 
tidspunkt kom en fodboldkamp i fjernsynet som jeg "måtte" se. Det var før vi selv hav-
de fået et Tv-apparat og jeg vidste, at han så al den slags, hvis han da ikke lige passede sit 
arbejde som taxachauffør. Det var hyggeligt, og så kendte vi jo da også lidt hinanden, da 
vi en kold vinterdag blev ramt af strømsvigt og vort oliefyr stod stille i flere dage… for i 
den situation fungerede Bugges kakkelovn bare udmærket, også selvom de også havde 
strømsvigt. Så endte både Grethe, Jacob og jeg derovre, så vi kunne holde varmen indtil 
strømmen kom tilbage. Nu håber jeg så ikke at det var vores skyld, men pludselig havde 
Bugge fundet en bedre bolig på den anden side af Aarhus og flyttede dertil. Nå, kort ef-
ter flyttede Ib og Ruth Lund ind med en lille dreng, og dem fik vi det også fint med. Han 
havde også været soldat i Holstebro, og hun kom fra Sennels nær Thisted. På den måde, 
med lidt flere vestjyder i nabolaget, blev det lidt mere hjemligt i landsbyen. 
 

     
Det var mændene der måtte tage det hårde slæb i haven 

Mod nord var vi nabo til Højskolen… sådan blev gården kaldt, fordi der i en længere pe-
riode havde været højskole på stedet. Nu var det Svend og Gerda der rådede deroppe, 
og de drev  et almindeligt familiebrug på stedet, hvor man i sæsonen kunne se alle fami-
liens medlemmer ude for at tønde roer. Det var en meget velanset og ordentlig familie, 
af den slags størstedelen af dansk landbrug hvilede på den gang… ja det var nærmest 
som om højskoleånden fortsatte med at hvile over gården, og vi var stolte af at være 
med når familien indbød til kaffe og kortspil… det var en kultur jeg kunne genkende 
med velbehag fra min tid i Dalsgaard og Skarrild. Det var også på Højskolen jeg kunne 
låne en lang stige da jeg skulle male husets noget rustne bliktag og bygge en ny skorsten 
på udhuset. Dette "fortrød" Svend dog når han senere skæmtende kommenterede mine 
skiftende politiske budskaber på den nu høje skorsten. Budskaberne var absolut ikke i 
overensstemmelse med hvad han som god venstrebonde syntes var det bedste i verden, 
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men han lod altså frisindet og højskolekulturen råde… også da det kom i avisen. Og 
hvad… trøstede jeg ham, jeg er da i det mindste venstresocialist, og så har vi da i det 
mindste "retningen" tilfælles, spøgte jeg. 
 

 
Udklip fra Demokraten Lørdag den 29. Januar 1972 

 

Lidt ovre mod øst, bag vejmandens nye hus lå Hans Hansens gård som fru Jytte så vidt 
jeg husker kaldte Stavnsholt. Det var en mellemstor gård med både køer og grise drevet 
så moderne som man nu gjorde i slutningen af 60erne, og så havde de en sød lille datter 
Marianne. Hun var lidt ældre end Jacob, men blev snart hans faste legekammerat, og så 
var det jo nærliggende, at forældrene også blev venner, og det blev vi. Det venskab hav-
de vi alle stor udbytte af i form af indblik i hinandens verdener som jo var noget forskel-
lige, men dog ikke mere end, at vi også hver især havde andet at bytte med, som når vi af 
og til købte en halv eller hel gris til fryseren hos dem, eller når jeg lige trådte til og hjalp 
med at få muret et spandvaskehus uden på kostalden ovre hos dem. Mest fyldte dog 
børnenes leg. Marianne kom ofte susende sammen med sine hunde, en gammel klog 
schæfer og en lille vaks dansk-svensk gårdhund, og sammen legede hele flokken i vores 
nybyggede sandkasse i haven eller inde i legerummet ved køknet… og ofte stødte også 
andre børn til. Sjovest var det alligevel nok når de legede ovre på Stavnsholt. Det var et 
flot syn når de drog derover med Marianne og hundene i front, og Jacob halsende bagef-
ter, først på sin trehjulede- og senere på sin tohjulede cykel. Knap så festlig var det så 
nogen gange når han vendte hjem igen totalt indsmurt i kolort… for sådan ender man 
med at blive tilredt hvis man en hel dag leger med at kure på røven ned af det bræt som 
Hans og hans folk ellers brugte til at køre møgbøren op på toppen af møddingen med! 
Ha, men inden under skidtet var der også røde kinder. Det var lige sådan et liv vi havde 
ønsket os da vi valgte Hesselballe, og Jytte var fantastisk til at sørge for at ingen sultede 
når de var derovre. 

Forte-landsbyen og… 
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Bugges og senere Ib og Ruths hus, lå sammen med et par huse mere i en lille række af 
småhuse på en halvhundrede kvadratmeter hver, plus lidt loft og ganske lidt jord om-
kring. Denne lille bebyggelse og et par landarbejderhuse mere, var bygget på landsbyens 
tidligere tofte. Toften var oprindeligt et stykke fællesjord med et gadekær hvoraf, der nu 
kun var en branddam tilbage. Hesselballe har således fra begyndelsen været en tofte-
landsby med  vel seks-syv ligeværdige gårde placeret rundt omkring et fællesareal, lig-
gende som en ø i midten, med lidt nødtørftige græsnings- og vandingsmuligheder.  
Oprindeligt var den slags landsbyer en slags dyrkningsfællesskab hvor hver gård rådede 
over flere mindre jordlodder af forskellig bonitet og beskaffenhed beliggende spredt 
rundt på hele landsbyens eller ejerlaugets tilhørende jorder… fordelt og koordineret af et 
landsbyråd.  
 

    
Hesselballe 1861 og 1976 med huset ved den blå pil. Bemærk hvordan vejen omkring toften gennem 

tiden er blevet reduceret til en gennemgående vej langs en række småhuse på toften. I dag 2018 er 
brandammen desuden reduceret til en busholdeplads. 

 

Endelsen -balle i navnet Hesselballe indikerer at landsbyen har eksisteret siden vikingeti-
den, og så er det heller ikke umuligt, at der har været bopladser i nabolaget helt tilbage i 
jernalderen. Fællesskabet som det var i vikingetiden har i store stræk fungeret frem til 
den landsdækkende landboreform med udskiftning af gårdene og deres markarealer i 
slutningen af 1700tallet. Nye redskaber og heraf afledte produktionsformer havde pres-
set på for, at reorganisere de spredte jordlodder, så gårdenes jordlodder i stedet kom til 
at ligge samlet rundt om- eller mindst i direkte tilknytning til hver enkelt gård, sådan, at 
de hver for sig fremover kunne drives som mere selvstændige og mere rationelle pro-
duktionsenheder. I første omgang blev alle gårdene i Hesselballe liggende inde omkring 
toften, hvor der allerede dengang var opført et par småhuse… men gradvist over de næ-
ste  knap 100 år, frem til slutningen af 1800tallet, rykkede tre gårde længere ud på mar-
ken, hvor de så kunne bygge nye og bedre driftsbygninger og på den måde få lidt mere 
luft under vingerne. En af dem var den gård der blev til Kildegården og med den flere 
mindre ejendomme ud mod Krajbjerg, og tilsvarende rykkede en del af den gård, der lå 
som nabo til vort hus, op på bakken hvor den i en senere periode fungerede som høj-
skole, medens andre mindre brug også blev oprettet ud ad mod Branstrup. Den tredje 
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gård der flyttede ud var den der lå tæt øst for gadekæret… den rykkede i et stykke et par 
hundrede meter længere ud mod øst og blev til gården Stavnsholt. Inde i Hesselballe by 
forblev kun  Damgård som heller ikke ser ud til at være blevet delt yderligere op, sådan 
som også den sydligste af de oprindelige gårde, dengang i 60erne ejet af Tage Jensen. Fra 
den gård , som jeg kalder Søndergård, ser ud til at være blevet delvist på sin gamle plads, 
samtidig med at der er udstykket et par husmandssteder i form af de to mindre gårde der 
ligger på bakketoppen oven for hulvejen og den lille skov ind mod Hjortshøj. 

Damgård har måske allerede dengang lagt sig i spidsen som den mest driftige gård, det er 
svært at vurdere umiddelbart, men den var i hvert fald den største gård i sluttresserne og 
i dag ser den ud til at være alt dominerende. Søndergård der også blev tilbage i landsbyen 
ser også ud til at være blevet fornyet med nye bygninger efter århundredeskiftet 1900, 
men den var alligevel blevet nedlagt som et komplet landbrug i begyndelsen af 1960erne, 
hvor der efterfølgende, styk for styk, blev udstykket et par parcelhusgrunde og et gartne-
ri m.m. Blandt andet en storparcel til gårdejeren selv i 1972, hvor jeg oven i købet fik 
æren af at tegne det hus der blev bygget der. I øvrigt et rigtig pænt og velfungerende hus 
når jeg selv skal sige det… og så var det endda mit aller første realiserede husbyggeri.  
 

 
Hus til Tage Jensen, Hesselballevej 40 

et klassisk 1970erhus 
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Da gårdene flyttede ud, er nogle af de oprindelige bygninger antageligt helt eller delvist 
blevet bevaret og i et par tilfælde også med en mindre klat jord, tilstrækkeligt til at de har 
kunnet drives videre som små husmandssteder eller landarbejderboliger med lidt dyre-
hold.  Blandt andet de bygninger hvor vores genbo, Anton, boede og havde sine køer.  

Landsbyens smukkeste og måske ældste hus, i min tid tilhørende børstenbinder Veje, var 
i sin tid nabo til det oprindelige Stavnsholt, hvor der i dag ikke er spor efter den gamle 
gård, men i området bag og oven for Vejes hus har der gennem tiderne været flere små-
huse hvoraf et har været smedje. Det har sikkert vældig idyllisk alt sammen og er det 
måske stadig. I de seneste år er der klemt et par nye villaer ind der hvor smedjen blandt 
andet var, og Vejes hus er blevet moderniseret med skalmur og stålskorsten, hvad der 
nok har gjort huset bedre at bo i, men desværre også har svækket dets karma! Den æste-
tiske sans i forhold til bygningskulturen i Hesselballe, og resten af verden, er nok den 
sans der har lidt størst skade under de sidste hundrede års industri- og velfærdskultur, 
men det er åbenbart demokratiets pris 

Nye tider på vej 
Nu hvor jeg på min egen sparsomme måde har forsøgt at stykke skitsen til en lille histo-
rie sammen om den historiske udvikling i Hesselballe, finder jeg det naturligt også lige at 
se lidt fremad. Historiens gang er jo dynamisk, og jeg fornemmer at der igen står store 
forandringer for døren i Hesselballe og andre steder. 

Godt et par hundrede år efter udskiftningen er det dengang nye og alt dominerende 
stjerneudstykningskoncept jo netop nu også ved at være forældet og uegnet til de nyeste 
landbrugskoncepter, der aktuelt kræver langt større- og mere komplekse enheder end set 
nogensinde før. Ja man kan vel knap forestille sig hvor store strukturer der bliver brug 
for i den rationelle globale konkurrence hvori der først og fremmest vil indgå ønsker og 
krav til produkternes kvalitet og forsyningssikkerheden. I det spil vil jordene omkring 
Hesselballe og i hele Hjortshøj måske kun udgøre en mindre del af en endnu større hel-
hed hvor selv de største familiebrug som vi kender dem i dag vil være helt fraværende. 
Om ejerskabet så vil være statslig eller anbragt i regi af store internationale kapitalfonde 
vil så nok afhænge af den politiske udvikling. Umiddelbart kunne det vel være mest 
sympatisk og bæredygtigt om der kan skabes en udvikling der bygger videre på den dan-
ske andelstradition! Blot med en meget bredere og endnu mere folkelig ejerkreds pri-
mært bestående af erhvervsfonde  og pensionskasser etc. med interessenter fra såvel 
producent- som forbrugersiden.  

Hvad angår fremtidens produktionskoncepter skal man helt sikkert forvente en langt 
mere central og målrettet detailstyring og kontrol af produktionen… hele vejen fra mark 
og stald over forarbejdninger til fe færdige leverancer når de møder forbrugerne. Lige nu 
er økologi det store "sesam luk dig op" ord, og det lyder ok. Men man bør fortsat gøre 
plads til konventionelt dyrkede råvarer der hvor det giver mening, og det må det gøre de 
steder hvor kvaliteten i det samlede regnskab kan påvises at være mindst lige så god som 
ved økologisk produktion. Et af midlerne for den basale produktudvikling kunne godt 
være, med statens støtte, at omdanne store dele af de nuværende dyrkningsarealer til na-
tur ud fra dyrkningsøkonomiske, biologiske og landskabelige principper. Med den anty-
dede statslige deltagelse vil der kunne skabes en helt ny fysisk økonomisk start på dansk 
landbrug og fødevareindustri, som ganske vist på den ene side vil koste noget af bon-
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dens traditionelle familiebrug og den frihed og ejerskabsfølelse det giver, men som til 
gengæld så vil kunne give bonden en helt anderledes tryghedsforsikring og holdånd, så-
dan som det allerede kendes i mange førende industriproduktioner på andre områder. 

Selvfølgelig vil et forslag som nærværende bringe store dele af dagens bønder i kog, det 
tvivler jeg ikke på, og jeg ved heller ikke præcist hvad der kunne formilde dem, men en 
overgang til store enheder som beskrevet behøver jo ikke at betyde, at man ikke samti-
dig, i et tilpasset omfang også prioriterer bibeholdelse og udstykning af et vist antal mo-
derne selvstændige familiebaserede husmandsbrug efter behov, og hvor der fortsat vil 
være plads til individuelle private udviklingsarbejder og nicheproduktioner etc. 

Status 2018 
Uha da… nu har jeg vist bare rodet mig ud hvor jeg ikke kan bunde! Det er snart et par 
menneskealdre siden jeg forlod landsbyen, og strengt taget aner jeg ikke andet om da-
gens Hesselballe end hvad jeg kan se fra Google Earth, og da jeg så lige ville skitsere mi-
ne ideer om den kommende udvikling! Ja så indser jeg, at det kræver en meget større 
indsats, end hvad jeg er parat til. Men hvad er det så jeg kan se fra Google Earth? 
 

    
Hesselballe, Matrikkeloversigt 1861 og Google Earth 2018 

Tja, sammenholdt med mine egne forestillinger, så er den foreløbige vinder uden videre, 
Damgården, den kan nemt ende med at tage det hele. Gården ser ud til at være endt som 
landsbyens alt dominerende gård. Dette skyldes så nok heller ikke tilfældigheder, for alle-
rede i 1960erne dominerede gården under ledelse af den daværende ejer Ferdinand og 
hans søn Marius, og de og deres forgængere på gården har vel været både durkdrevne og 
dygtige. Helt sikkert er der ingen spor efter det gamle landsbyfællesskab. Det forsvandt 
sammen med udflytningen i 1790erne, hvor den indbyrdes konkurrence mellem de stær-
kestes trådte i stedet! Under alle omstændigheder var man, fri af de nogen gange snæ-
rende bånd i det gamle fællesskab, og synligt gik det vel først ud over den gamle tofte, 
der nu nærmest er udfyldt med huse og haver, men også de oprindeligt lige store gårde 
er udvisket gennem diverse opsplitninger og gradvise udstykninger af nye matrikler til 
bebyggelser med små landarbejder- og aftægtshuse etc. hist og her, hvor der var behov 
og muligheder for det. Herunder også en håndfuld villagrunde i de seneste år. Tilbage af 
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det gamle landsbylav er sikkert højst den lokale vandværksbestyrelse, hvor jeg da også 
selv havnede i sin tid. 

Af en eller anden grund mødte jeg aldrig Marius på Damgården, dels mængede han sig 
ikke med tilflyttere måske! Men selv var jeg heller ikke opsøgende, og det kan godt skyl-
des det faktum, at jeg jo er af husmandsslægt, og instinktiv holdt mig på afstand… stor-
bønder og missionsfolk var ikke blandt mine favoritter. Alligevel skete der det, ved et til-
fælde, at datteren fra Damgård, Lone, blev fast barnepige hos os, når vi havde brug for 
sådan en! Vi havde sendt nogle signaler ud… og det var hende der reagerede, og vi var 
glade for hendes indsats… også selv om hun røg mine smøger, når jeg lod dem ligge 
fremme. Som voksen er hun blevet advokat og hun giftede sig med den landskendte 
iværksætter Kurt Thorsen, med hvem hun bosatte sig ved stranden i Risskov, tæt på 
hvor vi i øvrigt også boede i en lang periode, dog uden at vi nogensinde har mødt eller 
genkendt hinanden. Kurt har jeg dog mødt et par gange i arkitektforeningen, men da var 
de fraskilte og han var på vej ind i en uhyrlig retssag som han tabte. Blandt arkitekter var 
han imidlertid vellidt og respekteret for sin ambitiøse og kvalitetsbevidste projektudvik-
ling… men nu er hans løb nok kørt. Lone havde en lillebror Søren, som blev gårdejer 
som faren, og umiddelbart har jeg da forestillet mig ham som næste skud på stammen… 
på slægtsgården i Hesselballe, men sørgeligt nok døde han for nogle få år siden 50 år 
gammel. Søren var jo en af drengene i byens børneflok, sammen med mine egne, og det 
rystede mig at høre, og jeg har dybeste medfølelse med familien.  

På denne triste baggrund kan der så måske ske dette ved et kommende generationsskif-
te, at det vil føre til en afslutning af gården som et familiebrug. Således at det vil blive 
solgt til en større spiller i form af en kapitalfond med speciale i landbrug og fødevare-
produktion. Landbruget og ikke mindst svineproduktion er jo pt. i 2018 generelt i krise, 
og som investeringsmiljøet, også i den forbindelse, er under udvikling kan det meget vel 
tænkes, at enheder som Damgården, i den tunge ende, såvel økonomisk som fagligt vil 
være presset til at skifte spor i retning af netop den udvikling jeg også har peget på… og 
så kan der nemt ske dette, at Hesselballe så tager det første skridt i en sådan retning. 

Ellers ved jeg, at gården Stavnsholt nu drives som en økologisk kvæg og svinegård og 
har opnået en mere funktionel størrelse ved tilkøb af jord i omegnen, og gårdejeren 
hedder nu Niels Hansen, og han er søn af vore gamle venner Jytte og Hans… født ca. 
1973, året hvor vi forlod Hesselballe. 
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I 1960erne var der stadig køer på markerne i Hesselballe, her set fra vejen på Grøttrup siden. Ofte 
gik der også nogen på marken op mod Stavnsholt… der hvor gården havde ligget før udflytningen i 

1700tallet. 
 

    
Fra Stavnsholt var der ellers en fin udsigt til Hesselballe med Damgården og småhusene hvoriblandt 

vort hus gemmer sig bag træerne til højre i billedet. 
 

De første år i Hesselballe 
Det var helt nyt for os at have eget hus, men vi havde dog begge luret udfordringen af 
op gennem vor opvækst, så vi var ikke i tvivl om at græsset skulle slås og at vinduerne 
skulle pudses ude og inde etc. etc… og dermed  fulgte vi også i store stræk fortidens rol-
lefordeling mellem kønnene, med ham ude og hende inde, dog ikke mere stringent, end 
at det også gav mening. Men hvad haven, og ikke mindst køkkenhaven angik, så benyt-
tede vi også enhver anledning til at beskæftige vore gæster ved at sende dem der ned for 
at grave, rive og så. 
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Vejes Krig 
Hesselballe var et meget fredeligt sted, og det er det formentlig stadig! En gang oplevede 
vi dog noget ballade. En eller anden konflikt var opstået mellem gamle Veje og manden 
på Damgård… om det var den gamle eller unge ved jeg ikke, men en aften i høsttiden 
hørte jeg en byge af skældsord der blæste ned mod Vejes hus hvor han selv stod uden 
for med hænderne i siden og råbte tilbage… "Det hå do fanmæ got af, din tosk". Deref-
ter blev der ikke sagt mere, men et par dage efter hørte jeg ude i byen, at Veje havde 
"plantet" nogle rundjern ude i Damgårdens kornmarker, og det havde selvfølgelig forår-
saget nogle alvorlige skader på mejetærskeren. Veje var god nok, men han havde sin 
egen måde at håndtere konflikter på, og så var han eneboer uden nogen til at lægge låg 
på! 
 

    
Til venstre er Bodil og et par andre gæster i gang i Køkkenhaven. Bag hækken ses gavlen af 

vejmandens nye hus og i baggrunden til venstre anes et typisk landarbejderhus. 
Til højre ses Vejes lille fine hus, klassisk som på mange børnetegninger med en dør, et par vinduer og 

en skorsten. Når Veje lige havde tændt op kom han altid ud midt på vejen for at stå og nyde røgen når 
den dansede op fra skorstenen mod himlen, og når han ikke stod og råbte efter Marius på Damgården. 
Længst oppe ad vejen ser vi et noget bedre landsbyhus formentlig fra århundredskiftet 1900. Der boede 
Galop Erna i vores tid. Det var hende man kunne fortælle noget, hvis man gerne ville have det ud i en 

fart, for så vidste alle det en halvt døgn senere. 
 
 

Genindkaldelse og gravid  
Midt i idyllen kom et par genindkaldelser til Dragonerne i Holstebro. Først gjaldt det i 
juli 1969 om, at blive kvit med den udskydelse jeg havde fået bevilget i forbindelse med 
opstarten på bygningskonstruktøruddannelsen. Det var noget træls, for denne gang ville 
der jo ikke blive noget gensyn med de gamle soldaterkammerater… og ret beset ville 
opholdet nok mere komme til at ligne et ophold i et åbent fængsel end en skovtur i hæ-
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rens øvelsesterræner… men pyt, det handlede kun om et par uger, og det skulle jeg nok 
komme over.  

