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Familien boede i Ll. Algade 8, hvor min far havde butik og værksted
Hansen & Pedersen VVS & blikkenslager fra 1 april 1946

1946. Nibe.

Først på året havde far gennem annoncer fundet sin forretning i Nibe. En butik med lejlighed
og værksted i gården blev overtaget efter blikkenslager Nonboe. Iflg. Inger, var mor ikke
blevet spurgt,og så forstår jeg bedre hendes uvilje mod at flytte til Nibe, og det varede
mange, jeg tror 10 år, før hun faldt til.

Den 1 april 1946 flyttede vi fra vores nye hus i Viborg, til en gammel, upraktisk lejlighed i
to etager i Lille Algade 8, med indgang fra gaden gennem en butik, og bagtrappe og dør
fælles med naboen, urmager Krohn Andersen og hans kone Laura, et meget umage par. Han
var meget lille med en pukkel, og hun var meget høj, to hoveder højere end ham, haltede lidt
og gik i ortopædiske sko. De viste sig at være usædvanlige rare mennesker, der modtog os
med stor venlighed og gæstfrihed og blev venner for livet til vore forældre.

Lejligheden havde nedenunder butikker med udstillingsvindue, to stuer med een kakkelovn
og et almueblåt køkken med gas og kun koldt vand. Ovenpå var der soveværelse og to
værelser, hvor det ene havde en håndvask, for der var ingen badeværelse. Det værste var, at
der var ”das” i gården. Det var også fælles med naboen, og man skulle ud og forbi
værkstedet for at komme ”på”. Døren havde i øverste halvdel jalousi, som man kunne
kigge ned igennem, og på hver side af brædtet, var der på væggen slået søm i til toilet rullen
eller en gammel telefonbog, som nogle brugte. I mørke havde vi lommelygte med.
Dette fik min far efter et halvt års tid, vel tvunget af mor til at installere et træk og slip med
cisterne på væggen i baggangen hvor der blev lavet et smalt rum ved siden af bagtrappen,
som vi også delte med naboen.
Vi fik lært etagevask, og lørdagsbadet foregik på køkkengulvet i en stor zinkbalje, som mor
kogte vand til af flere gange på gassen. Det gav en god varme i køkkenet, men også
forfærdelig meget damp. Man hjalp med at bære baljen udenfor, hvor alt det snavsede vand
blev hældt i kloakken, og så var der klar til den næste.
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En uges tid efter tilflytningen begyndte Thorkild og jeg så i Nibe skole, der lå i Voldborggade,
og jeg startede i 5. klasse, selvom jeg manglede et par måneder i 4,fordi skoleåret i Viborg
startede til august,mens det i Nibe var til april.Skolen var gammel og i to bygninger, der var
gaslys i klasseværelserne og borde med faste bænke. I bordet var der en

hulning til en

blækflaske, for vi skrev jo 'ind' med pen og penneskaft.Der blev senere installeret el og
møbleret med løse borde og stole og omkring 1948-49 måtte vi bruge fyldepen, for sådan en,
fik jeg til min konfirmation.

Det ringede ind kl. 8 , og så stillede alle elever sig klassevis i kø og gik stille ind til
klasseværelserne, hvor der var morgensang Hvis det var lærer Frederiksen, også kaldet
Penølle, der sang med os, gik han altid,op og ned mellem bordene med hænderne på ryggen i
sin grå jakke, hvis lommer stod vidåbne, udvidet af hans hænder så drengene deres snit til at
putte papirstumper i hans lommer. Mærkeligt at han aldrig sagde noget, men han var en rar
lærer og havde altid sine bestemte salmer bl.a. " Hil dig frelser og forsoner", hvor vi i sidste
vers, altid skrålede – Sivi går til paradis.

Jeg syntes det var væmmeligt, at skifte skole, man blev overbegloet og grinet lidt af, fordi
vores sprog var anderledes, vi talte rigsdansk, hvorimod i Nibe drævede de meget og havde
lidt dialekt. Jeg har desværre senere selv lært at dræve, sprog smitter af på en eller anden
måde.