På det tidspunkt havde vi ikke nogen bil. Den gamle folkevognsboble var brudt totalt 
sammen under et par store host midt på landevejen et år tidligere, og vi var nu så småt i 
gang med at spare op til en ny Citroen 2CV, som passende kunne købes når uddannel-
sesperioden var overstået, og et nyt arbejdsliv stod for døren. Rejsen til Holstebro var 
derfor tilrettelagt som en togrejse… men så var Bodil og Rikke kommet på et af deres 
mange besøg, og så kunne det lige passe med, at jeg kunne køre med dem. Det havde jeg 
jo tidligere gjort i utallige ærinder på kryds og tværs i Jylland, og jeg kunne nu godt vandt 
med forholdene i Bodils Volvo 444 sætte mig mageligt tilrette ved siden af hende, parat 
til en lang og god snak. Midt i snakken da vi nærmede os Holstebro, efter at have været 
inde og hilse på, både i Kjellerup og på Kongenshus, hos olderne og min mor, bragte jeg 
lige den seneste nyhed i familien til torvs… Nu skal Jacob ellers til at være storebror for-
talte jeg! Hvad sige du svarede Bodil med stor fryd i stemmen, hvor fantastisk… hvor-
når? Spurgte hun så! Tjae, svarede jeg og så på uret… nu er hun da nok otte timer hen-
ne! Ueha altså, din bandit udbrød hun, samtidig med at hun tjattede til mig med noget 
der også kunne ligne et klap på skulderen. 

Vi havde jo ikke tidligere haft fertilitetsproblemer Grethe og jeg, så jeg tvivlede derfor 
ikke det mindste på min udmelding. De seneste par måneder var Grethe ophørt med at 
tage de nymodens p-piller, som var blevet frigivet på markedet kort tid efter Jacobs fød-
sel. Instinktivt var vi noget skeptiske i forhold til de kemiske virkninger af pillerne, så da 
vi nu knap fire år senere havde besluttet os for, at nu var tiden kommet for en familie-
forøgelse, så gik vi over til Worlds Best i et par cyklus, så moren kunne være stoffri når 
vi kom frem til at skyde med skarpt!... Og det havde vi så gjort i vores kærlighedsafsked i 
nattens løb, nu hvor vi ufrivilligt måtte undvære hinanden så længe. Egentlig havde vi en 
plan om, at vi kunne give mig et barn i 25 års fødselsdagsgave… for sikke nogle dob-
beltfødselsdage vi så kunne holde i årene fremover! Vi vidste godt, at vi i så fald nok var 
en uge for tidligt på den men hvad? Det var da før set, at en fødsel gik nogen dage over 
tiden! 

Helt uden bange forventninger var vores plan dog ikke, for vi var stadig så betagede af 
Jacob som jo var det smukkeste barn vi nogensinde havde kendt, lige som han efterhån-
den også havde vist sig at være klogere end alt hvad vi havde kendt af små børn! Hvor-
dan skulle et nyt barn hamle op med sådan en storebror? Det bekymrede os meget. 
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Om det var inspireret af mit ophold i Holstebro ved jeg ikke, men kort tid efter hjemkomsten og den 

endelige afslutning på min militærtræning tog vi på en tur ud på Djursland til Sønderskov nær 
Hyllested. Det var der jeg havde haft den smukkeste naturoplevelse som soldat og det sted ville jeg gerne 
vise både Grethe og Jacob. Om det så var lige der, at vi indviede Jacob i den ventede familieforøgelse ved 

jeg ikke, men det kunne da godt se sådan ud. 
 

Sjov Tobak 
Et af højdepunkterne under tiden i Hesselballe var besøgene af Jørgen Teilmann. Efter 
koldbøtten omkring kærestens afbrudte graviditet havde han afbrudt sin uddannelse som 
skovfoged og havde en stund arbejdet hos en keramiker på Djursland, før han var be-
gyndt på Det Jyske Kunstakademi i Mejlgade inde i Aarhus, men allerede før vi flyttede 
til Hesselballe var han over alle bjerge og boede nu i Larsbjørnsstræde lige midt i Kø-
benhavn hvor han tumlede rundt i det blussende ungdomsoprør som i 1969 vel var på 
sit højeste. Hele vejen havde vi imidlertid bevaret kontakten, og han havde besøgt os 
både i Holstebro og nu i Hesselballe, og så havde han altid nogle sjove brune klumper af 
mellemøstlig karakter med. Lidt af dem blandede vi i noget tobak som vi puttede i en 
særlig porcelænspibe, en såkaldt chillum, som vi så skiftedes til at tage et par sug af. 

Efter en stund steg humøret så et par kreative grader og vi kunne finde på at gå en tur 
op omkring Brandstrup og rundt til Sortemose, som i virkeligheden var mere en skov 
end en mose. På en åben plet stak der her et kraftigt jernrør med en diameter på vel 15 
centimeter op af jorden. Hvad den lavede der fandt vi bare aldrig rigtigt ud af, men det 
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har nok været en boring af en slags! Det vi havde fundet ud af var, at når vi bankede let 
på røret, eller smed et par små sten ned i det, så lavede det nogle fænomenale psykedeli-
ske lyde på den uendelige tur på vej mod rørets bund… det satte vore hjerner i noget 
nær ekstase. Det var helt vildt og vi grinede hysterisk og drømte om at lave musik med 
sådanne svingninger. Musik var så måske ikke bare lige vores stærke side, så det blev ved 
tanken. 

En anden gang røg vi en godnatpibe sammen, og bange for ikke at få nok tog jeg grådigt 
nogle ordentlige sug ekstra… og pludselig følte jeg det som om jeg gik i opløsning og 
forvandledes til en lysende sky der bare lettede fra sofaen og steg op gennem huset, hvor 
loft og andre forhindringer nu bare pist var forsvundet! Men Jørgen var der stadig, han 
stod nede på gulvet og talte til mig og sagde, at jeg skulle komme ned igen. Det var jeg 
ikke så interesseret i, men langsomt fik han mig talt tilbage og OK, det var også i orden 
for nu savnede jeg pludselig Grethe, og så steg jeg igen til vejrs, men denne gang af trap-
pen op til loftet, hvor hun lå og sov. 
 

    
Jørgen og Jørgen tilsat sjov tobak. 

 

Sådan udfasedes nu min uansvarlige del af ungdommen sammen med Jørgen, og jeg tror 
at den sidste gang vi sås i den periode var under et af mine besøg ovre hos ham. Det var 
dengang der var natfærge fra Aarhus til København med ultra billige billetter, hvor man 
uden sovevognsbillet, med lidt held, kunne sove på en af de oftest halvtomme bænke i 
passagerummet. Færgen lagde til kaj lige ved Amalienborg, der hvor man også kunne sej-
le videre til Bornholm. Turen fra færgen og hen til Jørgen var en drøm af en københav-
nerrute. Først kunne man lige hilse på kongen Frederik IX for derefter at krydse Sankt 
Annæ Plads før man kom til det kendte Nyhavn, som dengang stadig bar præg af søens 
folk og hvad de havde brug for. Den plads havde simpelthen været omtrent identisk 
med København. Når vi drenge, tilbage i tiden i Struer… Keld, Leif og jeg drømte os ud 
i verden, så begyndte den i Nyhavn! At Det Kongelige Teater og Hotel d’Angleterre lå 
og promenerede omkring det nærliggende Kongens Nytorv havde vi ikke tænkt på, men 
disse steder nød jeg nu at genkende, før jeg ad Strøget og Nytorv med ånden efter Søren 
Kirkegård nåede frem og drejede til højre ad Larsbjørnsstræde. 
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Det absolutte højdepunkt på den tur blev filmen Yellow Submarine. Vi havde lige delt 
en fed og havde alle sanser på vid gab, da vi lod os overvælde af denne rablende gale 
film som da også bare slog røret ovre i Sortemose med flere længder. Dog var det ikke 
The Beatles der var vore største favoritter, og tilbage i Jørgens hybel var det mere Jimmy 
Hendrix, Janis Joplin og Rolling Stones der blev sat på igen og igen indimellem andre 
byture, hvor vi blandt andet besøgte Sofiegården for at finde et par af Jørgens lokale 
venner. Dem fandt vi ikke, og heller ikke min gamle skolekammerat fra Grindsted, Je-
sper Sølling, var at finde! Det viste sig at han ganske rigtigt holdt til på Sofiegården ind-
imellem, men i samme periode holdt han også til i et kunstnerkollektiv på Drakabygget 
hvor maleren Jørgen Nash residerede… og det kunne det godt lige give et stik i mine 
gamle kunstnerdrømme, men så fandt vi da et værtshus hvor vi kunne slukke vore skuf-
felser. Det var Fingerbøllet, og det var en af Gasolins stamværtshuse, så på den måde 
kom jeg da lidt i nærheden af berømthedernes København. Det gjorde jeg så også da vi i 
næste omgang kiggede ind på beværtningen Skindbuksen, stedet som mit gamle digter-
forbillede Jens August Schade havde holdt kørende i lange tider. 
 

 
Om dette billede med Jørgen, Jacob, jeg og kusine Rikke fra stranden i Egå er fra før eller efter omtalte 
københavnertur har jeg ikke styr på, men tiden var nu kommet til at både Jørgen og jeg fik så meget 

andet at se til hver for sig, at der skulle gå det meste af et tiår før vi sås igen. 
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En dreng, og nok en søn 
I påsken 1970 var eksamen på konstruktørskolen netop overstået og huset var fuld af 
gæster. Det vil sige Bodil og Rikke som var kommet fra Holstebro. De besøgte os ofte, 
og vi kunne lide at få selskab, og denne gang var de jo også op over med, at få set på 
Grethes tykke mave, der nu langfredag den 27. marts struttede som nogensinde, men så 
alligevel ikke gjorde tegn til, at noget kunne være på vej. Måske skulle der således mod 
forventning ske det, at fødslen ville trække ud og falde på min fødselsdag den 5. april! 
Det passede dog nu ikke mig så godt, for al ting var jo endt med, at jeg den 1. april skul-
le begynde mit nye arbejde på Friis og Moltkes tegnestue, og den aftale ville jeg da meget 
gerne kunne overholde. 

Nu var jeg jo ikke den der baserede mit liv på bønner, men måske nogle ukontrollerede 
af slagsen alligevel var undsluppet! Under alle omstændigheder var Grethe noget mere 
besværet tidligt næste morgen, påskelørdag. Hun spændte over lænden og det knirkede 
og bragede i det hele taget i hendes krop… og hvad var det? Kom der ikke ligesom ban-
kelyde fra en der ville ud? Det gjorde der vel ikke, for ungen var nu så stor, at opholdet i 
livmoderen var fuldstændig fikseret, uden nogen som helst plads til bevægelser. End ikke 
det mindste spark kunne der blive til… fødslen var i gang. 

Denne gang havde vi fået telefon, og det var et af de moderne, hvor man selv drejede 
nummeret på en skive med angivelse af alle tallene fra 0 til 9. Det var sindssygt smart, og 
nu var der ikke mere noget med først at tale med en telefondame og bede om et num-
mer. Nej det var jordmoderen selv der tog telefonen, og hun boede nede i Hjortshøj og 
var ved at få sin morgenkaffe. Hun bad os gøre klar og at få Grethe anbragt hvor hun 
skulle føde… så ville hun komme snarest muligt. Sidste gang med Jacob varede det hele 
i mindst 12 timer, så vi regnede med at der var tid nok, men fik da straks bakset den fø-
dende op på loftet og i sin seng, der i dagens anledning blev rykket fri af min seng så 
man kunne komme til fra begge sider, for når lægen også ville komme, så vidste jeg at de 
begge gerne ville til samtidig. Vuggen var også klar til at rulle frem. 

Hvad der skete med vores egen morgenkaffe husker jeg ikke, men Bodil og Rikke var 
der jo, og Bodil fik i hvert fald tildelt opgaven at være klar med varmt vand og håndklæ-
der etc. når fødslen var overstået, hun var helt elektrisk sådan at komme med til en fød-
sel nærmest i første parket… det var stort, og så kom jordmoderen for straks at tilse den 
fødende hvor hun kunne konstatere at barnet lå som det skulle… der var lige et par fol-
der der skulle skubbes med, men ellers var alt klar og der blev tid til en tår kaffe, noget 
stærkt kaffe, den slags man dengang kaldte jordmoderkaffe. Mange gange var der jo gået 
mange timer før man kom så langt, og så var det jo vigtigt med en opstrammer der ville 
noget, og så gav det jo også anledning til lige at få en sidste snak om hvad der skulle ske 
og hvem der kunne gøre hvad. 

Ole Jakobsen 
Hen ad ved middagstid begyndte veerne at komme hyppigere og vi ringede efter lægen, 
som dels kunne være rar at have hvis der skulle opstå uventede problemer, og så var det 
jo også ham der gav bedøvelse hvis der blev brug for det! Og det blev der, for Grethe er 
ikke nogen selvpiner, og hun ville gerne bedøves så meget som det nu var tilrådeligt, for 
hun skulle jo hele tiden være vågen nok til at presse med, når veerne kom, og nu kom de 
nærmeste i bølger, og hvis man ikke vidste bedre ville man nok have troet, at hun var 
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ved at dø, sådan led hun… indtil lige lægen gav hende en maske med noget bedøvelse 
der straks ændrede hendes pinsler, så hun på det nærmeste forelskede sig i ham og næg-
tede at slippe hans hånd. Sådan havde et også været unde hendes første fødsel, og jeg 
forberedte mig nu på, at fødslen nu nok var direkte forestående… og ganske rigtigt, så 
kom hårtoppen og lige efter hele kroppen, som når man smutter en mandel. Plop, så lå 
han der, en lille skævvreden dreng, der nok som moren lige havde gennemgået de sam-
me trængsler og det uden bedøvelse hvorfor han først nu kunne begynde at komme sig. 

Bodil og Rikke kom med vandet og jordmoderen satte en klemme på navlestrengen og 
klippede ham fri medens lægen koncentrerede sig om Grethe der nu kæmpede med at 
forløse moderkagen der ikke rigtig ville give sig. Det lykkedes dog til sidst, men ikke 
uden et noget risikabelt blodtab som bekymrede lægen og fik ham til at blive lidt endnu, 
medens jordmoderen og resten af fødselsteamet fik drengen vasket og svøbt i blød flo-
nel før han blev lagt ned på brystet af den udmattede mor, og nu fik alle så kaffe igen, 
jordmoderkaffe, og lægen formanede os om, at være opmærksomme på Grethes tilstand, 
og at hun grundet den hårde fødsel og det store blodtab godt kunne være mere medtaget 
end sædvanligt. 

Ja det lød jo ikke så godt, men da røgen efterhånden havde lagt sig og der var kommet 
ro over lejren stod Grethe og jeg ved vuggen og nød synet af den lille dreng der nu bare 
lå og sov så sødt. Vi var glade og trætte efter alle strabadserne men kunne ikke undgå at 
bekymre os lidt over hans noget forklemte ansigt… var han mon mongol! Nej det kunne 
ikke passe, og var der ikke også noget med at Jacob blev født med den ene fod vreden 
helt ud af form? Jo der var, og den fod var da lige som den anden nu… og så fik vi lige 
sat sengene sammen igen før vi nærmest faldt besvimede om og sov 12 timer i træk til 
næste morgen tidligt. 

Det gav et sæt i os da vi var vågne nok til at huske hvad der var sket og hvor vi var… for 
fanden da, hvordan har drengen det? Sprang vi op og kiggede ned i vuggen… og der lå 
han bare og gnøffede, som om vi lige havde vækket ham. Han var allerede meget kønne-
re og nu også sulten, og det problem kunne Grethe klare, om end det gjorde lidt undt at 
komme i gang. Når vi var blevet noget angste efter den lange søvn, skyldtes det i øvrigt 
den erfaring vi ellers havde med Jacob som endnu knap havde sovet igennem en eneste 
gang, uden at kræve en eller anden form for opmærksomhed, og her var så kommet en 
lillebror der lagde ud med at gøre det lige fra dag et… og det blev han stort set ved med. 

Om det så var den gode søvn eller den gode mad og pleje der gjorde det er svært at vide, 
men generne var der altså ikke noget i vejen med, og allerede efter den første nat eller så 
havde drengens ansigt rettet sig ud som en ballon og givet ham de rundeste kinder og 
det gladeste smil, så vi jublende smilede til hinanden… vi har gjort det igen. Det er et 
vidunderbarn. Jo det var det, og skulle vi have været i tvivl, ville vi have været overbevist 
da Grethe mødte op til det førstesundhedstjek hos Dybkjær i lægehuset i Skødstrup. Da 
undersøgelsen var forbi, var han så begejstret at han ude i ventesalen kaldte alle sine kol-
leger og øvrige ansatte ud, for at de kunne se de kønneste barn han nogensinde havde 
hjulpet til verden. 

Vidunderbarnet blev snart efter døbt Ole Jakobsen 
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Selvbestaltet barsel 
Vores lille familie var selvfølgelig helt oppe at køre. Nu var vi fire i stedet for tre, men 
ikke nok med det! Belært af det store pres det havde været i sin tid at aflevere storebror 
Jacob til en dagplejemor, mindre end en måned efter fødslen, havde længe før Oles fød-
sel givet anledning til, at Grethe denne gang insisterede på selv at passe ham i mindst tre 
år, indtil han kunne komme i børnehave,. Så hun havde for længst sagt sit arbejde op. 
Den gang var der ganske vist ikke noget der hed barselsorlov med løn, men tanken var 
alligevel mulig, for det var jo netop nu den 1. april, tre dage efter fødslen, at jeg også på-
begyndte et helt nyt liv… denne gang som efterspurgt bygningskonstruktør med fast an-
sættelse på privat tegnestue samtidig med, at jeg også havde en mulig opgave på hånden 
til gennemførelse som selvstændig i fritiden. Alt tegnede altså lyst og gav så megen op-
timisme for fremtiden, at vi også tillod os, at krydre det hele med anskaffelsen af en fa-
briksny Citroen 2CV. 

 

 
Familien var samlet nu, med Grethe, Ole, Jacob og Jørgen. 
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Bygningskonstruktøren 
Hvad der kom først… Ole eller tilbuddet om at stå for et eventuelt byggeri af mit af-
gangsprojekt fra konstruktørskolen husker jeg ikke. Det var nærmes som om det hele 
skyllede ind over på en gang med den vellykkede eksamen, en ny supersøn, tilbud fra en 
privat bygherre og fast ansættelse hos Friis og Moltke.  

På en eller anden måde blev jeg taget på sengen med al den succes, for var der noget jeg 
ikke var vandt til at håndtere, så var det succes. Ikke at forstå sådan, at jeg hidtil havde 
været en fiasko! Sådan følte jeg det i hvert fald ikke selv. Min skolegang i Struer og 
Grindsted havde været OK, og min skæve exit fra kostskolen så jeg mere som et uret-
færdigt overgreb end en personlig deroute. Og ganske vist slog jeg et par koldbøtter i 
min læretid, men hele vejen havde jeg jævnligt fået ekstra i lønningsposen, for lige så 
fræk og uvorn jeg kunne være, lige så interesseret og ihærdigt kunne jeg arbejde solen 
sort, og dette ikke mindst ved mere krævende opgaver som, pejse og badeværelser etc. 
Det var således hændt mere end en gang, at kunder havde bedt direkte om min indsats 
når de havde nogle specielle ønsker. 

Børnehaven i Brabrand  
Set i det lys var det vel heller ikke en uoverkommelig sejr, at jeg dagen efter notitsen i 
avisen om min afgangsopgave modtog en henvendelse fra en privat bygmester Alex 
Poulsen. Han ville gerne have et møde om et muligt samarbejde, og jeg røg direkte op i 
den syvende himmel… derfra hvor man kan se al guldet og tror, at det bare handler om 
at samle det op, medens realiteterne mere er som at få en stor fisk på krogen og så fast-
holde den der, og udtænke hvordan man så får den landet! Jeg tænkte ikke noget, jeg vil-
de bare samle den op, og så smuttede den igen. Mødet gik for så vidt fint nok og resulte-
rede i nedenstående avisomtale: 
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Ikke et øje var tørt, og jeg tænkte, at den bare var hjemme 

 
 

Friis og Moltke 
Det faldt mig ikke ind, at man læste aviser hos Friis og Moltke, og jeg mødte da også 
glad og fro op på tegnestuen den 1. april. At jeg måske har lignet en aprilsnar fornem-
mede jeg intet om, folk var flinke og Moltke spurgte mig venligt hvem jeg var, og om 
jeg kunne noget! Det kan du tro, svarede jeg og fortsatte kækt… du kan bare komme 
an, så skal jeg nok finde ud af det! Det var en virkelig skæv entre, og havde jeg været 
sportsmand indenfor en holdsport havde jeg måske kendt noget til det, at udtrykke yd-
myghed og henvise til alle andres dygtighed frem for min egen. Men ak, den slags ad-
færd havde ingen lært mig og jeg plumpede lige i… Moltke og jeg blev aldrig venner, og 
sandsynligvis kunne det have sin rod i den famøse avisartikel om mit børnehaveprojekt! 
For hvilken arbejdsgiver gider satse på en ny uprøvet medarbejder der bare har travlt 
med at promovere sig selv både her og der? 

Ellers blev jeg anbragt under Ove Rex, en arkitekt jeg kendte fra byggeriet hos Torben 
Rex i Graven. De to var kollegaer og venner men ikke brødre, og jeg havde ofte hørt på 
deres diskussioner om arkitektur og især snurrige bygningsdetaljer dengang på bygge-
pladsen. Det passede mig derfor rigtig godt at skulle arbejde for Ove, der også var en 
slags partner i firmaet, og han gav mig da også en opgave i skøn forlængelse af diskus-
sionerne i Graven… Man havde den dag lige brug for, at få detailtegnet alle gulvene til 
det nye rådhus under opførelse i Odder, det ville han gerne jeg gik i gang med, og det 
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passede mig fint, det var udfordrende men ikke nervepirrende, og så var der jo også 
overskud til lige at fornemme stedets ånd. 

Ove havde længe siddet og arbejdet med et fantastisk villabyggeri i beton nede ved 
Middelfart et sted. Projektet opererede med forskudte sammenflettede etager der mere 
eller mindre var centreret om et stort flygel, der skulle kunne høres og ses fra det meste 
af huset og Lillebælt. Det var et vildt flot hus i mine øjne, og det var spændende at følge 
dets videre tilblivelse ved tegnebordet… så pyt med, at man hele tiden måtte rende ef-
ter kaffe og andet som Ove lige sad og manglede! Han var kunstneren og den store ånd 
og primadonna, så jeg accepterede at det kostede noget at få lov at være i hans nærhed. 
Og efter gulvene i Odder fik jeg da også lov til at kæmpe med at tegne en stor pejs til et 
nyt opholdsrum på Hotel Marselis, alt medens jeg fik bedre og bedre fornemmelse af 
magtkulturen på tegnestuen. Hvad Moltke lavede fandt jeg dog aldrig ud af, men han 
var den helt store alfahan på stedet, og hver gang han fik øje på mig spurgte han om jeg 
var der endnu. Det skyldtes sikkert stadig mit børnehaveprojekt som ukontrolleret var 
dukket op til overfladen et par gange, fordi Alex Poulsen ikke havde haft pli nok til at 
lade være med at ringe til mig på hans tegnestue… i øvrigt blot for at ende i ingenting! 
Det kneb nemlig en del med min proaktivitet omkring sagen, ja faktisk opførte jeg mig 
nærmest modsat og udtrykte i forløbet, mere mine bekymringer om hvornår jeg kunne 
forvente noget honorar end, at jeg drog omsorg for hvordan sagen eventuelt kunne vi-
dereudvikles og fremmes. Ak ja, havde jeg evnet at tænke klart burde jeg have set, at det 
var en uholdbar situation at drive selvstændig virksomhed samtidig med et fuldtids 
lønmodtagerjob. Her skulle jeg fra starten have prioriteret det ene eller det andet… eller 
måske have forsøgt at forene tingene ved at bede Alex Poulsen om at tilbyde opgaven 
til min arbejdsgiver Friis og Moltke! I virkeligheden ville det have været tvivlsomt om 
jeg overhovedet ville kunne have udført opgaven på egen hånd med mine sparsomme 
erfaringer på det niveau der krævedes ved et sådant byggeri. Det gjorde jeg ikke, jeg var 
indbildsk og grådig og tabte i princippet det hele på gulvet. 

Let og elefant 
Ingen sagde imidlertid noget direkte nok til at jeg anede uråd, og reelt tumlede jeg nok 
bare rundt som en elefant i en glasbutik. Selvfølgelig passede jeg mit arbejde, men jeg 
kiksede totalt at integrere mig i kulturen hvor jeg opblæst af overdreven tillid til min 
egen fortræffelighed førte mig frem som verdensmester hvis lejlighed bød sig, som en-
gang hvor jeg rodede jeg mig helt ud i det yderste uføre ved… under en drukfrokost, at 
skryde højt og provokerende om tegnestuens elendige forfatning, og stille spørgsmål 
om hvad fanden Moltke egentlig lavede, andet end at pryde brevpapiret sammen med 
Friis? En enkelt ville tæve mig i småstumper for min flabede opførsel, men han blev bå-
ret ud, medens resten af forsamlingen inklusive jeg selv drak uhindret videre til den bit-
re ende. 

Dagen med denne famøse frokost var ellers begyndt som en helt almindelig fredelig 
onsdag i august, hvor intet andet skete end at Nille, en af tegnestuens mangeårige tekni-
ske tegnere annoncerede sit bryllup og dermed sit farvel til arbejdsmarkedet!... og så gav 
hun en lille én. Hyggeligt skål alle sammen…. og hvad var nu det? Stod der ikke lige 
pludselig en hel flaske gin mere på bordet? Jo minsandten… ja, men så skål nok engang 
da, hej chulihop hvor det går… og så stod der en flaske whisky, en flaske vodka og 
pludselig en cognac… glæden ville ingen ende tage, og alle blev klogere og klogere, og 
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så var det, at jeg gav mit bidrag… ja, og der var det så, at det gik galt alt sammen som 
beskrevet og alle gik amok eller faldt om, før jeg ved fyraften forlod selskabet, da der 
heller ikke længere var en hel lampeskærm tilbage… skide være med det, vi tegner bare 
nogle flere i morgen var vi blevet enige om! 

Tegnestuen var i en ældre villabygning nederst på Kirkegårdsvej med et gravstenhuggeri 
som nabo, og ingen ved om jeg gik den vej eller en anden, men sikkert er det, at jeg 
kom til mig selv på gaden lige der foran Østbanegården hvor Kystvejen bliver til Skov-
vejen. På en eller anden måde havde en sporvogn fået tømt alt sit bremsesand lige før 
den blidt havde skubbet mig omkuld midt i al trafikken, og nu lå jeg der og kunne kun 
se den blå himmel i åbningen af den kødrand af mennesker det på et splitsekund havde 
samlet sig tæt omkring den "måske døde mand" der fortsat spærrede for både sporvogn 
og al anden trafik! Jeg skal  med den bus der sagde jeg og rejste mig. Mellem benene på 
alle menneskene havde jeg i et kort øjeblik skimtet rutebilen til Mejlby og dermed også 
bussen til Hesselballe, og som et lykketræf så jeg den som min redningsplanke ud af al 
virakken. Det var Vagn, en af de faste chaufører der sad ved rattet. Han hjalp mig det 
sidste stykke op i bussen og fik mig plantet på den nærmeste tomme plads oppe foran i 
bussen, og så manøvrerede han ellers bussen stille og roligt gennem det opståede trafik-
kaos, medens jeg nærmest bevidstløs anede noget sireneklang i det fjerne. 

Vagn kom ikke meget længere end op på Dronning Margrethesvej før bussen blev vin-
ket ind til siden af en af politiets udrykningsvogne, hvorfra to betjente steg ind i bussen. 
De ville gerne tjekke hvordan jeg havde det, og var i særlig grad bekymret for mine ar-
me… om der skulle være stikmærker… Sikke en redelighed for fanden da. Heldigvis 
var jeg så total bombet, at jeg ikke fattede hele galskaben i situationen og bare spurgte 
betjentene om, de aldrig havde set en brandert før! Så spurgte de Vagn om han kendte 
mig… og om han vidste hvor jeg boede! Jo da svarede han, jeg skal nok få ham afleve-
ret. Og ganske rigtigt, i Hesselballe holdt bussen tæt ind til vores havelåge… så tæt, at 
Vagn inde fra bussen kunne skubbe lågen ind, og efterfølgende stille mig op i bussen 
med retning mod matriklens flisegang. Værsgo sagde han med et blidt skub, og giftgrøn 
i hovedet kunne jeg træde direkte ned på min egen jord, med Grethe som måbende til-
skuer, medens busdøren smækkede i bag mig. 

Efter tre skridt sejlede jeg omkuld på græsset under vores tørrestativ, uden at hun på 
nogen måde kunne komme i kontakt med mig. Chokeret puttede hun et tæppe over 
mig og lod mig ligge, men checkede med mellemrum, om jeg trak vejret. Efter nogle 
timer, medens det endnu  var lyst vågnede jeg op og fandt ud af hvor jeg var… Grethe 
kom til, og jeg rejste mig og gik ind på toilettet og satte mig! Splassh ah ga de bump, 
sagde det da jeg landede på lokummet og jeg følte at det forsvandt under mig! Det 
gjorde det ikke helt, men det var tæt på og jeg gik totalt smadret uden for igen og smed 
mig på tæppet som nu blev suppleret med et vattæppe over mig. Der sov jeg så til næste 
morgen hvor jeg stod op og vaskede mig, hilste på familien og tog groggy afsted med 
den vanlige morgenbus for at komme på arbejde. Det var ikke Vagn der kørte, men jeg 
sendte ham nogle taknemmelige tanker. 

Den første jeg mødte på tegnestuens trappe var selvfølgelig Ejgil, ham der ville slå mig 
ihjel dagen før… derfor sagde vi nok nærmest demonstrativt "god morgen" til hinan-
den og ellers ikke noget… rigtige mænd kommer videre. Og det kom vi alle, men lige 
den dag var der meget stille i frokoststuen. Siden gentog sig lignende seancer sig, men 
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nu havde jeg lært at læse og genkende stemningen i tide, og det lagde låg på min egen 
uforbeholdne deltagelse.  

Set med nutidens øjne var den form for druk jo vanvittig og ja, det var vanvittig… men 
også harmløst i forhold til tidligere tider endnu. Som dreng var jeg jo på alle lønnings-
dagene vidne til kvinder der kom og slæbte deres døddrukne mænd med hjem fra 
værtshusene, før ugelønnen var drukket fuldstændig op. Dengang var alkoholmisbrug 
nok det aller største sociale problem. Narko var endnu stort set ukendt i Danmark… nå 
nu boede jeg nok heller ikke altid på de rette steder for at kunne lave de mest retvisende 
statistikker for druk, og det skal da lige i retfærdighedens navn nævnes, at det store fler-
tal af befolkningen inklusiv min mor og hendes familie ikke drak ubehersket, og jeg så 
derfor også nok af en sådan levevis til, at det var den strategi jeg fortrinsvist selv fulgte, 
da det var min tur til at finde balancen. Sådan for det meste da. 

Frøstruplejren 

Det Ny Samfund 
Det var en turbulent sommer i 1970, og midt i det hele flød der overalt med løbesedler 
og plakater med opfordring til at deltage i "Det Ny Samfunds" sommerfestival på en 
mark ved Frøstrup i Thy… ikke bare i 3 dage, som den slags sædvanligvis varede, nej 
skam, planen var… i 10 uger! Arrangementet var et stort bølgeskvulp med rod i ung-
domsoprøret i 1968 og sat yderligere i bevægelse af den berømte Woodstockfestival i 
delstaten New York, USA i 1969, og dermed af hele den antiautoritære tidsånd i øvrigt. 
Intentionen var at deltagerne i festivalen skulle spille og høre fed musik, og bo og leve i 
totalt åbne rammer for, i en periode, at indgå i- og opfinde og teste nye alternative må-
der at leve på… primært af socialistisk marxistisk karakter og gerne nøgne, tilsat elek-
trisk og akustisk musik … og folk kom i hobetal fra hele landet og endog med særtog 
fra København. 7000 mennesker boede i kortere eller længere perioder i lejrens forskel-
lige kvarterer som "Engpisserne" for de progressive og "De gamles By" for de mere 
satte familier som min egen… med Ole på 3 måneder, Jacob på knap 5 og Grethe og 
jeg på 24 og 25 år! Det var også her, dagbladet Informations legendariske stjernejourna-
list, Niels Ufer slog sin folder. Ja, og så var der tre fire kvarterer eller mere som jeg ikke 
lige husker navnene på.  

Dagligt valfartede indbyggerne fra deres egne hyggelige lejrpladser til store og små fæl-
lesmøder hvor alt fra lejrens lokummer til planeternes indenbyrdes stilling blev diskute-
ret under dominans af festivalens selvudnævnte lejrhøvding Henning Prins… ofte fulgt 
op af stammedans til musik fra blandt andre det næsten berømte rockband Gasolin, før 
de fleste drog videre i bilkortege til fællesbad med bar røv i det pragtfulde Vesterhav, 
hvor jeg pludselig kunne ses ligge på stranden med kun et par meters afstand til den og-
så dengang  berømte gårdsanger Poul Dissing… han lagde dog ikke mærke til mig. 

Micro Makro 
Om aftenerne var der travlt  over alt med madlavning, og lad os kalde det networking! 
Maden var vel lidt som lejrmad altid havde været men nu også, som noget helt nyt for 
mig, i stort omfang som brune ris tilsat filosofier om yin og yang og skyllet ned med 
muh-te, som optakt til nattens hygge med chillummer, fygræs og eksotiske lyde fra et 
utal af bongotrommer. Vi labbede hyggen i os som heste ved et vandtrug. Det vil sige,  
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at det gjorde jeg fuldt ud… og Grethe noget mindre, for det er hel klart, at det var hen-
de der huskede på, at vi havde to børn med, og at i hvert fald baby-Ole krævede uaf-
brudt opmærksomhed og pasning. Det var jeg tilbøjelig til at overse i min rus over alle 
de mange indtryk, og efter en uge havde hun set nok og ville hjem med sine børn, og 
sådan blev det. Selv vendte jeg tilbage for at indhalere en uge til, før den sommerferie 
sluttede. Det var dog lidt klamt at være der alene… muligvis havde jeg dårlig samvittig-
hed, så helt så fornøjeligt som det var i den første uge blev det ikke, men jeg fik da be-
søg af Bodil der besøgte lejren sammen med nogle kollegaer, og hun blev så begejstret 
at hun i den kommende uge ville komme tilbage og holde ferie der sammen med Rikke,  
og så kunne hun jo passende flytte ind i vort telt, nu hvor hun allerede så småt kendte 
naboerne.  
 

    
Et eller andet gik helt galt med det gamle kamera fra konfirmationen på den tur. Disse to billeder af 
Grethe og Jacob var hvad det blev til fra Frøstrup, men så kan det ellers også være, at der snart efter 

blev købt et Konica Auto Spejlrefleks Camera. 

Hændelser 
I de sidste dage dryssede jeg lidt rundt og traf blandt andre min gamle skolekammerat, 
Jesper Sølling. Han var noget stenet og det var svært at føre en samtale med ham, og 
det rystede mig noget, og de typer han var sammen med var også noget mere avancere-
de end hvad jeg ellers kendte til. De kendte, så vidt jeg forstod, hinanden fra Sofiegår-
den, hvor også Gasolin havde holdt til,  og nu var stedet mere eller mindre nedrevet. 
Måske var de bare depressive og "hjemløse"… jeg følte mig ikke på omgangshøjde og 
lod dem være. Kort tid senere besatte de Bådsmandsgades Kasserne på Christianshavn 
der siden september samme år har hedet Fristaden Christiania. 

Ellers lagde jeg også mærke til en fyr som Tømrer Claus, han var en tømrer med musi-
kalske tilbøjeligheder og evner, og det var ikke uden et lille stik af misundelse jeg så på 
hans succes både som tømrer og musiker… det måtte være fedt tænkte jeg. Det så no-
get sjovere ud end at være småborgerlig bygningskonstruktør i Aarhus. Til gengæld var 
jeg ikke misundelig på en anden fremtrædende person i lejren, Provo Knud. Den fyr 
var nok en stakkel, om end han altid lignede en der opholdt sig i Den Syvende Himmel. 
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Han stillede op og dansede stort set non stop dagen og natten lang, bare der var en 
bongotromme der vibrerede, og var der mere musik gik han nærmest i ekstase. Han tal-
te ikke med nogen… han bare dansede vildt og inderligt og saligt… nøgen og sol-
brændt.  

Længst ude, på den anden side af Engpisserne skete der hver dag noget interessant, ikke 
fordi jeg intellektuelt helt fattede rækkevidden. Men her var et ungt arkitektpar, Susanne 
Ussing og Carsten Hoff, i gang med at opføre en arkitekturinstallation af den slags man 
nok kunne bygge videre på i al evighed. De benyttede sig af stilladser og stænger der 
strittede i alle retninger og plader og klæder der flagrede i vinden… det var sandt for dy-
den en byggelegeplads for viderekomne, på en gang dragende og overlegen! Trods mit 
sværmeri for kunst og nyskabelse, stod jeg bare der som en anden bonderøv der ikke 
kunne rive sig løs og kun tænkte, "hvad nytte det skulle være til for". Også her følte jeg 
et stik af misundelse, og nu ved jeg hvorfor!... min jyske opvækst havde simpelthen altid 
handlet om at anerkendelse, det var noget man fik for hårdt og regulært arbejde som at 
hakke roer eller siden hen, at bygge en mur… medens den slags pjat og pjank mere blev 
tildelt let hovedrysten. Jeg var fortabt og turde slet ikke nærme mig det åbne værksted 
som stedet også var… måske mest fordi jeg var bange for at fortabe mit hjerte, og det 
kunne jo ikke gå. En almuemand der er far til to små børn skal kende sin plads, og det 
gjorde jeg og pakkede sammen og kørte hjem til først Grethe og så Fris og Moltke. 
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Susanne Ussing og Carsten Hoffs projekt i Frøstrup. Kollage efter foto i pamfleten  
Bo, Bygge og Besætte, Social kunst i Danmark omkring 1970, af Birgitte Thorsen Vilslev 

 

Videreuddannelse 
Hvornår det rigtig gik op for mig at Ussing-Hoffs fantastiske arkitekturinstallation i 
Frøstrup alvorligt havde sparket til mig og mit dødvande ved jeg knap. Men da jeg igen 
utilpasset sad i mit ansigts sved og tegnede tyvendedelssnit og udlægningsdetaljer for 
teglgulvene i kæderen på Odders nye rådhus fornemmede jeg tydeligt, at al det sjove ar-
bejde på tegnestuen blev lavet af arkitekterne, og at jeg måtte se at finde ud af at droppe 
al min forsigtighed og se at komme videre. Bygningskonstruktørerne var selvfølgelig re-
spekterede folk, men de blev først og fremmest betragtet som praktiske grise der var 
skrappe til at lave de tekniske tegninger og at koordinere processerne på byggepladserne 
og den slags… fint nok, men det var bare ikke lige de ting der indgik mest i mine 
drømme. Det var rart at kunne alle de praktiske og tekniske discipliner som jeg allerede 
havde lært… lige fra at bygge med sten og mørtel og til også at tegne og udvikle kon-
struktive løsninger til alle mulige formål… men noget manglede, noget jeg ikke helt 
kunne definere. Kun fornemmede jeg, at man ville være tættere på lykken som arkitekt, 
sådan som jeg jo også oprindeligt havde haft ambitioner om, men som jeg siden havde 
skruet ned på til fordel for at tjene nogle penge her og nu. Som nævnt, med kone og to 
børn var der nok at bruge dem til… men når nu andre kunne gå og lege som jeg havde 
set dem gøre oppe i Thy! 

Som tænkt så gjort, og meget belejligt var der samme år indført fri adgang til arkitektstu-
diet samtidig med, at der også blev indført stærkt forbedrede økonomiske muligheder 
for at studere. Det skete i form af SU, Statens Uddannelsesstøtte, som var det fulde 
navn, og man tilbød stipendier og rentefrie statslån samtidig med mulighed for at sup-
plere med private banklån. Det betød at det nu pludselig økonomisk kunne lade sig gøre 
at tilmelde sig arkitektstudiet og altså oven i købet også kunne gøre det uden at skulle 
bruge tid og ressourcer på en forudgående optagelsesprøve med risiko for at blive sorte-
ret fra… det var lige noget for mig.  

Væsentligst var det, at Grethe ikke behøvede at opgive sin nye ønsketilværelse sammen 
med vore børn som hjemmegående husmor. Det ville godt nok blive på et skrabet bud-
get, men så var der jo også lige mulighederne for at hente lidt økonomi hjem gennem 
små mureropgaver og sommerferiejobs på tegnestuer etc. Arkitektstudiet opererede 
dengang med fire måneders sommerpause, så det så faktisk lovende ud, og jeg sagde op 
på tegnestuen og tilmeldte mig arkitektstudiet i Aarhus. Arkitektskolen hørte i øvrigt un-
der kulturministeriet, og det passede også fint til mine gamle kunstnerdrømme, om end 
der herskede delte meninger om hvorvidt en arkitekt var en tekniker eller en kunstner! 

Under alle omstændigheder var mine forventninger til arkitektstudiet store, ja nærmest 
som var det en ny begyndelse, der hvor man for alvor får muligheden for at gå forrest i 
eget liv… den første egentlige manddomsprøve! 
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Akademikeruddannelsen 
Som far til Jacob og Ole havde jeg ubestridt fundet meningen med livet. Det føltes cho-
kerende stort at være far og jeg var vildt stolt af vores drenge. De bragte og bringer mig 
stadig al den glæde nogen kan ønske. Arkitektstudiet og fremtidsudsigterne hermed var i 
den situation derfor en prik over iét. Med det fuldført ville jeg nu kun mangle at skrive 
en bog for at livet ville være fuldbragt. 
På min dåbsattest står der som bekendt, at jeg er født i Aarhus! Med arbejdet hos Friis 
og Moltke og udvidelsen af Aarhus kommune pr. 1. april 1970 og endelig med starten på 
Arkitektskolen i Aarhus var jeg nu for alvor tilbage i byen, og det føltes nærmest som en 
genfødsel at stå der i Arkitektskolens gård sammen med alle de andre nye studerende. 

Arkitektskolen i Aarhus, AAA 
Skolen var ny, den var grundlagt i 1965 i en gammel købmandsgård og et par tilstødende 
ejendomme og Knud Friis havde lige været rektor… det var hvad jeg vidste om skolen, 
udover fortællingerne om skvulpene fra ungdomsoprøret i 1968 hvor nogle studerende 
havde besat dele af bygningerne til studier af mere psykedelisk karakter. 

Vi var 200 nye studerende hvor godt halvdelen havde en praktisk og teknisk uddannelse, 
som jeg selv, medens resten var folk med studentereksamen. Den normale studietid var 
sat til henholdsvis 4 og 5 år plus afgangsopgaven som også ville tage det meste af et stu-
dieår.  

Som optakt og inspiration til valg af afdeling og dermed studieretning blev arrangeret en 
workshop hvor vi gruppevist bidrog med opbygning af en række installationer til frem-
me af forståelsen for oplevelse af arkitektur. Det var noget med opbygning af forskellige 
rum med falsk perspektiv og lignende, eller at teste egne reaktioner på uventede tildra-
gelser, ved for eksempel at putte hånden ind i en lukket kasse og føle indholdet etc. Det 
var i den anledning jeg lærte de første fremmedord "haptile" og "taktile" følelser", hvor 
haptile følelser skulle være måden vi oplever et rum eller et rumforløb på, hvilket jeg dog 
ikke umiddelbart kan finde bekræftelse på nu, men dets begreb skulle være komplemen-
tær til den taktile følelse, som er den hvor man, primært med fingrenes følesans oplever 
overflader som bløde, ru, glatte og våde etc. Kort sagt det, at fornemme sig selv i for-
hold til omgivelserne! Faktisk en ret så interessant disciplin at forstå for en arkitekt. 

Derfra gik grupperne i enerum nogle dage og forsøgte sammen at tale sig frem til en for-
ståelse af, hvorfor vi hver i sær ville være arkitekt! Det var meget noget med drømme-
tydning hvor jeg selv kom frem til, at det jeg ville gå efter var at arbejde med boligbygge-
ri og, at det var udfordringen ved at høre på andre menneskers ønsker og gennem stadig 
dialog at transformere disse ønsker til fysisk form, der tiltalte mig. Det lyder jo stadig 
fornuftigt, men jeg må tilstå, at jeg også ofte siden har inddraget den gamle læresætning 
om, at give folk noget de aldrig har vidst, at de altid har ønsket sig. Det kan lyde lidt 
hovmodigt, men det er jo altså også et professionelt ansvar, at trække på den viden og de 
erfaringer man til enhver tid måtte have opnået. 