Grundlovsdag fik vi fri kl. 12, og her i 1946, da vi kom hjem fra skole, stod far i køkkenet og
så glad ud og sagde, at vi skulle gå op til mor i soveværelset. Mor lå i sengen og ved siden af
lå en lille nyfødt, nemlig Ellen og jordemoder fru Kræmmer var der stadig. Jeg blev nærmest
sur og meget flov og syntes, at vi var børn nok, og at min far og mor var for gamle til den
slags, og det varede længe, før jeg viste større interesse for hende.Senere i Ellens opvækst blev
hun min øjesten og klistrede sig til mig som reservemor, jeg strikkede til hende og havde
hende med altid, synes jeg.
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Ellen blev døbt i Nibe kirke om sommeren, og moster Vitte'skulle bære. Da der ikke var så
langt, blev det aftalt, at moster Vitte skulle gå hjemmefra til dåbstid, det var efter prædiken,
og den øvrige familie incl. mor gik så til kirken ved gudstjenestens begyndelse.Da der blev
kaldt op til dåb, var moster og Ellen ikke kommet, og mor gik nervøst udenfor, hvor Vitte
kom halsende med barnet i dåbskjolen. Hun var gået forkert af den anviste vej og kunne ikke
finde kirken og ved døbefonden kunne hun ikke sige barnets navn på grund af nervøsitet, så
mor måtte hjælpe til.

I forbindelse med 5 . klasse må jeg berette om en skrækkelig lærer, vi havde, hr.Krickhau.
Han var en høj,tynd mand med et ondt ansigt og meget uligevægtig,og ham var vi bange for.
Han underviste i regning og fysik, og så brugte han spanskrøret.Meget ofte blev han helt
hysterisk, hvis der faldt nogle forkerte svar, og det var altid drengene, det gik ud over.Han
kaldte den ulykkelige op til katederet, hvis vedkommende bar briller, skulle han lægge dem
væk, og så kommanderede han drengen ind mellem hans ben og slog flere gange hårdt på
hans bagdel med spanskrøret.Efter afstraffelsen tog han sit vesteur frem, holdt det i forskellige afstande fra drengens øre og brølede - kan du høre?Det var skrækkeligt at overvære,
men værst for den, det gik ud over Drengene fandt hurtigt ud af, at svare nej til spørgsmålet,
fordi Krickhau så blev bange for at have gået for vidt, og som en slags trøst, sendte han
drengen ned på havnen, for at se til hans båd. Selv følte han vel en slags syndsforladelse, og
eleven slap for resten af timen.Da jeg rykkede op i næste klasse, fik vi heldigvis helt nye
lærere, så slap jeg af med min angst.

Det var en stor omvæltning at flytte til Nibe, hvor der kun var små huse, smalle gader og
gyder, og alle kendte hinanden, bedst ved øgenavn. Man havde Nibe Avis, der kun udkom
en dag om ugen, og far og mor fortsatte så med at holde Viborg Stifts Folkeblad i mange år.

Hvis der skete noget i byen, som ikke kunne vente til ugens avisdag, havde man en mand i
byen, Asmus Hansen, der på sin tromme skabte opmærksomhed på forskellige hjørner og
torve, og råbte højt den aktuelle begivenhed, næsten som i middelalderen.Nyt var det også,
at en fiskemand Jens Hjorth (som senere skulle blive Lone og Torbens ukendte oldefar )en
stor mand i blå ulden fiskertrøje, træskostøvler og ring i det ene øre, gik rundt i gaderne med
en trækvogn fuld af frisk fisk og råbte SILD ER GODT, hans sild var mor glad for, vi fik
dem tit, og dengang syntes jeg det var ulækkert med alle de ben, nu om dage er de fjernet,
når man køber fileter.