Som afslutning på introduktionsperioden blev vi præsenteret for skolens forskellige af-
delinger med landskab, byplanlægning, bygningskunst, restaurering og møbelkunst, hvor 
jeg blev betaget af landskabsafdelingens oplæg om, på en gang,  at arbejde med landskab, 
byplan og bygningskunst. Det gav god mening, og så spillede det også en rolle, at min 
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gode ven Søren Astrup fra konstruktørskolen havde tilmeldt sig denne afdeling som 2. 
års studerende. Imedens jeg havde arbejdet her og der, var han gået direkte videre på ar-
kitektstudiet i København året før, men med den frie adgang havde det nu også været 
muligt for ham at skifte til AAA. 

En by til 10.000 mennesker 
Lederen af landskabsafdelingen var den karismatiske landskabsarkitekt Sven Hansen. 
Sven bød os velkommen til et år hvor vi, individuelt eller i hold efter eget valg, skulle 
formulere og designe en ny by til 10.000 mennesker på Yding Skovhøj. Stedet var den 
gang uden for lov og ret, men der var netop planlagt og vedtaget en helt ny nord- sydgå-
ende motorvej (E45) tæt forbi lokaliteten, og det var den umiddelbare begrundelse for 
opgavens relevans. Man ventede simpelthen fremkomsten af en række sådanne mindre 
og større satellitbyer i forbindelse med den nye trafikåre… hvor Sven tilfældigvis også 
havde haft en finger med i spillet omkring vejanlæggets forløb gennem landskabet.  

Opgaven var en oplagt pendant til menneskets første månelanding i sommeren året før 
hvor kaptajnen på turen udbrød "Dette er kun et lille skridt for et menneske, men et 
kæmpespring for menneskeheden." For os var en ny by på Yding Skovhøj ganske vist 
ikke noget lille skridt, men det var i det mindste min hidtil mest spændende udfordring, 
og helt sikkert stilede jeg mod, at det også skulle blive en gave til menneskeheden.  

Hippodamos fra Milet  
Søren og jeg havde dannet en tomandsgruppe, og noget af det første vi stødte på i vores 
research var byplanlæggeren og arkitekten Hippodamos fra Milet, født -510 og død -450 
år før vor tidsregning/fvt. Og han er tilskrevet æren af at være den første til at indføre 
systematisk byplanlægning… også selvom bybygning, og dermed byplanlægning, på den 
tid havde fundet sted i mere end 5.000 år… helt siden dengang hvor de tidligere jæger- 
og samlerkulturer gradvist udviklede sig til de første bondekulturer, hvor samfundenes 
behov for rum til markedspladser og al mulig erfaringsudveksling intensiveredes.  

Som hovedgreb opdelte han byerne i kvarterer med fokus på de forskellige formål som 
boliger, helligdomme, handel og produktion samt forsvar… hvilket han alt sammen for-
delte i et vinkelret gademønster opbygget i et grid-organiseret gadesystem med rektangu-
lære og kvadratiske karréer garneret med diverse åbne byrum bestående af åbne pladser 
og landskabskiler etc… Ja, men det var jo fantastisk, for det lignede da et simpelt og en-
kelt svar på vore udfordringer på Yding Skovhøj, og så gjorde det heller ikke noget, at 
konceptets fysiske former uden videre kunne bygges i mursten… såvel i model som i 
virkeligheden. Det gav mig en god følelse af at være på hjemmebane, ligesom de funkti-
onalistiske tanker også forekom mig naturlige. 

Utroligt, at der fandtes et så komplet bybygningskoncept der efter godt 2.000 år, stadig 
kunne bruges, og det endda uden nævneværdige ændringer. Vi var bare så tændte, som 
efter en åbenbaring, og med et gridnet for vore indre øjne kastede vi os nu over pusle-
spillet, at sammensætte den nye by i en harmonisk udgave og tilsat vor tids byfunktioner. 
Formgivningen af husene bekymrede os ikke, vi var overbeviste om, at fik vi først styr 
på de overordnede strukturer, så kunne vi nemt tilføje et passende bygningskoncept. Vi 
var jo da begge bygningskonstruktører… så det ville blive som at lave julepynt. 
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Et af Hippodamos værker var byen Priene i Anatolien, Tyrkiet. Her er pladserne omgivet af offentlige 

bygninger ligesom der er torve og et amfiteater samt en bymur, og ikke nok med det, så var der også 
defineret hvordan byboligerne kunne bygges og indrettes.  

 

Handlingsplan 
Intentionerne for opgavens løsning formulerede vi således, at de kommende beboere 
umiddelbart skulle kunne identificere sig med såvel deres bolig, kvarter og selve byen. 
Byen skulle kunne fungere som stimulans for fantasifuld aktivitet. Der skulle tilstræbes 
at give plads for frisind og kunstnerisk udtryk i arkitekturen og de valgte byfunktioner, 
ligesom der overordnet skulle søges åbenhed og tryghed, med respekt for såvel behovet 
for fællesskab og vitalitet som for det modsatte… isolation og ro. Vi lagde ikke for tyndt 
på, og uden egentlig at have hørt om begrebet var vi hurtigt langt med at tænke som 
samfundskonstruktører med fokus på en på kryds og tværs holistisk udviklingsstrategi. 

Boligtyperne skulle kunne være fleksible og tilpasningsduelige i takt med familiernes eller 
boliggruppens vækst, trivsel, opløsning o.s.v. og det skulle være muligt for brugerne selv 
at deltage i udformningen. Men med opmærksomhed på, at bygningsstrukturen og loka-
liseringer af offentlige funktioner skulle lægge op til skiftende intensitet mellem byens 
centerkvarterer og boligkvarterer á ca. 1.000 indbyggere. 

I centerkvartererne skulle der være boliger fortrinsvist med lejligheder i byhuse op til tre 
etager integreret med private og offentlige kulturelle, sociale og servicebetonede funkti-
oner som kirke, biograf, bibliotek og faciliteter til fritidsundervisning, sport, forlystelser 
og mødevirksomhed, samt hvad der måtte være af overordnede tilbud for service og ud-
dannelse til børn, unge og ældre… eksempelvist børnehave, folkeskole, gymnasie og ple-
jehjem, for ikke også at tale om diverse offentlig administration, politi, posthus, hotel, 
butikker og klinikker etc. inklusive parkeringsmuligheder og autoservice. 

I boligkvartererne skulle der sigtes mod indretninger med blandede byhuse målrettet 
kollektiver, kernefamilier og enlige, suppleret med decentrale servicefunktioner ved små 
torve med reception, forsamlingshus, spisesteder, børnepasning, legepladser, vaskerier 
og nærbutikker m.m. Arkitekturen skulle kunne udformes individuelt, men inden for et 
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overordnet mønster, og de enkelte boliger eller grupper af boliger skulle ved sin ud-
formning være orienteret mod såvel private som fælles aktiviteter af forskellig art lige fra 
sandkasser, bål, badning, småsport, fester og daglig kontakt, udstillinger og anden for-
midling. Vi havde det som børn med frit valg ad libitum i en slikbutik… vi tog munden 
fuld, godt og vel. 

Men, det var altså sådan ca. vores lille idylliske Kardemomme by med røvere, politi og 
tante Sofie´r og hvad der ellers hørte et lille bysamfund til… kom til at se ud i ord! Siden 
har jeg kæmpet med at få det samme billede frem noget mere kortfattet. Men idealerne 
var altså nogenlunde i tråd med datiden. I dag , i det 21. århundrede, ville en beskrivelse 
af tilsvarende samfundsmæssige ambitioner nok nærmere omfatte en by  på 100.000 
mennesker! 
 

     
Den lille by blev placeret i en lysning i skoven på Yding Skovhøj, og byplanen blev dannet i et gridnet 

med plads til individualitet og folkelighed internt i de enkelte bydele. 
Byen var linket til omverdenen via den nye nord syd gående mptorvej i Jylland. 

 

      



Side 153 af 204 

 
 

Mønstersprog 
Søren var tømrer og jeg var som bekendt murer, og med alt hvad vi ellers havde lært om 
byggeteknik bekymrede vi os ikke så meget om de discipliner… at bygge huse, var bare 
noget vi kunne ligesom andre kunne lave mad! Man tager nogle ingredienser som man 
bearbejder og sætter sammen til en god oplevelse af rum henholdsvis mad. Det var rigtig 
godt, men ligesom visse retter passer bedre sammen end andre, så kunne der vel også 
være noget at finde ud af omkring sammensætningen af materialer og rum… og i det spil 
fulgte vi så alle de forelæsninger og kursustilbud som afdelingen bød på, lige fra tegne- 
og farvelæring til gennemgange af avancerede bygningskoncepter og byplanteorier samt 
naturligvis ideer om landskabelig tilpasning. Kunne man evt. finde et samlet system? 

I særlig grad faldt jeg pladask for nogle moderne designfilosofiske tanker som en ung ar-
kitekt Christopher Alexander, født i Wien 1936 havde gået og rullet ud ovre i Californi-
en, USA. Han stammede fra Østrig og havde taget turen med nogle år i London, før han 
var landet som professor i arkitektur ved universitetet i Berkeley, og undervejs havde 
han designet og bygget mere end et par hundrede bygninger over hele verden. Med disse 
erfaringer tumlede han med at udvikle et på en gang traditionelt forankret og fremtids-
orienteret designsystem! 

Meget af sit arbejde havde han baseret på nye teknologiske opfindelser, herunder kon-
krete design af nye byggekoncepter og dynamiske brugerinddragende gennemførelses-
procedurer, alt med bestræbelser om, at opnå en stadig mere bæredygtig og levende arki-
tektur. På dette grundlag havde han nu i slutningen af 1960erne udgivet en bog om hel-
heder og form, "Notes on the Synthesis of Form", der som en forløber indgik i hans se-
nere samlede værker inklusive hovedværket "Pattern Language" der udkom første gang i 
1977. 
 

    
Rumlighedsanalyser fra 1969 og boligbebyggelsen i Mexicali 1975. Umiddelbart er der kommet nogle 

spændende rumforløb ud af anstrengelserne. 
 

Hvis jeg skal være helt ærlig, så fattede og fatter jeg vel knap hvad Pattern Language eller 
Mønstersprog helt gik og går ud på! Dels virker det noget langhåret, og så er al tilgænge-
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lig stof på engelsk, og det har jeg aldrig rigtig fået udviklet ude på stilladserne, ja og i det 
hele taget er sprog ikke min spidskompetence. Nej, men det der fascinerede og fascine-
rer mig var og er, at Christopher Alexander gennemgående anvender utallige små skema-
tiske og symbolladede tegninger som han sætter op som ikoner for alle mulige forhold i 
det fysiske miljø. Eksempelvist ses det herunder hvordan han har analyseret potentialer-
ne for de fælles uderum og passage i en boligkarré og eventuelt har anvendt dem senere i 
det hosstående isometri af et low cost boligbyggeri gennemført i Mexicali, Mexico. 
Umiddelbart synes jeg at det ligner et forsøg på  at sætte arkitekturen på en matematisk 
formel, og det er da en besnærende tanke! Men min fascination skyldes beklageligvis nok 
også min noget fordækte hang til at samle på frimærker, og det har jo ikke rigtig noget 
med sagen at gøre! Rationalitet er heller ikke min spidskompetence. 
 

 

En anden side ved Christopher Alexander er i øvrigt, at han også arbejder intensivt med 
it-bearbejdning af sine tanker, det arbejde har jeg ikke sat mig ind i, men jeg ser da nogle 
muligheder i eventuelt at samle alle sine små ikoner og tilhørende små læresætninger i en 
interaktiv database, som så kunne bruges ved skiftende brainstorme! Havde jeg tid ville 
jeg gerne lege (forske) i en sådan tanke, og arbejde mig op på siden af manden. Men ind-
til dette måtte være sket vil jeg fortsætte intuitivt som jeg altid har gjort med lidt gam-
meldags fordybelse i fagbøger og -blade samt ved hjælp af egne erfaringer og studier i 
marken, at sikre mig de input der kan inspirere og præge i et givent arbejdsforløb. 

Som et eksperiment legede jeg dog i sin tid lidt med tanken og fandt og tilrettede nogle 
påstande om helhed af form, som jeg derefter forsøgte at illustrere i et sæt af 16 ikoner. 
Det var da en god pædagogisk øvelse, men… måske jeg også skulle læse bogen! 
 

    
Ikoner og tekst… hvem hører mon til hvad? Ja det er nok et problem… men der er tænkt over det! 

Bygningsdesign 
Som afslutning af opgaven på Yding Skovhøj lavede vi en model af et boligkvarter med 
alt hvad den kunne trække som en skulptur af en by, hvor det myldrede med glade be-
boere der boltrede sig i alle herlighederne. Det så rigtig godt ud i rene kubiske former, alt 
sammen skåret ud i polystyrol, og fotograferet på kryds og tværs og sat op på plancher 
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sammen med detaljerede tegninger etc… og så er hele molevitten bare forsvundet! Mu-
ligvis har Søren puttet det hele i skraldespanden efter brug, for hvor jeg gemmer alt og 
glemmer, der gør Søren rent bord og husker… men vi havde da heldigvis fået meget ros 
og klap ved fremlæggelsen, og fik dermed også et ordentlig spark fremad.  

På det anatolske højland i Tyrkiet fandtes imidlertid, før tidernes morgenen, en lille by 
Catal Hüyük. Den by lignede i sit udtryk, overordentlig meget det hedengangne projekt 
på Yding Skovhøj, såvel i størrelse som i form, om end forudsætningerne har været ret 
så forskellige… Catal Hüyük bestod af omkring 1.500 huse der alle ser ud til, at have væ-
ret ligeværdige to etagers bygningstyper skåret efter samme kubiske læst for huse med to 
etager. Dette indikerer umiddelbart, at de har tilhørt et noget nær klasseløst samfund,  
hvor ens begravelsesritualer for både kvinder og mænd desuden også peger på stor lig-
hed mellem kønnene… i hvert fald i perioden mellem -7000 og -5000 år før vores tids-
regning (fvt). Det vil sige den periode hvor de oprindelige jægersamfund for alvor var 
ved at overgå til at blive bondesamfund!  

På et tidspunkt i slutningen af dette forløb er der dog andre spor der kan tyde på, at 
samfundet på det tidspunkt havde forandret sig til et matriarkalsk styre, symboliseret ved 
fundet af en magtfuld kvindefigur, en modergud, sidende som på en trone omgivet af to 
løvinder, formet i brændt ler! Samfundet er dog senere, efter diverse fjendtlige magt-
overtagelser overgået til patriarkalsk herredømme, og ikke nok med det! Ved andre ud-
gravninger i samme område, har man således også fundet en mindre og endnu ældre be-
byggelse, Cayönü, med rødder helt tilbage til ca. år -9000 fvt… og her er set spor der og-
så tyder på et tidligere patriarkalsk samfund, med en overklasse der boede i fint udførte 
stenhuse opført i sammenhæng med endnu mere præsentable templer etc… samt en 
simplere bebyggelse hvor slaver havde boet og arbejdet i mere let forgængelige hytter, 
hvor de også havde haft deres værksteder til fremstilling af værktøj til brug for såvel jagt 
som byggeri. Alt sammen årtusinder før der eksisterede bondesamfund! Generelt regnes 
bondesamfund jo nærmest som forudsætningen for udviklingen af fastboende og klasse-
delte samfund… men måske er der noget historie her, der lige må forskes lidt yderligere 
og eventuelt skrives om! 

Ja, men hvor vildt! Mig fortæller det i hvert fald, at menneskeheden alle dage har været 
en dynamisk størrelse med stadigt ændrede magtforhold og gældende værdier frem og 
tilbage, meget mere uafhængigt af teknologiske landvindinger end af skiftende overord-
nede menneskelige valg, beroet på politiske strømme, der igen har været kittet sammen 
af passende religiøs sammenhængskraft. Således forstået, at religiøsiteten har været nød-
vendig for, på godt og ondt, at få menneskene til at arbejde uegennyttig for en bestemt 
sag uanset hvad… og endda også sådan, at man af og til har måttet arbejde direkte mod 
egne objektive interesser, som eksempelvist der hvor Abraham var parat til at ofre sin 
søn Isak. Ja, den slags var nok den åndelige undertrykkelse, det var den nemmest måde 
for magthaverne at få skovlen under folk på, men var det ikke nok, så var der jo stadig 
den stærkestes magt at falde tilbage på…vold og tvang.  

Jeriko i Israel har nærmest altid været opfattet som verdens ældst kendte by, men holder 
oplysningerne om de omtalte bebyggelser helt tilbage til -9000 før vor tid i Catal Hüyük 
og omegn, ja så må den by overtage rollen som ældste by. Og så slår det mig hvor meget 
den by i øvrigt minder om store dele af vor tids byggerier, og herunder ikke mindst 
mange af de boligbyggerier der er skudt op nu her omkring årtusindskiftet 2000. I 1970- 
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og 80erne var strukturen for de fleste nye boligområder, inklusive vores by på Yding 
Skovhøj, baseret på at fodgængere kunne færdes sikkert og frit internt i de enkelte boli-
genklaver ved, at man separerede de bløde og hårde trafikanter med et sti- og vejnet, 
hvor bilerne så var henvist til udkanterne, "Tæt lav" kaldte vi det. I forhistorien, længst 
tilbage før hjulet var opfundet, havde man af naturlige grunde kun fodgængere. Der var 
kun smalle stræder mellem husene og nogen steder end ikke dette! I stedet havde man så 
skabt adgang til husene fra tagene, sandsynligvis af sikkerhedshensyn i forhold til vilde 
dyr, men helt sikkert også for at have en bedre forsvarsposition ved angreb af andre 
mennesker! Vores by var dog kun forsynet med gangstier og var uden tagindgange, men 
ellers var også den arkitektoniske profil, uden at vi øvrigt kendte den, nærmest en tro 
kopi af Catal Hüyük, sådan som også det tæt lav boligbyggeri der bygges nu i 2010erne 
stadig peger i den retning.  
 

    
Modelfoto af vores by på Yding Skovhøj lige før år 2000 er desværre bortkommen, men  

Catal Hüyük -7000 fvt. og Cayönü -9000 fvt. ligner! 
Lad mig kalde det altsammen tæt lav kubisme gennem tiderne.  

 

I første omgang tænker jeg, at det er et interessant tilfælde at disse fortidige og nutidige 
boliger og boligbebyggelser, med helt op til 11.000 års forskel i alder, ligner hinanden så 
meget, men ved nærmere eftertanke er det jo egentlig altid mest i de tekniske detaljer, at 
nyt og gammelt adskiller sig! Højhuse er højhuse, rækkehuse er rækkehuse og huler er 
huler.  Mennesket er trods alt en dyreart, og dyr har jo rent faktisk altid indrettet sig på 
de samme måder… de fleste fugle bygger reder og nogle pattedyr laver huler etc. men 
gennem årtusinder har de kun bygget variationer af det samme hver eneste gang. Men-
nesker har gjort lige så, blot er der den kendsgerning, at mennesket er et udpræget joker-
dyr… vi får forskellige ideer afhængig af hvor vi befinder os, både i tid og sted! Vi byg-
ger så at sige efter de forhånden værende søms princip, og til at begynde med har vi helt 
sikkert kopieret de andredyr.  

Aller først har vi nok skrapt lidt i jorden og græsset på et tørt sted i terrænet nær et 
vandløb… og så har vi som de første lavet ild og lagt os til at sove. Senere fandt vi så ud 
af at sætte en håndfuld kviste op mod hinanden til de dannede et rundt stativ eller måske 
et rektangel så vi kunne lægge et dyreskind eller flere henover. Så havde vi pludselig, som 
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ved et tilfælde lavet den første hytte eller et telt… et rum hvor vi kunne beskytte os først 
og fremmest mod vejret, men måske også mod andre dyr. I hele den proces er der så 
ustandselig kommet nye modeller og konstellationer, og der har været forskelle… men 
også grundlæggende ligheder, og der hvor der har været flest forskelle er vi automatisk 
endt op i at have forskellige typer af boliger… et mønster var begyndt at dannet sig. 
Først er det meget enkelt, men snart også meget komplekst, alt efter som udviklingen el-
lers skrider fremad.  

Det var da vist her ham Christopher Alexander og hans mønstersprog burde komme på 
banen! Så kunne han til en begyndelse finde frem til de forskellige typer som bivuaker 
(simple læskærme), spidstelte (wigwams), buskhytter (kuppelformede løvhytter), jord- og 
bjerghuler, igloer (sneblokke) og spændhuse (langhuse med grav og spær direkte i ter-
ræn) og så videre. 
 

   
Petra, Jordan -3500 fvt.    Isbjerget Aarhus 2014.    

I begge tilfælde ses en gruppe huler i et lejlighedskompleks… eller er det lejligheder i et hulekompleks?  
 

Mødet med arkitekturen 
I mine første erfaringer med praktisk udvikling af arkitektur hos Erik Højer i Løgten og 
Friis og Moltke i Aarhus havde jeg været laveste gren i hierarkiet, og ingen af stederne 
havde jeg mødt ilden, den der brænder for arkitektur. Strengt taget var det bare røvsygt 
at sidde der og flytte rundt på andres brikker… så kunne det være nok så spændende 
strukturalisme eller brutalisme. En ting var sikkert, det var ikke noget jeg havde fundet 
på eller blev tændt på, men jeg fik da lidt praktisk erfaring! 

Vækkelsen 
Min interesse for den historiske udvikling af dette at bo, inklusive husene og de sam-
menhænge de indgik i havde jeg ikke fra begyndelsen, måske nærmere tværtimod. Det 
jeg drømte om var at komme til at tjene penge og anseelse, og det gerne på en måde som 
lignede den måde der ofte var faldet ros af fra de bygherrer vi lavede noget for i min læ-
retid, det vil sige af bygherrernes koner! Det var jo konerne en lærling havde mest kon-
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takt med, for det var jo dem der hele tiden var i husene og bød ind på, måske, både for-
middags- og eftermiddagskaffe… og så udvekslede man jo livserfaringer og lærte hinan-
den at kende, ja og så var der ofte også klap på skuldrene til den flinke murerdreng! Som 
modsætning var mændene generelt ikke interesseret i en bøvet murerlærling, så dem 
drøftede man kun konkrete arbejdsopgaver med, og i det spil skulle man jo først og 
fremmest bare være høflig og sparke vanskeligheder til hjørne, hvor mester så kunne ta-
ge sig af dem ved lejlighed. Det var dog ikke sådan, at mester og jeg var slyngveninder… 
slet ikke. Ofte voldte jeg ham store kvaler, men så var det sjældent arbejdets udførelse 
der var problemet, ikke så meget, som det var mit temperament! Som antydet kunne jeg 
godt være høflig, men hvis en svend eller en anden indblandet trådte mig på tæerne, eller 
lignende, blev der ikke sparket til hjørne… så blev der sendt klar tale retur, og så måtte 
mester om nødvendigt stå på mål for eventuelle straffespark, og så kunne han godt for-
mørkes lidt. 

Formørket eller ej, ja så kunne mester også godt selv irritere mig… som engang hvor 
han stod og kiggede på at jeg pudsede et bryggersgulv med cementmørtel. Det var et 
tungt arbejde og jeg skulle stå op med en skovl og lægge mørtel ud, og jeg skulle ligge på 
knæ for at pudse og glitte, og sveden sprang… og mester stod bare der og gloede! Det 
blev bare for meget, og så hvæsede jeg til ham, at det var i orden hvis han kom for at be-
stille noget… men hvis ikke, så kunne han godt tage og skride. Det var jo ikke decideret 
venligt, og hvad han svarede huske jeg ikke, men han gik i hvert fald, og kom først tilba-
ge hen under fyraften. Det var en vinter og mørkt i huset der hvor vi arbejdede og ud af 
mørket lød "Hva så, tør man komme ind", og ja, det fik han så lov til, og det viste sig så, 
at det også var lønningsdag og at der var en halvtredser ekstra til mig! Det kunne jeg 
godt lide, det svarede til en dobbelt ugeløn, og det på en dag hvor jeg havde blæst mig 
op! Det var rart at tænke på at det jo så ikke kunne være et fedterøvstillæg, men en reel 
anerkendelse af min arbejdsindsats… og sådan skulle det være. Jeg hungrede nemlig af 
behov for anerkendelse, og fik jeg nok af det kunne man få mig til noget nær hvad som 
helst! Lå der eksempelvist en tung bjælke som skulle løftes op over en døråbning behø-
vede en eller anden bare at ymte et eller andet om, at det kunne være rart om der fandtes 
en på byggepladsen der ellers kunne løfte den op! Hvad fanden kunne jeg så sige, det 
kan jeg sku da og baksede bjælken op på plads… se bare på far her… og først for sent 
opdagede jeg de smørrede grin der fulgte med de rosende ord for indsatsen.  

Og så undskyld, at jeg lige tabte tråden midt i, at jeg forsøgte at komme ind på, at det var 
kunderne og især deres fruer der animerede mig til at holde fast i mine drømme om at 
læse videre… i hvert fald til bygningskonstruktør og aller vildest måske også til arkitekt. 
Mange gange blev jeg spurgt om hvilke planer jeg havde, og det bekræftede mig indirek-
te i, at mine drømme ikke behøvede at være det rene utopi, og da især ikke da der på et 
tidspunkt også kom opmuntringer fra arkitekt Knud Fich som vi byggede flere huse og 
pejse for. Men mine fornemmelser for den finere arkitektur bragte situationerne ikke 
meget videre, det var mere håndværket der optog mig. Det at sætte de fascinerende mur-
sten sammen til et hus… et flot hus, var det der talte for mig, når jeg ellers ikke havde 
travlt med at styre mit dagligliv i Holstebro med hormoner og ung vrede. Tanker om at 
et flot hus, og for den sags skyld et smukt spisestel, en behagelig stol eller et oplevelses-
rigt rumforløb i en gade eller et landskab alt sammen var arkitektur og i realiteten indgik 
i et for mig hemmeligt mønstersprog… de faldt mig ikke ind, men de var nok vakt! 
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En øjenåbner 
Tja, det var jeg nok. Jeg var ikke intellektuel og er trods mange års medlemskab af Aka-
demiske Arkitekters Landsorganisation heller aldrig blevet det for alvor. Livets dannelse, 
den som nogle ganske få i min tid fik i gymnasiet, den fik jeg på byggepladserne og i 
skurvognene, og den var slet ikke så ringe endda, og nu stod jeg her længe efter på arki-
tektskolen og nød den ros Søren og jeg fik for vor fælles  opgaveløsning … Men reelt 
fattede jeg stadig ikke helt hvad der blev sagt. Snakken gik frem og tilbage og nogen var 
begejstrede medens, andre var mere kritiske, og alle havde de synspunkter som føg mel-
lem ørene på mig. Og så, på trods af den ellers god stemning følte jeg mig på mange 
måder bare udenfor! Hvordan kunne de alle sammen blive ved med at hælde vand ud af 
ørerne om det ene fremviste projekt efter det andet til anbringelse af by og bygninger på 
Yding Skovhøj… og så tilmed finde på helt nyt at sige om hver eneste forslag! 

Ok. Der var vel afleveret 30 projekter eller deromkring, og de skulle selvfølgelig alle be-
handles ordentligt, selvom adskilligt gik min næse forbi! Men så var det, at jeg i en pause 
usikkert brokkede mig… hvordan kunne det gå til, at alle andre end jeg, straks kunne få 
øje på alle mulige kvaliteter eller fejl og mangler i de skiftende projekter…? Ved du 
hvad, var der så en der svarede, "Du er garanteret ikke den eneste nye studerende der fø-
ler sig fortabt her, men udover det… så er dit problem nok, at det først er nu du for al-
vor prøver at få øje på- og forstå arkitektur… og det tager tid! Tænk på den gang du var 
en lille dreng! Dengang så du sikkert de fleste kvinder som nogle servicepersoner, nogen 
der gav dig mad eller gjorde rent omkring dig etc., og først senere lagde du måske mærke 
til at mange kvinder og mænd også ofte kiggede efter hinanden og havde noget kørende 
som du ikke helt forstod. Det de kiggede efter, det var former og alle mulige andre sig-
naler som kunne friste til nærmere bekendtskab. På grundlag af deres erfaringer og 
drømme vidste de hver især hvad de kiggede efter. Den udvikling har du garanteret også 
været igennem, og i dag er du helt sikkert i stand til at spotte en god røv på et splitse-
kund, selv i den mest trængte myldretid. Sådan vil det også gå med din arkitekturforstå-
else… den vil fra nu af, altid udvikle sig på basis af din tilegnede viden, erfaringer og ly-
ster på det arkitektoniske felt. Noget vil begejstre dig og andet vil du knap få øje på". 
 

     
Klodernes Kamp 
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Det var en øjenåbner der gik rent ind hos mig. Der var ikke noget der havde optaget mit 
sind mere end kvinder og jeg forstod øjeblikkeligt hvad han mente… for fanden da, 
hvorfor havde jeg ikke selv set det for mig. En ting er, at jeg som barn nærmest udeluk-
kende var udsat for kvindelig omsorg og pleje, og måske derfor også senere altid befandt 
mig rigtig godt i deres selskab… hvor jeg tilmed også snakkede rigtig godt med dem, bå-
de til hverdag og til fest! Det havde selvfølgelig været super, men så føjede der sig jo 
pludselig også lige det til, at nogle af dem kunne vække erotiske følelser, hvor de så ellers 
kom fra…! Men lige efter god mad har der for mig aldrig været noget som erotik der i 
den grad har kunnet vække mit engagement! Ja for mit vedkommende har den slags 
svingninger, eller bare en anelse intimitet, altid været den igangsættende kraft for al an-
den aktivitet, lige fra det at spise og drikke til det at lege og arbejde.  

Vi ved det jo alle… at uden mad og drikke duer helten ikke, og gennem leg og arbejde 
opstår jo i særlig grad det samvær der rummer nøglen til livets salt! Ok med mig, hvis det 
ikke er erotik, men kald det så bare kærlighed! Det der opstår når man bygger en mur el-
ler rejser et spær og den slags… det er for mig direkte forløsende, og kommer jeg forbi 
en mur som jeg engang i fordums tider har bygget, ja så kan jeg da ikke lade være med at 
stryge den blidt med hånden, som et tak for sidst… og sker det, at jeg også møder en til-
trækkende-, men mig ukendt mur, så kan den da også fint få et klap med bag i! Og sådan 
har jeg så gradvist, gennem livet og på fedeste vis også fundet fryd og glæde i mødet 
med den arkitektur eller bygningsdetalje der lige netop tænder mig!  
 

        
Et af mine hofdiscipliner har været at kalke. Krystallerne i kalk reflekterer lyset på sin helt egen 

elegante måde, og farvet kalk er så sprældlevende og spejler muren bag. 
Murerne på kirken i min oldefars Funder Kirkeby er gennem tiderne stykket sammenaf det flotte 

murværk i kvaddersten og tegl. Det er bare så håndlavet og smukt, at man får tårer i øjnene. 
 

Den folkelige arkitekturtradition 
Desværre sker det ikke for tit, at jeg bliver tændt, for det er bestemt ikke al arkitektur der 
falder i min smag, tværtimod… for der bygges alt for meget grimt og ofte uden oprigtige 
skønhedsidealer! For det meste er der tale om direkte uforstandige aktører, folk med for 
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mange penge som de smider efter det værste junk, eller også er de kolde spekulanter der 
hellere end gerne slækker på både kvaliteten og moralen i jagten på profitoptimering. In-
gen af den slags har forstået kunsten at vedligeholde en motorcykel og den glæde der 
opstår, når det hele skinner og dufter af sved, olie og umage. 

Det har muligvis altid været sådan, men det føles som om kvaliteten på arkitektur i disse 
år i stigende grad nedprioriteres, hvis denne da ikke ligefrem bliver sjoflet ved at blive 
transformeret til ren og skær design, der som tilfældig souvenir stilles til skue på en ama-
gerhylde med hilsen fra Himmelbjerget! Ja strengt taget  er misseren nok startet langt til-
bage i forrige århundrede! Dette bryder jeg mig ikke om, og under alle omstændigheder 
har jeg derfor, lige fra begyndelsen af min arkitektuddannelse, valgt den form for byggeri 
fra som mulig inspirationskilde og har i stedet ladet mig påvirke af mønstrene i den mere 
traditionelle folkelige arkitektur, fra før verden gik af lave… den arkitektur, der gennem 
generationer har været umiddelbare tilgængelighed for enhver… baseret på lokale mate-
rialer og traditioner tilpasset den aktuelle håndværksmæssige, tekniske og økonomiske 
formåen, så den på skønneste vis altid arkitektonisk er endt op i en harmonisk orden og 
variation, sådan som det også kan ses i følgende eksempler. 
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Fra 1800tallet vises et Landarbejderhus i Englerup, Odsherred (på foregående side) og (herover til 

venstre) et Fiskerhus i Agger, Thy.     
Fra 1100tallet ses Ferring Kirke, Hardsyssel og fra 1940 ses lidt af Aarhus Universitet.  

Siden bondestenalderen har husbyggeriet i Danmark været domineret af rektangulære sadeltagshuse 
bygget af natursten, lerklinet bindingsværk og tegl i skiftende kombinationer med tagdækning af strå og 

tegl eller i særlige tilfælde bly. Samt ydervæge isoleret med tørv eller strå. 
Konstruktionsformen og materialeudvalget har været meget begrænset i forhold til vor tid. Dette har 
medvirket afgørende for en velafbalanceret orden og variation i datidens bebyggelser. Bemærk iøvrigt 

dominansen af de over tid knupskudte- eller tilbyggede bygningsværker. 
Aarhus Universitet er et moderne meget vellykket resultat af et traditionelt folkeligt arkitektursyn… 

det der kaldes den Den Funktionelle Nordiske Tradition. 
 
 

Den folkelige traditionelle arkitektur er desuden tiltalende ved dens gennemskuelighed. Al-
le ved, eller vidste, hvordan et hus skrues sammen og i alle lokalområder er, eller var, der 
folk som kan eller kunne bygge husene. De kan bygges med almindeligt tilgængeligt hånd-
værktøj, og teknisk er de fleste ikke mere indviklede end, at de kan tegnes i 1 til 1 med hæ-
len i den løse jord… og wupti er man i gang med at bygge hus…  
En ting er mit fokus på den traditionelle folkelige arkitektur. Den er selvfølgelig god 
nok, men der findes naturligvis andre evigt gyldige betragtninger og regler for hvad god 
arkitektur er for noget. I den sammenhæng sendte bogen, "Om at Opleve Arkitektur" af 
arkitekt Steen Eiler Rasmussen, mig godt på vej ud i en stærkt udvidet horisont. 

Alt kan måles i kilo! 
Ud af de mange studieprojekter, der det første år på skolen, var der et projekt der klart 
adskilte sig fra alle andre. Midt blandt dem alle hang der et projekt indpakket i brunt pa-
pir med et skilt på "Alt kan måles i kilo Svend, se engang på dig selv". 

Den studerende var der ikke selv, Svend kiggede lidt på pakken og bad om at få den 
pakket ud, medens der stille bredte sig en fnisen i forsamlingen. Svend så bister ud og 
udbrød " Man griner ikke af tragedier…" da der ud af pap og papir dukkede et spejl isat 
en plastramme formet som en rød ugle. Nu tilsat dyb stilhed, i en sådan grad at jeg tænk-
te… nå da, er det nu også så slemt! Budskabet havde da en pointe i forhold til de gængse 
måder at komme frem til en sandhed på, og var det ikke bare ånden fra 68 der gik igen?  

Otte år senere skød den unge lovende arkitekt m.a.a. Anders sig selv gennem hovedet 
med et jagtgevær. Han var dygtig, men havde sine problemer, som måske var vakt på ar-
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kitektskolen hvor han to netop i 1968 havde været blandt den gruppe studerende der 
havde besat en del af skolen, og hvor nogle af udfordringerne havde været at deltage i 
moraliserende såkaldte oxfordmøder samt, at lege med LSD. 

Bosætning 

Bopladser  
Som i opgaven på Yding Skovhøj indgår de enkelte huse oftest i en større enhed som en  
eller flere bopladser, eventuelt sammensat i et naboskab som en landsby eller som en del 
af noget endnu større… i et kvarter og i sidste ende en by. 

I den sammenhæng har jeg fra start haft min faglige interesse stift rettet mod "Boplad-
sen" som den for mig særligt interessante bygningsenhed eller sammensætning af byg-
ninger… beboet af alt fra en person over en kernefamilie, en storfamilie med flere gene-
rationer til egentlige kollektiver eller bofællesskaber der i større eller mindre grad lever 
med en fælles "husholdning" eller anden fællesskab. 

Helt siden menneskehedens vugge har menneskene dannet grupper efter dette mønster, 
nok aller først med basis i et bestemt territorie, det som mange indianere refererede til 
med deres drøm om "de evige jagtmarker" svarende til det som vi i de mere institutione-
rede monoteistisk religiøse samfund abstrakt kalder "himmelen", som indikation for det 
sted hvor ideallivet eller paradiset kan genopstå efter døden. Hvilket vil sige, at det helt 
ideelle sted at leve næppe nogen sinde har eksisteret… de syv døssynder… hovmod, 
griskhed, nydelsessyge, misundelse, fråseri, vrede og dovenskab har stået i vejen! Men 
man har da lov at prøve, synes man også a have sagt. Mennesket har simpelthen et 
uovertruffet behov for god bosætning… og gerne et paradis på jord. 

I årtusinder har menneskeheden først hyttet sig i naturlige reder og huler indtil man 
gradvist, måske grundet manglende naturlige muligheder og muligvis inspireret af visse 
andre dyrearter, fandt på at efterligne de naturligt forekommende ly eller boliger. Ved 
hjælp af materialer som græs, grene, dyreskind og jord opstod en mængde forskellige ud-
gaver af nok først runde og siden kvadratiske og rektangulære menneskelige bosteder 
kloden over… Nogle gange var der kun et eller to vindskærme eller telte med en enkelt 
eller to familier i et stort område, og andre gange var der flere, alt afhængigt af adgangen 
til føde, det vil sige bær, frugter og rødder som kunne samles, og dyr der kunne jages. 
Menneskene var generelt nomader og først for ca. 15.000 år siden begyndte man i for-
bindelse med de første spæde forsøg med husdyrhold og dyrkning af mindre jordstyk-
ker, at bo fast på et sted over længere tid, hvilket igen over nogle få tusinde år førte til de 
aller første byer som Catal Hüyük på den Anatolske Højslette og Jeriko i Canaan i Le-
vanten. 

Tid og sted 
Straks fra verdenshistoriens egentlige begyndelse kan det imidlertid konstateres, at byer-
ne altid opstod, eksisterede og forsvandt… måske efter en periode på 10 år eller 1.000 
år. En by som Jeriko har ifølge arkæologiske udgravninger af skiftende beboelseslag ek-
sempelvist været opbygget og nedbrudt omkring 20 gange gennem 12.000 år. Klimaet og 
konjunkturerne har simpelt hen skiftet og uforskyldte katastrofer kan uden tvivl have 
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spillet en rolle, men for egen regning vil jeg påstå, at de syv dødssynder også har spillet 
en direkte eller mindst en indirekte rolle… hver gang. 

Til alle tider har mennesket benyttet sig af alle mulige og umulige former for spiritualitet 
og religiøse forestillinger og i hele denne skiftende opbygnings- og nedbrydningsproces 
har det selvfølgelig været nærliggende at lede efter modtræk til elendigheden, og hvad 
var nærmere end at udvikle en religion der systematisk kunne medvirke til at modarbejde 
de skide dødssynder baseret på disses modsætning som de syv dyder beskedenhed, gene-
røsitet, renhed, godhed, selvkontrol, fred, og etik/moral! Stor respekt for dette, men selv 
dette projekt er som bekendt gået sønder i striden mellem Jøder, Kristne og Muslimer 
ingen strides mere end de troende! Det er i det lys jeg har fortsat den evige jagt på fred 
og herlighed på jord… med udvikling af fede veltilpassede bopladser, velvidende at det 
alt sammen i bedste fald vil blive for en kort stund. Jeg har aldrig for alvor haft en tro, 
men jeg har fastholdt håbet om dyderne, sådan som den naturlige og uforbeholdne 
menneskehed vel altid har forsøgt det. 

Med mine egne rødder solidt plantet i almuen og husmandskulturen har min interesse 
for arkitektur altid været særlig centreret omkring netop den jævne befolknings bosæt-
ning sådan som vi ved egen individuelle og fælles kraft har arbejdet os frem gennem ti-
dernes strømninger. Overklasernes bosætning og magtens boliger er mig dog ikke uinte-
ressante, men har stået i anden række. Mit mål har været at finde tilgængelige veje over-
kommelige for almenvellet. Der hvor det enkelte menneske kan få husly og også gerne 
kunne give sit eget hjem et individuelt udtryk samtidig med at mange generationers byg-
getradition og erfaringer er bibeholdt, for mig eksempliseret i de danske bindingsværks-
huse og landsbyer med både den stramhed og frihed som den kunne tilbyde.  
 

    
Begrebet "Boplads" spænder vidt lige fra en enkelt persons hytte til flere familier, der kulturelt 

beslægtede eller ej der tvungen eller frivilligt er endt med at bo mere eller mindre alene og sammen. 
Her ses dels en Dogon landsby i Mali og dels en gruppe Penthouses i de øverste luftlag i New York. 
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Helt ved siden af 
Og så lige et eksempel på det "hårde" liv som arkitekt! Pludselig og ustandseligt kan man 
risikere at blive revet ud af sin visionære, analytiske og brødløse tænkning og se sig nød-
saget til at tegne noget som nogen vil betale. I opholdet mellem første og andet studieår 
og en tre måneder mere, der hvor vandene netop var begyndt at røre på sig sad jeg plud-
selig og så mig nødsaget til at tegne en lokomotivremisse til et sted på banearealerne i 
Aalborg. Det var lykkedes mig at få et job hos De Danske Statsbaner, DSB, og de stod 
lige og manglede sådan et hus helt uden relation til mine faglige interesser… men til 
gengæld ville det være godt for familiens økonomi, så! 
 

     
En collage med et lokomotiv indsat foran en antik remisse og sandsynligvis "min" remisse med rød 

prik i Aalborg. Den blev først bygget et par år efter min ansættelse. 
 

Nye horisonter 
 

    
Visby Kro og mor Krista 
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Alt medens jeg havde haft travlt med at flytte til Hesselballe og træde ind på scenen i 
Aarhus på såvel arkitektskolen som hos DSB, da var min mor Nutte blevet enke, og hun 
havde efterfølgende været økonoma i Kompedallejren i en periode før hun, sammen 
med en mand jeg aldrig mødte, købte en tom landsbykro i Visby i Sønderjylland. Det var 
en typisk dansk kro med en tidligere kørestald lige ved indgangen, men ellers bygget i 
tysk stil fra mellemkrigstiden… det var ikke en stil jeg syntes var særlig skøn, men over-
alt i det vestlige Sønderjylland og Schleswig faldt jeg pladask for den øvrige lokale arki-
tektur, og da muligheden for en rundrejse som en del af mit studie pludselig meldte sig, i 
slutningen af første studieår, var det nærliggende for mig, at benytte det nu gode ud-
gangspunkt i Visby, og studere samspillet i den lokale grænsearkitektur noget nærmere… 
hvor jeg så oven i købet også lige kunne lege lidt med at se på det hele gennem Christo-
pher Alexanders mønsterbriller.  

Om der er forskel på at kalde noget for skiftende stilarter eller forskellige mønstre synes 
jeg er svært at afgøre… egentlig syntes jeg det kom ud på et. Der var tre ledende byg-
ningskulturer… frisisk, dansk og tysk, hvor de frisiske bygninger var de mest storslåede 
og de danske var de mest nuttede medens de tyske nok var de mest nøgterne… men alle 
med tydelige lån hos hinanden. Som en fjerde kultur kunne man i øvrigt tilføje et mar-
kant hollandsk præg på de mange smukke byhuse i områdets købstæder.  