5

Så var der mælkemanden, Bernhardt Sørensen, der med sin hest og vogn kørte rundt i byen
for Nibe Mejeri i Ll.Algade. Han blev også kaldt for Nibe Avis, for han kendte al sladder i
byen, men han var en frisk og glad fyr, og Inger og ham havde et godt venskab og ordudveksling:" Hva' ska' det være? 2 sød og en kærne - ja, tak så gerne."Vort kendskab til den
nye by kom hurtigt ved de daglige indkøb. Lige overfor os lå blomsterforretningen Karen
hvis søn er kunstneren Thorvald Odgaard som også havde grønsager, naboforretningen var
købmand Jacobsen, og længere nede af gaden havde vi bager Nielsen og vores slagter
Pedersen boede i St.Algade. i Ll. Algade skal også nævnes cigarhandler Valdemar Pedersen,
fru Beltoft, en sky enke, som mor dog fik kontakt med. Fru Beltoft havde lejet sin
bagbygning ud til bødker Dalstrøm, tricotageforhandler Th.Larsen, boghandler Høholt, frisør
Viggo Thomsen, hvor far altid blev klippet og føntørret og interiøret fra Thomsens salon,
findes i dag hos en damefrisør i Løgstør, hvor Sanne bliver klippet. Desuden var der
tricotagehuset Herning, isenkræmmer Brandi, kirkens organist, som underviste os piger i
klaverspil, mejeriudsalget og Nibe Avis. I området LI. Tranegade og over til Priorgade lå
I.Petersens beslagfabrik, hvor Thorkild blev udlært som værktøjsmager. Fabrikken, som den
altid blev kaldt, var byens største arbejdsplads, man havde en sirene, der lød om morgenen,
kl. 12 og kl. 13 samt ved arbejdstids ophør, ialt 4 gange om dagen til glæde eller skræk for
byens hunde, der satte sig på bagen,stak snuden i sky og hylede om kap med sirenen. Især
ved middagstid blev der liv i gaden, man hørte lyden af travle fødder i træsko, cykelklokker
og børnehujen, for skoleeleverne skulle også, hjem til varm middagsmad kl. 12 .

Vores lejlighed var en af mange. En gammel gæstgivergård, bygget sidst i l8 oo tallet, med
staldbygning, var ombygget til lejligheder, og gården var fælles for lejerne om de havde
adresse i Store eller Lille Algade. Gårdens lejemål begyndte i St.Algade med slagter
Pedersen, derefter barber Mathiassen, skomager Jessen, vogmand Ewald Jensen og hans
kone Olga, der drev tobaksforretning, sølv Marie, bibliotek der senere blev lejlighed for
elektrikker Mikkelsen og atter lavet om til Niels Jørgen Jensens herreekvipering, damefrisør
Sonja Mathiassen der blev leder af et hotel i København, Vibeke Jensen overtog salonen, der
senere blev bolig for Trikker, der ejede stedet. Herefter fulgte porten med pissoir i højre
hjørne, derefter skomager Jensen, legetøjshandler Pedersen, urmager Krogh Andersen og os.
I staldbygningen fandtes fars værksted med lager på loftet, Trikkers garage, lokummer,
stalden som blev brugt til cykelskur, båsene var der stadig, igen lokummer samt slagtehus og
vaskehus. Ovenpå stalden var der indrettet en lille lejlighed, som blev beboet af mutter
Kalkbrænder, hendes barnebarn Ib og hendes søn, som ofte var længe borte, de var lidt
zigøjneragtige. Mutter Kalkbrænder var skrækindgydende, men dygtig til at sy futsko, hvis
såler var ferniserede, og vi købte mange par hos hende. Hun var engang, da hun boede
andensteds i byen blevet sur på far, derkom for at lave et stykke arbejde, og ville smide
saltsyre efter ham, han fik dog talt hende til rette, og siden hen hilste hun altid pænt på ham.
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I alt var der 12 lejligheder, 5 hunde iflg Inger og altid børn at lege med, jeg fandt to veninder
skomager Jensens Inger og barber Mathiassens Else.
Else blev min bedste veninde, og jeg kom meget i hendes hjem. Hun var enebarn, og der var
altid ro, så vi sad ofte på hendes værelse og legede eller læste lektier sammen, og vi
strikkede meget. Hendes mor Vera var så dygtig med strikketøjet og var altid i gang med de
flotteste sweaters til Else, og så serverede hun for os hjemmebagt kage og saftevand, gerne i
stuen. Hos Inger kom jeg ikke så meget, men vi havde en klub. Hendes veninde slagter
Nielsens Elsa, Inger, Else og jeg mødtes engang om ugen hos hinanden, det var mest
spændende at komme til Inger, der havde en storebror Aksel der var ca. 5 år ældre, for hans
kammerater Røde Frits og Gustav kom der tit og sad med til bords når vi skulle have te.
Sommetider holdt vi også klub i havekolonien på Sygehusvej, hvor Ingers forældre havde en
have. Det var så hyggeligt at sidde der i det lille hus med blondegardiner og røde blomster i
de smalle vindueskarme, vi syede tøj til vore dukker.