Hurtigt udpegede jeg området langs og bag Vadehavet fra Løgumkloster i nord  og til 
Frederiksstad i syd, fandt hvad der var at finde om områdets historie og øvrige vilkår og 
forelagde- og fik godkendt et simpelt program for min rejse, og tog så straks af sted ned 
til min mor for, i en uge, at studere hendes nye land. Det blev en meget spændende uge 
tæt pakket med systematiske køreture rundt i alle kroge, og som siden resulterende i en 
lille plancheudstilling hjemme på landskabsafdelingen… som kvitterede med at ville lave 
en samlet studietur til Sønderjylland som opstart i det kommende studieår. 
 

    
For første gang drog jeg ud i den store verden, og for halvparten af turen endda til det store udland og 

oplevede et helt nyt gammelt land, Frisland, som lå der i marsken nabo til de store oprindelige 
hedesletter og bakkeøer i baglandet, hvor de tre kulturer for frisere, danskere og tyskere ellers mødtes et 

par hundrede år før vor tidsregning 
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Sidst jeg havde været involveret i en lignende studietur var da jeg, med Østre Skole i 
Struer, var på lejrskole til Bornholm i begyndelsen af 3. mellem… svarende til 8. klasse. 
Dengang var det lærerne der havde lavet programmet, hvor vi som elever fulgte med 
som det tynde modvillige øl. Kun få lod sig involvere medens de fleste var mere optagne 
af at lege drenge og piger end af at samle og presse vilde blomster, eller at analysere gra-
nit- og gnejsarter. Nu godt 10 år senere var det mig selv der stod for programmet, og det 
gav selvfølgelig en anden gejst… der var nemlig ikke nogen der holdt en i hånden på 
Arkitektskolen, alt hvilede på personlig engagement og det kunne jeg godt lide.  

Undervisningen bestod i forelæsninger af skolens professorer og gæsteeksperter, supple-
ret med kurser i specialer som farvelære, sociologi og diverse jordbrug, økonomi og by-
bygning etc. etc. samt vejledninger fra en undervisningsassistent og mere uformelt fra de 
medstuderende eller i sidste ende mig selv, som selvstudier! Aldrig tidligere havde jeg 
oplevet så frie rammer, hvad der klart også var en udfordring for selvdisciplinen, hvad 
mine studier nok også kom til at bære præg af… ikke bare på denne tur, men i hele mit 
studieforløb. Jeg ville det hele og nåede det halve… og måske er den slags hændt før, og 
deraf er så kommet udtrykket om, at det halve kunne være nok! 

Jeg var generelt målrettet men lettere forvirret hele vejen, men dog fik jeg en anelse styr 
på mine oplevelser og opdagelser, i hvert fald på denne tur. Nåe ja, det vil sige… jeg op-
dagede jo kun gammelt land hvor et utal af generationer havde levet i måske de sidste 
12.000 år, men for mig var det en "a ha" oplevelse at læse om- og fornemme hvor meget 
sådan et område, og dermed også de fleste andre områder, kan rumme af spor fra histo-
riens vingesus fra det evigt skiftende liv med arbejde, fester og dramaer, samt de seneste 
epoker markeret i den eksisterende bygningsarv og de gældende bosætningsmønstre. 
 

Frisiske huse 

     
Friserne har oprindeligt været et indvandret hollandsk folk der bosatte sig i marsken hvorfra de drev 

søfart og inddrev land til kvægavl, på hvilket grundlag de udviklede stor velstand. 
Det karakteristiske frisiske hus var oprindeligt nogle store gårde i proproitærklassen kaldet 

"haubargs". Grundlæggende bestod en haubarg af en firelænget marskgård hvor tagkonstruktionen var 
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ført til tops, så taget også dækkede hele "gårdspladsen" der her gjorde det ud som lo og lade, medens der 
så var stuehus, stalde og produktionsrum ude i "længerne". 

Da husene blev bygget ude i marsken, hvor der jævnligt kunne ventes oversvømmelser blev de bygget på 
godt to meter høje kunstige øer af sammenhobet jord, hvilket har været nok beskyttelse mod de fleste 

oversvømmelser. Men for også at være beskyttet mod større stormfloder var bygningerne desuden baseret 
på meget kraftige tømmerkonstruktioner der i givet fald ville kunne modstå en sådan, og stå tilbage 

med det meste af fodderlagrene samt grej og dyr der ellers måtte være bragt i sikkerhed i de øvre etager. 
 Den ophobede ø af jord kaldes en warft og sådanne blev også anvendt med almindelige gårde som her 

vist ved landsbyen Rudbøl, der iøvrigt selv er bygget på en warft. 
 

Danske huse 
 

 

     
I Visby står de tre landarbejderhuse der som de første vakte min interesse. De demonstrerer på bedste  

vis den traditioelle arkitekturs høje kvalitet med henblik på en harmonisk orden og variation. De 
øvrige huse her er fra Højer, Gallehus, Hjerpsted og Treja.  

De danske huse og gårde er karakteristiske ved at være længehuse med bolig og stald i hver sin ende, og 
med indgange på langsiden… en model der er kendt helt tilbage i bondestenalderen. De lidt større huse, 
husmandsstederne og gårdene har desuden ofte en gennemgående lo med en port til mindst den ene side. 
De fleste huse er grundmurede med spærtag på murrem eller, for de større huse og gårdes vedkommende, 

på højrem med og uden udskud, så de som de frisiske haugbarks kan redde taget ved en stormflod.. 
Et særligt kendemærke på mange danske huse og gårde er, så vidt vides stadig, at porte og døre i det 
gamle grænseland mellem Kongeåen og den nuværende grænse syd for Tønder, er hvidmalede med røde 

hængsler. Det var en stille demonstration for danskhed i perioden hvor området var tysk, mellem krigen 
i 1864 og frem til den seneste grænsedragning efter 1. Verdenskrig i 1921.  

Tyske huse 
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Øverst vises en såkaldt siedlung fra Dørpstedt. Dernæst et tysk inspireret hus i Hjerpsted og resterne af 

et gammelt røghus i Bergenhuse samt en nyere tysk gård fra Niebøl. Nederst til højre ses et ældre 
røghus i Volde. (Dørpstedt, Bergenhuse og Volde er landsbyer lidt øst for Husum og Frederiksstad) 
Inde i baglandet "Gesten" med de blandede bakkeøer på de gamle hedesletter dominerede stilen fra de 
tyske mellemkrigsår, de såkaldte "Siedlungs". De er nogle store praktiske kasser, oprindeligt opført 
med en fuldmuret underetage og en lade af træ sat oven på. Bygningstypen siedlungs har sin rod i den 

ældgamle saksiske gård der er dominerende syd for den tidligere grænseflod Ejderen. Den blev bragt til 
Slesvig af saksiske bønder der blev lokket til området med store udstykningsprojekter af jord til 

smågårde, som en paralel til de samtidige danske udstykninger af husmandsbrug. 
Siedlungs er storrumshuse som også de gamle danske og saksiske længehuse, opdelt med bolig og stald i 

hver sin ende af bygningen og med en kombination af lo, lade og værksted, bryggers i midten. Den 
saksiske gård er et treskibshus og har altid haft en gavlport, med en karakteristisk indbygget dør, ind 
til stalden midtfor. Herfra har der så været adgang gennem midtskibet eller "dielen" forbi båsene med 
køer og heste etc. i sideskibene til resten af huset hvor der midt for langsiden var lade, lo, værksted og 

bryggers med ildsted før man kom til husets bolig der reelt var et soverum ved gavlen modsat indgangen. 
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Oprindeligt var ildstedet en simpel indvendig bålplads hvor røgen slap ud af et såkaldt lyrehul i kippen 
langt oppe over ilden, men gradvist har man styret ilden med byggeri af en åben kamin, der igen er 

blevet udviklet til også at have en skorsten, som man igen har kunnet udvide med vægge, så man kunne 
danne en mere lukket bariere mellem stald og lade etc. til bolig- eller soveafsnittet. Dog har man 

bibeholdt ildstedet med åbning mod ladesiden. Med henvisning til tiden før skorstenen er det saksiske 
hus altid blevet kaldt et "røghus". Alternativt blev røgen også ofte ledt bort gennem en eller to 

"uglehuller" som var trekantede overdækkede åbninger i valmens øverste skæring med tagryggen. 
I siedlungen er porten med den karakteristiske dør blevet flyttet fra gavlen og om midt på langsiden, 

hvor man efter dansk skik altid har haft indgangen. Dels har denne placering af indgangen nok været 
funktionelt mere hensigtsmæssig og eksempelvis har det givet bedre lysforhold for at arbejde indendørs, 
med reparation af grej og fletning af kurve med mere, i nærheden af den åbne dør. I de tidligere røghuse 
der dukkede op på min vej var der indrettet regulære lukkede lejligheder i gavlenden på bagsiden af det 
store ildsted, men man fornemmede tydligt hvor dan man her… folk og fæ imellem på godt og ondt, er 

kommet hinanden ved før i tiden, og det skal ikke undre om det er i sådanne huse man opfandt 
sætningen blandt karle og piger… "op i høet, eller ud af laden" ! 

Frisenlands byer 
 

    
Højer, Møgeltønder og Tønder var for mig spændene byer fyldt med arkitektoniske perler, men ingen 

andre byer kunne hamle op med Frederiksstad. Der ved floden Trenes udløb i Ejderen oplevede jeg den 
mest fantastiske gamle danske by, bygget af hollændere i et smukt afbalanceret gridsystem med en stor 

langsgående plads i midten og brudt på den anden led af den flotteste kanalgade. 

Genvisit 
Hvis jeg nu havde været videnskabelig anlagt ville det, efter dette positive møde med 
grænselandets spændende og mangetydige traditionelle arkitektur, vel have været nærlig-
gende at dedikere min karriere til, i al fremtid, at handle om arkitekturhistorie og restau-
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rering! Men noget sådant var dog aldrig i mine tanker… de, tankerne, var vedblivende 
fyldt af forestillinger om selv at skabe det helt rigtige byggekoncept for en moderne fol-
kelig arkitektur, der mindst skulle kunne måle sig med den gamle traditionelle arkitekturs 
kvaliteter. Altså var jeg først og fremmest ude på at finde inspiration… at finde mønstre, 
som jeg kunne strikke sammen til min helt egen opskrift… noget der pegede fremad, og 
mon ikke jeg kunne finde dette ved at kigge bagud? Det troede jeg på, og forude så jeg 
for mig nogle løsninger, med en alternativ udnyttelse af industrialismen, i opposition til 
det altdominerende beton- og kransporarkitektur som dominerede i det store samtidige 
byggeboom i Danmark i sluttresserne og førsthalvfjerdserne. 

Det lå således lige til højrebenet at fortsætte dette studie også i det andet studieår, hvor 
hele landskabsafdelingen, inspireret af mine bulletiner fra det sønderjyske, havde beslut-
tet at gentage spøgen… nu med fokus på Ribe, Møgeltønder og Frederiksstad. Det blev 
endnu en herlig oplevelse, hvor det også lige lykkedes mig at invitere en lille håndfuld 
studiekammerater på stegte ål og stuvede kartofler hos min mor, den nye krokone i Vis-
by. Det var et fantastisk måltid hvor vi spiste til vi revnede! Næppe nogen af os har fået 
noget tilsvarende siden, for hvad min mor næppe havde opdaget, så var ålebestanden al-
lerede dengang på vej til næsten at forsvinde fra såvel havene som de danske menukort.  
Om det var i Bermudatrekanten eller i Sargassohavet vides ikke, men de er knap dukket 
op igen… andet end som dyrkede ål fra ålefarme, og det er jo ikke helt det samme. 
 

         
Akvareler fra Frederiksstad og Møgeltønder 

 

På denne tur var jeg sammen med andre  studerende, og så kunne jeg jo ikke undgå at 
bemærke, at det var god stil at male med akvarel, så det gjorde jeg så også… man skal jo 
nødig falde igennem. At male er en rigtig god måde at se på, og jeg burde have fortsat 
med denne disciplin… men atter hjemme forfaldt jeg igen til teknisk og målrettet teg-
ning, for det der med at "lege" havde jeg svært ved. Det kunne jo ikke bruges til noget! 
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På en lidt senere studietur til Sverige faldt jeg dog tilbage igen, nu for  

at fange dette udhus med en blyant ovre ved Sven Hansens ødegård i Halland. 
 
 

2. Studieår 

Refleksioner 
1970erne var en brydningstid! 1960erne havde været eksplosiv. Det var i det årti, og især 
i sidste halvdel, at gamle Danmark slap jordforbindelsen og mere eller mindre lod sig 
voldtage af materiel havesyge og dets følgesvend arbejdsliderlighed. Baggrunden var de 
katastrofale 1930erer hvor knapheden hvis ikke ligefrem fattigdommen herskede og ku-
ede indtil angsten og frygten overtog i 1940ere med krigen, besættelsesmagten og den 
deraf følgende splittelse i befolkningen… i dem der samarbejdede og dem der gjorde 
modstand, og endelig kom 1950erne hvor alle rejste sig eller i det mindste prøvede at 
rejse sig, og gensidigt forsøgte at glemme og tilgive og omvendt. Det var det tiår hvor 
tilliden til hinanden så småt vendte tilbage… der hvor folk låste deres døre udefra og lod 
nøglen sidde i døren når de gik ud, underforstået at så var der ingen hjemme. Eller må-
ske var døren ulåst, og med det signal kunne så godt som enhver være helt sikker på, at 
der sikkert var kaffe på kanden, Madam Blå, tilsat Rich's. Og i biograferne viste de Fyr-
tårnet og Bivognen alias "Fy og Bi", eller Morten Koch-filmene med Vagabonderne på 
Bakkegården i Søby, dér midt i et af mine barndomslande mellem Fasterholt og Skarrild, 
hvor jeg i selvsamme periode færdedes fri og fro og aldrig gik glip af et måltid. Lige me-
get hvem jeg legede med, så stod deres mor altid klar i det varme køkken og spurgte om 
jeg ikke havde lyst til at spise med… og det havde jeg altid, og så kunne jeg jo altid kvit-
tere med lidt historier om hvad min mor ellers gik og lavede. Nu mange år senere kan 
jeg da godt gennemskue, at min mor var alene og ugift og, at hun dermed var en poten-
tiel trussel for dem. Men jeg oplevede nu aldrig min mor gøre andet end at arbejde, så 
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mine beretninger har nok beroliget dem, og lige om hjørnet slog livet i hvert fald en or-
dentlig koldbøtte for i hvert fald flertallet af alle de der hjemmegående husmødre. 

Så længe jeg kunne huske havde alle som jeg kendte hidtil kun talt om tøj og madop-
skrifter for så, når bølgerne gik højest, at drage afsted med bussen til Herning og gå på 
udsalg, når de havde studeret alle tilbuddene og havde sammenlignet priserne med dem i 
kataloget for Dahls Varehus som de havde fået sendt med posten fra København… og 
så pludselig begyndte de at falde fra, og den gode gamle kvindekultur gik så småt i op-
løsning. De begyndte at arbejde, og enten blev de inde i Herning, eller også blev de 
hjemmesyersker eller noget andet. Nu ville de sku også have råd til at købe ind når der 
ikke var udsalg, og landkøkkenerne og for den sags skyld alle andre køkner stod nu kol-
de og tomme hele dagen. De fik først liv hen under aften hvor konerne kom hjem og gik 
i krig med aftensmaden, som nu var middagsmad, medens alle havde spist "aftensma-
den", nu som madpakker i deres middagspauser, dér midt i 1960erne hvor de flittigste 
nu også havde fået bil, og hvor børnene var blevet parkeret i nymodens legestuer og 
børnehaver efterladende gårdene, landsbygaderne og vejene i byernes boligkvarterer 
tomme og øde. Livet var blevet kedeligt… først for børnene, og så for alle da også 
købmændene og alle mulige andre lukkede, og der kun var nogle få hendøende aktivite-
ter tilbage der hvor folk boede.  

Alt dette stod jeg nu der i 1970erne og så tilbage på, og jeg savnede fællesskabet og den 
verden hvor der altid var nogen hjemme, og hvad fanden var det så der skete? Og hvad 
kunne der gøres…? I livet som sådan og på turene rundt i Sønderjylland og andre steder 
skinnede det pludseligt igennem for mig, at verden var af lave og at alle mulige traditio-
ner var under opløsning, og dette ikke mindst vedrørende bygningskulturen, hvor kran-
sporene og kvantiteten dominerede byggeriet i byerne så folk knapt kendte deres naboer 
mere, medens der i landområderne nærmest ikke blev bygget noget som helst, og hvis 
det endelig skete, så var det i total disharmoni med omgivelserne. De små husmandsste-
der blev nedlagt og omdannet til hobbylandbrug, eller jorden blev solgt fra og bygnin-
gerne blev til fritliggende parcelhuse, medens folk var begyndt at låse dørene inde fra.  

Mælkekuskene var nu for længst holdt op med at køre fra gård til gård, og i stedet kørte 
der store tankvogne rundt og sugede mælken op fra gårdenes depottanke, og den meto-
de gav ikke plads til små leverandører. Det alsidige gamle blandede landbrug som havde 
været så god en forsikring mod dårlige tider sygnede hen, og de mindre gårde blev sam-
menlagt til større og større specialiserede kvæggårde og grisefarme eller ægproducenter 
etc. Til en begyndelse skete udvidelserne internt i de gamle stalde og lader, hvor der må-
ske blev bygget små tilbygninger som spandvaskerum og siden som teknikrum for de 
snart rørførende malkeanlæg, medens de der kunne have været malkepiger i stedet var 
blevet advokatsekretærer eller sygepassere og meget andet, alt medens der nu også skød 
den ene lade eller maskinhus op sammen med diverse ensilagesiloer m.m. uden for går-
denes sædvanlige hegn hvor de skændede de ellers harmoniske landskaber og den tradi-
tionelle klassiske bondearkitektur med stuehus, stald og lade. I stedet for de gamle selv-
bindere med tre heste spændt for var det nu kæmpestore mejetærskere der dominerede, 
og i staldene kom der automatiske udmugningsanlæg o.s.v. På gårde hvor der tyve år før 
havde været tre karle og et par piger var der nu kun husbond og konen tilbage, og så 
kunne hun endda også have et halvtidsjob som sygeplejerske ved siden af. Hvad kunne 
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man gøre tænkte jeg så det knagede. Hvordan kunne man skaffe livet tilbage? Og kunne 
man på én gang gøre noget for både land og by? 
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Idum Kirkeby 
Med disse tanker i baghovedet bemærkede jeg et læserbrev fra en borger i landsbyen 
Idum nær Holstebro. Idum sogn var ved den kun 1 år gamle kommunalreform pr. 1. 
april 1970 inddraget i Holstebro kommune sammen med 6 andre landsogne, og debatten 
kørte nu på, hvad man kunne gøre for at holde det åbenlyst truede landsbyliv i ånde og 
om muligt bremse flugten fra land til by, og haps… det tager jeg mig lige af tænkte jeg.  

Til en indledning gjorde jeg mig klart, at man hidtil havde været elendige til at lave nye 
boligbebyggelser i harmoni med de oprindelige landsbyer, ligesom mange nye boligud-
stykninger omkring byerne nærmest forekom som rene boligørkener, uden tilpasning til 
de ellers gode traditioner for kreativ bosætning der ellers havde hersket. Således havde 
især landbefolkningen gennem de seneste generationer, ofte selv deltaget i byggeriet af 
deres egne traditionelle huse som de gradvist havde tilføjet de fineste udhuse af eget de-
sign beregnet for værksteder og dyrehold etc. ligesom de også altid havde udlagt store 
dele af haverne som køkkenhaver beregnet for familiens selvforsyning, medens de skøn-
neste blomsterbede etc. ofte blev anbragt som prydhaver på husenes ankomstsider… 
altsammen noget der var gået i forfald under dansen omkring guldkalven.  

Udfordringen var altså, på de foreliggende vilkår peppet lidt op, at skabe de rammer der 
både kunne bevare den ånd der måtte være på stedet, og oven i det, at inspirere til at 
skabe en endnu mere levende landsby, og min idé var klar! Et nyt koncept for bosætning  
i Idum skulle udformes med hovedgaden i Møgeltønder som model! 

På den måde, og med den idé, indledte jeg nu en karriere hvor jeg stik mod alle gyldne 
regler begyndte med at have en generel løsning, som jeg så satsede på at finde og formu-
lere det rette problem til. Det ser helt forkert ud nu om stunder, hvor jeg er sluttet med 
at løse opgaverne i omvendt rækkefølge… at registrere, analysere og beskrive et konkret 
problem for derefter at udvikle en løsning. Det vil sige, at jeg i stedet for at sidde og fed-
te med mine egne ideer skulle være startet med, at besøge Idum og tale med folk og lo-
kale organisationer der osv…. men det gjorde jeg ikke. Det var jeg simpelthen ikke dyg-
tig nok til, og af samme grund fandt jeg det også urimeligt, i den situation, at ulejlige folk 
som statister i min uddannelsesproces. Desuden var hovedformålet med opgaven pri-
mært, at lave en øvelse i at samordne en tænkt bebyggelse med et givent landskab  

For ikke at starte helt i blinde foretog jeg dog en simpel forundersøgelse som det nu 
kunne lade sig gøre med de umiddelbart tilgængelige kilder i Aarhus. Det endte med en 
lille rapport om de eksisterende forhold og planer for Idum og Holstebro, sognets histo-
rie, geografi og topografi samt befolkning og infrastruktur, og på det grundlag udarbej-
dedes nedenstående bebyggelsesforslag. 

Bebyggelsesforslaget er udformet som en forgrening af nye ligeværdige landsbygader 
stikkende ud fra det oprindelige landsbyområde og den eksisterende bebyggelse. De nye 
landsbygader vil hver udgøre et naboskab koblet til det gamle centrum med skole, 
idrætshal og andet samt kirken, ligesom de hele vejen rundt vil flette sig med det omgiv-
ne landskab der vil række ind mellem landsbygaderne som fælles overdrev eller eng med 
Idum bæk. Mellem det aktive landbrugsjord omkring landsbyen foreslås en randbeplant-
ning bestående af blandede træ- og busksorter typisk for egnen. 

Forslaget skal betragtes som et skitseforslag der vil kunne indgå i en nærmere folkelig 
planlægningsproces, eksempelvist indledt som udarbejdelse af en lokalplan.  
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Principforslag til udbygning af Idum Kirkeby 1971 

 

Hidtil havde en sådan udvikling været en sag mellem en gældende statslig lovgivning og det regerende 
sogneråd, men med kommunalreformen i 1970 var beslutningsprocessen rykket ind til den nye 

storkommune som på grundlag af samme statslige love og amtslige udviklingsplaner nu udarbejdede 
dispositionsplaner som grundlag for lokal udvikling. Dette blev dog snart efter i 1973 afløst af nye love 

og regler for kommune- og lokalplaner med indbyggede folkelige høringer etc. 
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Forslag til bebyggelsesstruktur fritefter Møgeltønder 

 

Ud over at forbilledet for "gadebilledet" primært var hovedgaden i Møgeltønder med si-
ne et etagers huse, så blev der også skelet til bybilledet og livet i vore gamle købstæder 
med deres ofte toetagers huse. Det var noget nostalgisk kunne man sige, men ikke desto 
mindre var ideen om en blanding af et og to etagers huse, sammensat i nye boligkvarte-
rer, noget der spirede her i begyndelsen af 1970erne, og 10 år senere i 1980erne var det 
vundet frem som det helt store hit i dansk boligbyggeri… betegnet som "Tæt Lav". 

Godt eller skidt! Under alle omstændigheder fik jeg ros, og forslaget løste billet for mig 
til at fortsætte arkitektstudiet også i det tredje studieår.  
 

 
Hovedgaden i Møgeltønder 

blev model for hovedopgaven i arkitektskolens andet studieår. 
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Dannelsen som arkitekt 
Det havde været to travle første år på Arkitektskolen og der havde været mange fristel-
ser om at prøve at lære og forstå både det ene og det andet, og vi kunne frit zappe mel-
lem alle afdelingernes forelæsninger, hvad jeg dog kun gjorde sparsomt… det lå helt 
klart mere til mig, at grave mig ned i en given opgave, inklusivt at jeg samtidig også lige 
prøvede at løse et hjørne af verdenssituationen… Primært var det den menneskelige bo-
sætnings idé og arkitektur der kom til at interessere mig, og den røde tråd var for mig 
blevet, at holde fokus på tre søjler: 

1. Den menneskelige skala i byggeriet:  

 … kulturel, økonomisk, teknisk og håndværksmæssigt tilgængelighed. (Politik) 
 … kontrolleret brug af ressourcebelastende materialer og værktøjer. (Økologi) 
 … åbenhed for udvikling af nye supplerende og alternative strategier. (Klima)  

2. Den arkitektoniske oplevelse af rum, hus og detalje:  

 … let at identificere i forhold til tid og sted. (Folkelig Tradition, form)  
 … mulig at bruge som personlig og politisk manifestation (Anarkitektur) 
 … til at finde rundt i. (Kevin Lynch, struktur) 
 … dragende med pulsgivende oplevelser. (Gordon Cullen, rum)  
 … æstetisk nydelse af det enkle. (Steen Ejler Rasmussen, design) 

3. Den sociale interaktion i det byggede rum: 

 … følelse af tilfredshed og velvære. (Maslow, Behovspsykologi) 
 … formidling af det menneskelige møde. (Organisation, Interessefællesskaber) 
 … oplevelse af personlig indflydelse (Demokrati, Langelandsmanifestet)  
 … håndtering af de menneskelige værdier (den etiske fordring) 
 

     
Den menneskelige skala, den arkitektoniske oplevelse og den sociale interaktion. 

  
Dette fokus på de tre søjler, inklusive alle mulige indenbyrdes overlapninger, gjorde jeg 
til min personlige doktrin, både for god og harmonisk bosætning og ,for så vidt også, al 
anden god arkitektur og planlægning. God kvalitet krævede, for mig, simpelthen en solid 
støtte og balance på og mellem disse tre søjler… og så var jeg ellers færdig med at teore-
tisere og læse kilometervis af arkitekturhistorie troede jeg. Det jeg gik op i var, at give 
tingene form med inspirationen fra traditionel folkelig arkitektur, og så mente jeg ikke 
der var tid til mere langhåret akademisk snak og for mange fremmedgørende studier i 
tykke bøger. Min dannelse fra skurvognene og byggepladserne fornægtede sig ikke. På 
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en måde kunne jeg jo ellers godt lide at lege med teorier og historie og sådan noget, men 
i mit indbyggede underbevidste karaktersystem var den slags bare varm luft som jeg ikke 
var gearet til at give point for. Der skulle mere håndgribelige produkter på bordet fra 
min side før end en arbejdsdag var retfærdiggjort! Også selvom den slags overvejelser 
ikke tyngede de af mine studiekammerater der var kommet ind på arkitektskolen med en 
studentereksamen. De følte at de havde knoklet røven ud af bukserne hvis de bare hav-
de siddet på dén den halve dag, og så ellers havde diskuteret et eller andet luftigt resten 
af dagen… medens jeg bare fik samme dårlige samvittighed som hvis jeg havde siddet 
og gloet fjernsyn eller på anden måde havde spildt tiden. 

Ok. Det var op ad bakke og med en sæk over hovedet… det der med at studere! Men 
det endte dog med at jeg gav mig selv lov til at høre og læse så meget, at et og andet fag-
ligt nåede at bundfælde sig sammen med et udvalg af de ideer der, på den tid, ellers do-
minerede samfundets dagsorden. Egentlig ville jeg jo gerne påstå at de angivne tre søjler 
var groet ud af mine egne intuitive påfund, men helt ud af den blå luft kom de altså hel-
ler ikke… Mest banebrydende for mit vedkommende blev det, i de første studieår at 
"møde" tidligere omtalte arkitekter Steen Ejler Rasmussen om at opleve arkitektur, og 
Christopher Alexander om at sætte arkitekturen på mønstersprog, hvortil kan så lægges 
arkitekterne Gordon Cullen og hans fokus på det sanseoplevede byrum, og Kevin Lynch 
og hans opskrift på hvordan man kan danne sit "bybillede" gennem fortolkning af karak-
teristiske byområder, orienteringspunkter, ruter og barrierer etc., ligesom humanpsyko-
logen Abraham Maslow og hans behovspyramide der illustrerer behovenes hierarki også 
gjorde et stort indtryk. 

Den menneskelige skala 
… kulturel, økonomisk, teknisk og håndværksmæssigt tilgængelighed. (Politik) 
… kontrolleret brug af ressourcebelastende materialer og værktøjer. (Økologi) 
… åbenhed for udvikling af nye supplerende og alternative strategier. (Klima) 

Den politiske tilgang 
Før studiet af arkitekturen kom rigtig i gang, eller var det samtidig med? Da rystedes hele 
skolen i dette omvæltningernes år 1970 af en, politisk tumult som blæste rundt i hele ud-
dannelsessystemet, og det endnu mere end i det politiske system som sådant. Partiet VS 
(Venstresocialisterne) var blevet dannet tre år tidligere, som et knopskud fra SF (Sociali-
stisk Folkeparti) og havde nu manifesteret sig i hård konkurrence med en række mindre 
fraktioner af alle afskygninger fra venstrefløjen, heriblandt også DKP (Danmarks 
Kommunistiske Parti) og stadig også SF, og havde hermed ligesom den gule førertrøje 
på. Ja det var selvfølgelig stadig alles kamp mod alle, men altså nærmest uden det politi-
ske borgerskab fra og med Socialdemokratiet og ud til højre. Den side var nærmest ikke 
eksisterende blandt de studerende… kun venstrefløjen var tilstede og havde betydning, 
og var de ikke enige om andet, så kunne de alle i det mindste råbe sloganet "først rød… 
siden ekspert", eller som der blev råbt på arkitektskolen, "først rød… siden arkitekt". En 
borgerlig person på de kanter var nærmest en anakronisme eller bare en latterlig størrelse 
som socialdemokraten Erhard Jakobsen der hidsede sig voldsomt op over "røde lejes-
vende", her og der rundt i systemet og særligt på steder som Danmarks Radio og i Fol-
keskolen samt selvfølgelig på universiteterne etc. 
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I dette politiske kaos opgav jeg SF og sympatiserede mere med VS, som dog var så sek-
terisk at jeg aldrig meldte mig ind, men de havde nogle superintelligente frontfigurer i fy-
sikeren og juristen Preben Wilhjelm, socialrådgiveren Hanne Reintoft og børnepædago-
gen Erik Sigsgaard… de virkede som hæderlige mennesker og som værdige at "se op til". 
Snart opgav de dog den direkte kamp, og en for én forlod de den politiske sene og over-
gik hver for sig til en hæderkronet indsats uden for politik, men dog stadig på kanten, af 
det politiske liv. 

Mit umiddelbare politiske oprør blev, at jeg udmeldte mig af lægsrullen og blev godkendt 
som militærnægter, mod at jeg fortsat skulle stå til rådighed civil tjeneste i tilfælde af 
eventuel indkaldelse til krigstjeneste. Det var blevet uforeneligt for mig at kæmpe for et 
kapitalistisk system, meddelte jeg etaten. I dag ville jeg næppe have ladet mig rive med i 
samme omfang, men med til historien skal også lige nævnes USA's krig i Vietnam,  som 
af de fleste fandtes aldeles modbydelig, fordi det mere lignede en massakre end en krig. 
Kort tid efter midtvejs i studietiden meldte jeg mig pragmatisk ind i partiet Det Radikale 
Venstre for en stund, men det holdt ikke… jeg ledte efter det perfekte parti med en dy-
namisk, og altid velafbalanceret prioritering mellem det private initiativ og et retfærdigt 
socialt ansvar. Efter min smag snød alle partier desværre på vægten, både til højre og 
venstre, og accepterede synspunkter jeg ikke kunne sympatisere med. I mangel af det 
perfekte har jeg siden altid stemt på det mindst ringe parti på venstrefløjen. Lakmusprø-
ven har dog altid været at gå uden om antidemokratiske tilbøjeligheder.  

På den arkitekturpolitiske front følte jeg ikke umiddelbart at revolutionere tingenes til-
stand, men valgt i stedet, at følge de vilkår der nu engang bød sig, for så drypvis at juste-
re i socialistisk og fællesskabsorienteret retning, hvad man i byen på Ejer Bavnehøj kun-
ne se i form af integration af såvel private-, almene leje- og andelsboliger, medens det i 
Idum og mine små private projekter i øvrigt nærmere pegede på privat opførte familie-
boliger, men med det progressive pust i form af slægtskab med de folkelige traditioner 
og et rustikt materialevalg. Alt sammen samtidig med at jeg i baghovedet på længere sigt 
sværmede for mere alternative subkulturelle bosætningsmodeler, hvor den økonomiske 
spekulation skulle holdes i kort snor, og hvor den menneskelige frihed skulle holdes i 
hævd, som man kender det fra kolonihaver og kolonihavehuse, hvor de personlige valg 
ved opførelse af de enkelte boliger kunne gives frit slav… om ønsket! Men dog også 
gerne inden for nærmere definerede ønsker for eksempelvist de økologiske, æstetiske og 
sociale tilgange i det enkelte naboskab, hvor det kunne gøres uden at begrænse bruger-
nes adgang til, ved egen formåenhed at kunne realisere netop deres drøm om eget hus 
og det personlige image hver familie måtte ønske at udtrykke. Materialer og komponen-
ter skulle derfor kunne købes som standardprodukter og konstruktionerne skulle kunne 
gennemføres som håndført selvbyggeri. 

Den økologiske tanke 
Et af de forhold der kunne være oplagt at regulere i et nabofællesskab kunne været  den 
økologiske udfordring der så småt spirede frem i de år, uden at det endnu var kommet 
dertil, at man ligefrem lavede deciderede regler for det.  

Det var mest den stigende udbredelse af kunstgødning og sprøjtegifter inden for land-
bruget der vakte mere og mere opsigt og bekymring. Brugen af sådanne midler havde 
ganske vist været kendt siden slutningen af 1800tallet, men de havde længe- og helt frem 
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til efter anden verdenskrig fortrinsvist kun været brugt herhjemme på forsøgsstadier, 
hvorefter de, fremme ved 1960erne, gradvist var kommet i almindeligt brug. Forbruget 
af sprøjtegifte på den tid var således nået op på ca. 1.500 ton om året, til sammenligning 
med forbruget i 1985 hvor det var vokset til ca. 8.000 ton.  

I 1958 gik min bedstefar på pension fra sit husmandssted, og dermed var det også tids-
punktet hvor jeg mistede min direkte kontakt med dansk landbrug… men hvis jeg ikke 
tager helt fejl nåede brugen af sprøjtegifte aldrig frem til hans marker. Der blev spredt 
noget møg og kørt ajle ud når jorden var klar til det, og derudover kunne der også blive 
strøet noget kalksalpeter. En stor del af det danske landbrug var således stadig næsten 
økologisk og økologi var derfor et ukendt begreb for mig i min barndom og opvækst, 
det var bare noget man havde! Men bare et tiår senere som studerende dukkede de før-
ste bekymringer om økologien altså op, og jeg erhvervede en mindre litteratursamling 
om biodynamisk landbrug. 
 

 
 

I en kort periode var drømmen, at søge lykken som selvforsynende biodynamisk bonde, men den idé 
blev aflivet som utopi. Det ligner dog stadig en god drøm nu 50 år senere. 
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De bøger og hæfter bragte familien eller i det mindste mig ind i et sværmeri for helt at 
skifte spor, og droppe alle andre planer og gå i gang med noget biodynamisk landbrug 
under mottoet "Levende jord, levende planter, levende dyr og levende mennesker" og 
med "Håndbog i Selvforsyning" af den engelske forfatter John Seymour, som bedste ek-
sempel til efterfølgelse. Problemerne med det moderne landbrug foregik jo lige uden for 
vores vinduer i Hesselballe, hvor alt var under forvandling til det ringere. Ikke fordi mi-
ne naboer på gårdene var dumme, nej der var penge i lortet… og dermed var alle, af 
konkurrencehensyn, under stort pres for at deltage i dansen om guld- eller skal vi kalde 
det giftkalven!  

De tider hvor en husmand kunne opfostre seks syv børn på 12 tønder giftfri land og en 
mælketur var uigenkaldeligt forbi, og mine biodynamiske drømme fremstod tydeligere 
og tydeligere som en nostalgisk drøm. Men min opmærksomhed på miljøet var vakt og 
snart bredte den økologiske tankegang sig også over det ganske land. Det biodynamiske 
landbrug som nogen også kalder Permakultur slog dog aldrig igennem i større skala. Mu-
ligvis fordi det var for krævende og fordi det også kunne havde et spirituelt indhold! På 
et lidt lavere og mere overkommeligt niveau bredte sig så i stedet det kompromiskon-
cept som vi i dag kender som "Det Økologiske Landbrug", og i forlængelse heraf også 
strategier for alle mulige andre økologiske løsninger inden for, så at sige, al anden pro-
duktion i den vestlige verden.  

Alt dette var man også med på hos arkitektskolen, men for de fleste var det jo endnu 
noget af en gratis omgang.  Selvfølgelig valgte jeg en økologiske tilgang, men det var jo 
ikke noget der krævede andet af mig, andet end at skrive det rigtige. Det var jo ikke for 
mig som for en landmand der i givet fald skulle omlægge hele sin produktion under stor 
økonomisk risiko, hvis banken da ellers ville give lov! Men uanset hvad, så var økologien 
på de flestes læber, og den var jo da også kommet for at blive, kan man se i dag. 

De klimatiske overvejelser 
Til alle tider har der vist hersket bekymringer over klimasituationen, glem ikke Noas 
Ark! I begyndelsen af 1970erne var det ikke anderledes… mange forskere var enige om, 
at en ny istid stod for døren og der blev vist verdenskort hvor Canada, Grønland, Skan-
dinavien og England ville være dækket af en snarlig iskappe, alt medens hulmursisolerin-
gen voksede og voksede i tykkelsen medens vinduerne i husene blev mindre og mindre 
for at spare på varmen. Først længe efter min studietid senere i slutningen af 1970erne 
eller for de fleste vel først i 1980erne dukkede de første bekymringer op om den "må-
ske" menneskeskabte globale opvarmning. 

Vi og jeg bekymrede os derfor ikke alvorligt om klimaet i 1970erne, vi kunne jo altid øge 
varmeisoleringen. Men trods vor "uvidenhed" betød det ikke, at der ikke blev skabt ud-
vikling af klimavenlige løsninger… for det blev der. Det var i den tid at kimen til energi-
udvinding via både sol og vind blev lagt. Det skete ganske vist i en atmosfære af skeptisk 
rysten på hovedet over sådanne flyvske tanker, og havde nogen fundet på at begrunde 
det med, at man ville rede klimaet havde man sikkert aldrig opnået det økonomiske 
grundlag. Nej, motivet for tidens klimatiltag var ikke klimaet selv, nej det var muligheden 
for at spare penge under stigende priser på fossile brændsler samt også lige frygten for, 
at de skulle slippe op. 

Nu har vi den globale opvarmning, og det har givet helt andre boller på suppen! 
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Den arkitektoniske oplevelse 
 … let at identificere i forhold til tid og sted. (Folkelig Tradition, form) 
 … nemt at finde rundt i. (Kevin Lynch, struktur) 
 … æstetisk dragende med pulsgivende oplevelser. (Gordon Cullen, rum)  
 … æstetisk nydelse af det enkle. (Steen Ejler Rasmussen, design) 

Efter de første to studieår hos Svend Hansen og Landskabsafdelingen stod jeg lidt i et 
limbo, skulle jeg fortsætte på afdelingen og blive landskabsarkitekt eller skulle jeg vælge 
at blive byplanarkitekt, og hvad med bybygning! Året før havde min gamle makker Søren 
skiftet til en afdeling kaldet "Townscape". Afdelingen fungerede under ledelse af den 
skotske arkitekt Alasdair Nairn, og han brændte først og fremmest for bybygning, op-
tændt af de to tidligere omtalte britiske arkitekter Kevin Lynch og Gordon Cullen som 
han altså også indirekte havde formidlet til mig i og med mine hyppige besøg på afdelin-
gen hos Søren, og ved de forelæsninger jeg ellers ramlede ind i på afdelingen.  

I den situation lå det ligesom lige til højrebenet at vælge Townscape afdelingen, men der 
var jo også flere bygningskunstafdelinger plus Møbel- og Byplanafdelingen! Det var ikke 
let at stå der og skulle vælge, det var som at stå som en lille dreng med frit valg på alle 
hylder i en legetøjsbutik! Men i mellemtiden var jeg i øvrigt også blevet fascineret af en 
af afdelingerne for bygningskunst, hvor den græske arkitekt Janos Politis huserede. Han 
var en lille kraftig og tætbygget karismatisk mand, og han brændte også… ja der stod 
nærmest røg op fra ham konstant, og han holdt forelæsninger i timevis med tusindvis af 
lysbilleder liggende hulter til bulter i en dynge på et bord hvor han, nærmest med bind 
for øjnene, var i stand til at stikke hånden ned i bunken og fremdrage det ønskede bille-
de… ja, og fik han fat i det forkerte kunne han nemt fortælle om det i timevis også. Det 
var en stil der tiltalte mig, måske også fordi hans begejstring mindede mig noget om 
formbrændselsfabrikant, radioforhandler, ålefisker og meget andet Kjerstejn Jeppesen 
tilbage i barndommens Silstrup ved Skarrild, han var også meget karismatisk og krea-
tiv…. og rar. Det gav udslaget, jeg valgte Janos, men holdt fast i, at jeg ville arbejde med 
bybygning. 

Traditionel Folkelig Arkitektur 
Janos havde nok mest fokus på klassisk arkitektur, men hans personlige krinkelkrogede 
temperament og attitude lagde efter min opfattelse også op til den noget mindre kontrol-
lerede eller selvregulerende arkitektur, som den folkelige traditionelle arkitektur er et ud-
tryk for… og det var jo lige vand på min mølle, sådan som det nok allerede er skinnet 
igennem. Denne arkitektur kan på den ene side findes i et utal af udformninger verden 
over, men på den anden side er den også altid resultat af samme eller tilsvarende uskrev-
ne principper og ensartede menneskelige tilbøjeligheder for at indrette sig. 

Aller vigtigst er den folkelige traditionelle arkitektur generelt baseret på, hvordan det har 
budt sig muligt, at lave en tilfredsstillende klimaskærm af de til enhver tids og steds til-
gængelige lokale materialer. Det være sig strå, træ, jord og sten eller kombinationer heraf. 
Formgivningen og valg af konstruktioner er- og har desuden altid været begrænset af 
den gældende lokale økonomi samt den aktuelle tekniske og håndværksmæssige for-
måen. Men så skal det også lige huskes, at det især er disse begrænsninger der har været 
med til at fremme den enkle, skønne og harmoniske arkitektur som det altid er endt i. 
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Huler i Toscana og Azerbaijan og Stenhuse i Gordes, Provence 

     
Grene og strå etc. har under mange former været menneskenes første byggemateriale… 

     
…sammen med naturlige og menneskeskabte huler bygget af lerjord, sten og kalk. 

     
Materialekombinationer er utallige lerjord, tegl, træ, strå og atypisk natursten og metal. 
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Trullies (landsbyhuse) i Alberobello, Puglia, Italien.   

     
Casas (landsbyhuse) i Frigiliani, Andalusien, Spanien. 

     
Tegl og Træhuse i Marken, Holland 

 

Hvis man går helt tilbage søgte mennesket ly i klippehuler og andre naturlige rumdannelser, men snart 
fandt man også ud af at efterligne naturen ved selv at lave huler eller oven i købet at bygge huler af 

samme sten- og jordmaterialer eller strå. Først byggede man meget simpelt og så mere og mere 
komplekst, hvor også naturens konstruktionsprincipper blev afluret. Og så blev der ellers gået til den 
med mangfoldige kombinationer for anvendelse af lerjord, tegl, træ, strå og atypisk natursten og metal. 

Ud af de lokale forekomster af naturmaterialer dukkede herefter de mest fantastiske 
arkitekturtraditioner frem, som huse med selvbærende naturstenstage i Italien eller hvidkalkede byhuse 

i Spanien eller varfthuse af træ med tegltage i den flade  Hollandske marsk.  
Frank Gearys kunstmuseum i Bilbao er lig inviteret med som en optimistisk hilsen fra nutiden! 
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Uformel Håndlavet Anarkitektur 
I slægt med fortidens folkelige arkitektur findes desuden adskillige eksempler på nutidig 
anarkistisk selvbyggerarkitektur i forskellige økokulturer, kolonihavebebyggelser og 
slumkvarterer i den tredje verden hvor boligsituationen i særlig grad brænder på.  

I dette spil indgår ofte en direkte afstandtagende holdning til anvendelse af konventio-
nelle byggeriers moderne teknologiske løsninger, dels fordi de er dyrere og mere res-
sourcekrævende… hvortil kommer at det arkitektoniske udtryk almindeligvist også er 
anonymt, småborgerligt og en hæmsko i forhold til mange menneskers ønsker om selv 
at markere, i det mindste, et åndeligt ejerskab til deres bolig. 

Generelt er eller kan de fleste sådanne håndlavede koncepter ikke godkendes i forhold til 
gældende bygningsvedtægter. Hertil er de for specielle på næsten alle områder… for bare 
at nævne størrelsesforholdene og varmeisolering samt brandsikkerhed m.m. Alligevel, og 
af mindst tre grunde, er den slags huse interessante. 

1. De  er normalt billige i anskaffelse:  
… de er mulige og overkommelige at opføre som selvbyggeri. 
… og i stort omfang kan de opføres af genbrugsmaterialer.   

2. De kan være til gavn for miljø og klima: 
… Ved brug af genbrugsmaterialer kan de skåne klimaet 

3. De rummer interessante æstetiske potentialer: 
… brugeren / selvbyggeren har direkte indflydelse på husets design. 
… husene kan demonstrere beborens kulturelle sindelag  

     

     
Her vises et etrumshus med hems, et slumhus, en husbåd, en dome og enteriøret fre en wigwam.  

Det sidste hus med rideren er en collage af egen produktion. 
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Byens og Kevin Lynches Struktur 
De fleste mennesker kender situationen med pludselig at skulle orientere sig i en frem-
med by. I de gode gamle dage kom man med sin hestevogn måske til en byport hvor 
man kunne køre videre ind i byen, når man havde betalt en handelsafgift for medbrin-
gende varer, velvidende at herfra kunne man roligt følge med strømmen og komme til 
byens centrum i form af et torv og måske et lille rådhus… her var der ingen problemer 
med at orientere sig endsige at føle sig "hjemme". Billedet og strukturen var det samme 
fra by til by, men selvfølgelig altid også med diverse forskelle og karakteristikaer! 

Helt så nemt er det ikke mere, byerne er blevet større og moderne infrastruktur med 
motorveje, jernbaner og kaotiske ensretninger og parkeringsforhold har gjort det stedse 
vanskeligere at orientere sig, omend også dette billede gentager sig fra by til by. For nu 
er situationen ude over det menneskelige overblik, og de fleste vil være prisgivet uden et 
bykort eller/og et GPS, Global Positioning System som hjælp til at finde rundt… ja selv 
"markedspladsen" er under opløsning som et fysisk rum til det menneskelige møde. Det 
har vi i stedet via stadig onlinekontakt på vore mobiltelefoner. 

Tilbage i min 1970erne havde vi vel nærmest en slags mellemtid i forhold til  fortiden og 
nu, og byerne var netop i fuld firspring med at transformere sig. Det vil sige at gadegen-
nembrud, butikslukninger og større og større nybyggerier med nye boligkvarterer og bu-
tikscentre etc. var ved at bemægtige sig byerne, men endnu kun med uigennemskuelige 
skilteskove og ingen GPS… altså måtte vi orientere os og opfatte vore byer på anden 
vis, og det var her , at den irsk amerikanske arkitekt og byplanlægger blev aktuel, da han 
efter nogle års forskning i oplevelsen af bystrukturer i 1960 havde udgivet bogen "The 
Image of the City". 
 

     
Øen i floden er fra forsiden af bogen "The Image of the City" 

Centrum i datidens Arhus udsat for en "Lynch" amatøranalyse med hjemmelavde ikoner. 
 

I bogen beskriver Lynch hvordan byarkitekturen, byens bygninger og rum etc. udgør et 
sansesystem der gør det muligt for folk at opleve og finde rundt i byen, samt at dette kan 
beskrives som bestående af alle mulige byellementer der tilsammen skaber byens profil, 
og som altid er forskelligt fra by til by. Ved samtaler og interviews med folk ude i by-
rummene fandt Lynch frem til de ellementer som sti- og gadeforløb, diverse barrierer af 
afspærringer ved togspor eller vandløb etc., karakteristiske arkitektoniske og funktionelle 
områder, samt trafikale knudepunkter og særlige fikspunkter m.m. der alle spillede med i 
spillet om at præsentere byen. 
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Ved samme lejlighed havde samtlige involverede således også tegnet eller afmærket deres 
observationer af en fremtrædende bygning, et rådhus, en kirkeplads, et markant træ, en 
sporvognsrute og et springvand etc. etc., og snart var der også indført bestemte tegn og 
ikoner for hver af de forskellige typer af karakteristika. På denne måde kunne man så 
meget nemt fremstille et tydeligt og sammenligneligt grafisk udtryk for en given by, hvor 
eksempelvist tæthed og spredt formation kunne angive byens varierende intensitet samt 
overordnede strukturer og fikspunkter. 

Kevin Lynch kaldte metoden "the sense of the whole" følelsen af det hele", oh hans an-
nalysekoncept kan generelt anvendes i forbindelse med bystrukturanalyser af den eksi-
sterende bygningsmasse, men kan også bruges i forbindelse med design af nye byområ-
der, hvor formålet kan være at styrke et nyt områdes karakter ved bevidst indarbejdelse 
af aktuelle potentielle og uomgængelige byellementer der ellers ville kunne mangle eller 
udvikle sig fejlagtigt til en hæmsko den optimale helhedsudvikling. 

Personligt oplever jeg metoden som særdeles nyttig, men jeg ser den også som en syste-
matisering af hvad jeg  under alle omstændigheder, i netop en helhedsorienteret bybyg-
ningsproces ville gøre alligevel. Men dette skal dog ikke forklejne vigtigheden og værdien 
af den systematiske tænkning, som i sig selv vil medføre en bredere inspiration i bestræ-
belserne på at få det hele med. 

I tilknytning til temaet havde jeg i øvrigt dengang en interessant oplevelse hvor jeg som 
fremmed i København spurgte en stor dreng om vej. Han forklarede at jeg bare skulle 
køre tilbage og til venstre og fortsætte til jeg så et skilt med en stor isvaffel på! Der skulle 
jeg dreje til højre og så kunne jeg se den bygning jeg havde spurgt til! Pointen var, at jeg 
knap fik øje på den her isvaffel… for på det hjørne var der en basar med et virvar af 
skilte med tilbud på kameraer, nye biler, øl og andre gode sager, som jeg fik øje på længe 
før end det lille lettere tilbagetrukne skilt med en bette isvaffel på. Drengen og jeg havde 
åbenlyst forskellige referencer for relevante fixpunkter, og på samme måde kan alle an-
dre også risikere at have helt forskellige grader af sammenfaldende opfattelser. 

Hov den historie fungerer vist ikke lige her! Karakteristisk for Lynch er jo, at hans anna-
lysekoncept først og fremmest  er tænkt værdineutral og faktabaseret, og dette får mig 
til, efter nærmere eftertanke, at tænke at historien med drengen måske bedre passer i 
forbindelse med en anden samtidig og lige så kendt metode for stedsannalyse… nemlig 
byskabsmetoden som mere går på den subjektive og kunstneriske fremtoning af en by, 
beskrevet i endnu en ny fagbog "Townscape". 

Byens og Gordon Cullens Byrum 
Blot et år efter at Lynch havde udgivet sin bog om byens image kom nemlig den britiske 
arkitekt og byplanlægger Gordon Cullen på banen med sin faglige bestseller, bogen om 
byens æstetik… "Townscape". Townscape eller byskabsmetoden handlede i højere grad 
om at registrere, analysere og beskrive en by eller en bydels arkitektoniske oplevelsespo-
tentialer som opholdssted, mødested og levested samt hvad har vi! Her altså bare med 
fokus på det liv der kunne leves mellem husene… før, nu og i fremtiden. Byskabsmeto-
den søger at afdække det drama der opstår mellem byens tætheder og åbenheder, sådan 
som det opleves når man færdes ad gader og stræder i kontrast til torve og pladser og 
meget mere når man ønsker at forstå byens eller stedets "musik"… er det klassisk, jazz 
eller rock… er det til jitterbug, kinddans eller stilhed ?  
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Forsiden på Cullens bog fangede mig på et splitsekund, og kaldte den arkitekt der altid havde været 
inde i mig til orden… her er din livsopgave ringede klokkerne for mine ører, så jeg knap kunne læse 

bogen, men jeg så da billederne. 
 

Det jeg så og fik bekræftet var, at byen gerne må være både rendyrket, komplekst og til 
lidt af hvert, men det må ikke være kedeligt, grimt eller plat… det skal have tempo, ryt-
me og stilhed i rette doser, og der skal være forventelighed og overraskelser… alt sam-
men på den fede måde. 

Byen må også gerne være dynamisk og omskiftelig tør og våd, ja slet og ret sanselig til 
fods, på cykel… ja og også til bils. Alle og herunder også bilerne giver byen puls og de 
skal være der i den udstrækning de kan bidrage til oplevelsen. Og hvorfor ser man forre-
sten aldrig luftballoner som tilbud til sightseeing ? 

Cullen og hans ideer var på sin måde modsatte i for hold til Lynchs, men vigtigst var det 
at de først og fremmest var komplementære! Cullens og Lynchs metoder var to sider af 
samme sag. 
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På en familiestudietur til Rhodos steg min puls til uanede højder, da jeg første gang mødte lidt af den 

mellemøstlige Townscape. 
 

 

 

 

 

Samtidig med Lynch og hans arbejdede den med en stik modsat eller måske nærmere 
komplementær øvelse. Cullen havde fokus på den subjektive rumoplevelse  

var der samtidig en anden, den, som arbejdede med stedsanalyser, og som var det et til-
fælde, arbejdede han  

 

 

Bare ikke så meget beskrevet som sammensætning af forskellige bykomponenter som 

 

 

Sammen med Lynchs bybilledanalyser 

Arkitekt, Gordon Cullen (9. august 1914 - 11 august 1994 

Cullens serielle visionsanalyser anvendes i forbindelse med stedsanalyser, men også i 
forbindelse med design af nye byområder, hvor formålet er at skabe visuelt oplevelsesri-
ge bymiljøer. 

 

Denne bog udgjorde begrebet bylandskab. 'Bylandskab' er kunsten at give visuel sam-
menhæng og organisation til den jungle af bygninger, gader og rum, der udgør bymiljøet. 
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Det har haft stor indflydelse på arkitekter, planlæggere og andre, der er bekymrede for, 
hvilke byer der skal se ud. 

 
 

)  

 

 

 
Med hensyn til type hører Kevin Lynch-analyse til gruppen 
af kvalitative analyser - modsat kvantitative analyser. 
Kevin Lynch-analyse er dog ikke en værdianalyse, fordi 
oplevelsen af objekterne ikke vurderes positivt eller negativt. 
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Husenes og Steen Ejler Rasmussens æstetik 
 

 

 

 

Den sociale interaktion 
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 … følelse af tilfredshed og velvære. (Maslow, Behovspsykologi) 
 … formidling af det menneskelige møde. (Organisation, Interessefællesskaber) 
 … oplevelse af personlig indflydelse (Demokrati, Langelandsmanifeste 
 … håndtering af de menneskelige værdier (den etiske fordring) 

Som en overraskelse var nogle af de først teoretiske udfordringer vi blev udsat for, forud 
for planlægningen af den nye by på Yding Skovhøj, at finde en forståelse af hvad der 
rent psykologisk får mennesker til at bygge og planlægge. Det virkede lidt overraskende 
på mig, men jeg var skam nysgerrig… i min ungdoms kvababbelser havde jeg da læst lidt 
om psykologi og samspillet mellem mennesker og deres omgivelser, og det havde da væ-
ret spændende. Det var vist også der jeg havde stødt på Freud og nogle af hans synliggø-
relse af mennesket i dets drifters vold! 

I forhold til byggeri og planlægning forekom det en kende knap så saftig… men også 
indlysende, at det fysiske miljø enten kan stimulere eller blokere tilfredsstillelsen af vore 
generelle behov og derfor ville det jo være rart om man kendte eller kunne finde og bru-
ge nogle formler af mere videnskabelig karakter som kunne sikre, at menneskene også 
ville synes om det man lavede til dem! Det kunne måske være sikrere end bare hver gang 
at lade sig vejlede af egen intuition… altså måtte man sætte sig systematisk ind i den 
menneskelige adfærd og lære hvad der driver os til det vi gør og kan lide etc. Det vil sige 
at forstå de menneskelige instinkter, drifter behov og motiver samt mål der optræder i 
en given situation. 

Der blev udleveret eller henvist til stablevis af bøger som kunne fylde noget viden på os, 
og sætte gang i diskussioner hvor vi kunne udvikle egne holdninger. Det meste af dette 
materiale fik godt nok lov at leve en tilbagetruffen tilværelse hos mig, for videnskab på 
det her felt forekom mig noget upræcist uanset hvad, så jeg sprang over det laveste gær-
de og satsede bare på mine egne subjektive intuitioner og havde da heller ingen proble-
mer med at få noget ud af et længere seminar der kørte med en psykolog som vejleder.  

Overordnet forstod jeg at vore behov er mangesidige og at der er ting man absolut må 
eller skal gøre og andre ting som man bare gerne vil gøre, samt at de samme ting igen 
kan relateres til fysiologiske behov eller til psykologiske og sociale behov, sådan lidt a la 
arv og miljø. Det hele blev kaldt behovs- eller motivationspsykologi og det havde psyko-
loger forsket intenst siden 1920erne og endelig midt i 1940erne kom den amerikanske 
psykolog Abraham H. Maslow på banen med en dynamisk rangorden af menneskenes 
behov, som han illustrerede i en såkaldt behovspyramide 
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Maslows behovspyramide 

Menneskenes og Maslows Behovspyramide 
Behovspyramiden var en øjenåbner for mig. Dels var den meget kortfattet, og så var den 
også meget logisk og anvendelig uden behov for større regnekraft. Fidusen gik simpelt-
hen ud på, at rangordne alle de hundredvis af behov og så ellers at vurdere situationen 
nede fra og op således, at man for at nå toppen af hierarkiet skulle sikre sig at alle under-
liggende behov var passende tilfredsstillet 

I første omgang skal man altså have styr på de organiske eller fysiologiske behov, så som 
åndedræt, mad og drikke, sex og søvn samt udskillelse af menneskelige affaldsprodukter 
hvor opgaven for en arkitekt der tegner boliger er, at sikre passende plads og udstyr som 
et køkken og en sove og bolleplads samt et badeværelse med toilet, alt sammen velventi-
leret med frisk luft. Enhver ved at man ikke kommer videre hvis man skal tisse eller så-
dan noget… her skal der tisses før man kan bekymre sig og især handle på andre man-
gelbehov som at få cykelhjelm på eller finde dækning af andre sikkerhedsbehov, som at 
søge nyt arbejde eller læge, for ikke at tale om at stifte familie eller forbedre sin bolig!  

Men nu skulle de fleste så også være klar til at stramme ambitionerne og komme videre 
med aller først at komme i gang med at arbejde og få arbejdskammerater og så at få de-
res følelsesliv i gang og få sig en kæreste eller ligefrem en mage, ja og dermed også få 
overskud til at dyrke både familien og vennerne, før de fleste i den sidste ende også vil 
begynde at søge påskyndelse der hvor de er særligt gode, ligesom de også gerne søger 
gensidig respekt i deres kredse før de der kan tager det sidste hop som vinder af den sto-
re kagedyst eller måske som iværksætter og kreativ mester i toppen af popen! 

Det var noget jeg kunne forstå, det kunne jeg bruge. Ikke fordi jeg mener at jeg ikke 
havde set pointen længe… men nu havde jeg også fået indsigt i hvad det rent faktisk var 
for nogle mekanismer der holdt vi mennesker i gang og oppe, og selvfølgelig måtte den 
ypperste udfordring for arkitekter være, at kunne tilbyde alle vinderne et forslag til 
skræddersyede elfenbenstårne, ligesom man undervejs nok lige måtte øve sig lidt på nog-
le almennyttige boliger, en skole og et par lækre byplaner med cykelstier og svømmehal-
ler etc. Jeg var klar! 
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 … følelse af tilfredshed og velvære. (Maslow, Behovspsykologi) 
 … formidling af det menneskelige møde. (Organisation, Interessefællesskaber) 
 … oplevelse af personlig indflydelse (Demokrati, Langelandsmanifestet) 
 … håndtering af de menneskelige værdier (den etiske fordring) 

Det gode livs organisatoriske rum 
 … formidling af det menneskelige møde. (Organisation, Interessefællesskaber) 

Eksempelvis med fælleseje af de samlede byggeparceller og privateje af bygninger og til-
behør. 

religiøsitet kommunisme socialisme liberalisme demokrati 

 

De demokratiske spilleregler 
Eksempelvis 

 

Den etiske fordring 
 

 

 

3. Studieår 
Efter projektet i Idum var der ikke lige et arkitektjob der stod og vinkede, men så var det 
at jeg mødte en ny murermester i Hjortshøj Ole Bak  

 

     
tre pejse i en hos læge Kjærulf 
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Janos Politis 
Hvad Janos talte om kan jeg knap huske, det der tiltrak mig var hans begejstring for 
hvad man kunne gøre med arkitekturen… og sådan som jeg hørte ham, talte han om ar-
kitekturens musik eller musikkens  arkitektur, han lovpriste når der var rytme i arkitektu-
ren og han advarede mod at havne i monotoni og kedsomhed, uden mod til at ville no-
get! Og jeg ville noget, så måske hørte jeg bare det jeg gerne ville høre, sådan som jeg 
kunne få det til at passe til mine egne holdninger og kæphesten, den folkelige arkitektur, 
nu måske tilføjet udefineret hippietænkning. Anonymiteten i mine arkitektoniske forbil-
leder passede mig øvrigt rigtig godt, fordi der så ikke skulle huskes navne… for med 
navne gik det for mig, som med grundskolens salmevers! Jeg kunne ikke huske det 
mindste. Kun husker jeg at det var arkitekten Charles More der lancerede udtrykket "less 
is more" i sit forsvar for minimalismen… eller var det Mies van der Rohe? Ja og så var 
der Louis Kahn, Robert Venturi, Walter Gropius og alle de andre. Jo, Janos havde dem 
alle med, men hvad kom de mig ved, jeg havde mine egne erfaringer og ideer, og så 
kendte jeg lige præcist nok til Lynch og Cullen til at jeg var overbevist om at det nok 
skulle gå alt sammen 

 

 

 

 

Dynkarken 
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De sidste år i Hesselballe  
Tilbage i Hesselballe i perioden efter Oles fødsel og frem til   

 

Brødrene Jakobsen 
 

Ulykken 
Heldigvis var det ikke en af de uhyggelige skraldebiler der ramte Jacob den dag ulykken 
ramte 
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 Jacob på sygehus 

 

Fastelavn på Stavnsholt 
 

Hesselballevejs mødested 
Købmandshandlen var ganske vist lukket ned, men landsbyens centrum var dog stadig 
foran den gamle butik, lige uden for vores havelåge, her havde bussen uofficielt stoppe-
sted og stod der nogen her, stoppede andre også gerne op her, for at orientere sig om 
tilstanden i landsbyen… eller slet og ret bare for at få en sludder, om end dette kunne 
være med livet som indsats! For netop i de år var landsbygaden transitvej for kørsel med 
skrald til kommunens losseplads lidt mod nord ad vejen forbi Kildegården og videre 
mod nabolandsbyen Krajbjerg… og de lastbiler kørte som død og helvede, det var længe 
før man havde opfundet "bump" og andre fartdæmpende foranstaltninger. 
 

    
Til venstre er opsnappet et lille møde mellem nogle naboer og Jacob (drengen med blå skjorte) og jeg 

(manden med pandebånd) ud for Hesselgyden. 
Lidt oppe ad Hesselgyden boede gamle Hans og hans kone som sidder ved deres udhus, modsat deres 

stuehus som her bliver tilset og repareret. Omme på havesiden havde de køkkenhave, høns og kaniner. 
Det er husmand og mælkemand Antons stuehus med rødt bliktag. 

 

Køb og ombygning af sølystgade 18 
 

Sct Hans 
 bag Højskolen 
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Etc.  

Indflytning Sølystgade 18, Aarhus 
April 1974 

Sommerfugl ved Aarhus kommune 

4. Studieår 

Teater på Klostertorvet 

Forstadsboliger Skejby 

Parcelhusbebyggelse 
Konkurrence Grindsted 

     
 

 

 



Side 200 af 204 

 
 

 



Side 201 af 204 

 
 

 

 

 

Gulddrengene i Graven 
murer 1974 

 

    
holland herzberger 2 

 

 

 

Afgangsprojekt 
 

Program for et bofællesskab 
 

 

 

 

Projekt for 500 beboere 
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Ussing og Hof + Hertzberger  
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Helt fejlagtigt satsede jeg mest på selvlæring! Det var godt nok i nogen udstrækning, 
men jeg gik helt klart glip af meget på den måde, for det er et karaktertræk eller -brist jeg 
altid har båret. Min måde blev således generelt at lade mig inspirere af noget jeg kunne 
lide og så klemme på efter bedste evne. Nu hvor  det meste er afsluttet tvivler jeg ikke 
på, at en bedre og mere målrettet uddannelseskultur fra min side ville kunne have ført 
mig væsentlig videre end jeg kom. 

 noget jeg kunne lide jeg så ellers lærte eller øvede mig på, var så at finde noget der lig-
nede en forestående opgave og så lade mig inspirere derfra. Sammen med hårdt arbejde 
har den metode tjent mig godt, men jeg tvivler da ikke på, at en mere disciplineret ud-
dannelseskultur fra min side kunne have været væsentlig bedre 

Slutreplik 
Tak for din interesse. Dette var bind II. Vend om ønsket til bage til resumeet side 8 til 
14 for evt. at orientere dig om bind I, III og IV. 
 

 

 
 
 

 

 

 