1947 - 1949
Jeg husker især en bestemt dag i lysthuset, at der kom bud, at Elsa skulle komme hjem, for
maufakturhandler Ejsing havde fået regnslag hjem. Vi andre spurtede hjem og tiggede om
også at få et af de fine blå gummiregnslag med hætte. Den eneste af os fire piger, der ikke
fik, var mig, og jeg blev så sur og ked af det, forstod ikke at far og mor ikke havde råd.
Skuffelsen lå dybt gemt i mig, og først som 43-årig fik jeg mit første regnslag. Sært, at det
kunne følge mig i så mange år.I de første efterkrigsår var der mangel på næsten alt, og vi
havde rationeringsmærker til smør, kaffe, sukker og brød, og meget langsomt begyndte
varerne igen at dukke op. Det rygtedes omgående ved mund til mund metoden eller ved
trommeslageren, og der blev lange kø er ved butikkerne.bl.a. husker jeg den første kø, jeg
stod i ved kaffehandler Plindt i Mellemgade, da det første tyggegummi Wrighley i plader
kom, og senere den lille grønne pakke Dandy med 5 stykker i. Man skubbede og snød i køen
i angst for, at der skulle være udsolgt, når man nåede hen til disken. Også her købte jeg de
første appelsiner, og selv om vi børn havde smagt begge dele fra Amerikapakkerne, var der
en egen stemning ved at være med, hvor det foregik. Det kan ikke måles i forhold til de
selvfølgelige indkøb, vi gør i dag. Ligeså, når manufakturhandlerne fik stof hjem, så blev der
købt ind, ganske vist med rationering af indehaveren, så og så mange meter og antal stk. til
hver kunde, men var man tidligere en god kunde, kunne der godt falde lidt ekstra af. Der var
bomuld og håndklæder fra Textilfabrikken på Kastetvej i Aalborg, blomstrede rayonstoffer,
nu viscose, flonel, kuponer med gar- badine og tynde, lækre uldstoffer fra Gredana i Grenå.
Af og til dukkede der også billige uniformer op fra Hærens overskudslager,der blev sorættet
oo, farvet og omsyet til overtøj, som blev ved med at lugte af naftalin.
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Min mor var meget kreativ, havde under krigen lært at sy, og der var altid gang i symaskinen, som
hun oftest sad ved om aftenen, når der var ro. Det var på en 'Haid' håndmaskine, købt i Viborg 3o/4
1937 for 13o kr. Det var mange penge den gang, men som der står på notaen: " For ovennævnte
maskine ydes ubegrænset garanti for fabrikationsfejl, eftersyn og justering gratis". Blev dagtimerne
taget i brug til syning var hun helt opslugt,og vi andre måtte tage os af det daglige og meget nødigt
forstyrre hende.Det var altid spændende at gå med til fa. Jørgen Larsen og vælge stof og i et Burda
katalog vælge model, for vi var altid med på råd, nar vi skulle have nyt.Jeg tænkte aldrig over at gå i
hjemmesyet, for tøjet var altid up to date, lige fra modens længde til mindste detalje med krave og
knapper det værste var, at vi skulle prøve utallige gange og var bange for at blive stukket af
knappenåle.Mor var perfektionist, pillede op og rettede sømme til arbejdet fremstod korrekt, og der
blev kræset med tilbehøret som bælter og knapper der blev 'slået' i Tricotagemagasinet Herning,
som forøvrigt også maskede silkestrømper op, dvs med en meget fin hæklenål samledes de løbende
masker op oå strømperne. Hun var da også meget kritisk med fabrikanternes sjusk, når hun så det
tøj, vi piger efterhånden selv begyndte at købe.Det blev en enorm produktion af gammelt som nyt.
Mattøj i flonel, som vi næsten altid fik til jul eller fødselsdage, syet uden vi opdagede det, kjoler
nederdele, jakker og frakker, også til hende selv, og alle vi 3 piger bar til både konfirmation og
bryllup hendes modeller, foruden hun også syede vort udstyr. En undtagelse var der dog, og det var
drenge- og herretøj. Mors kreativitet fortsatte med børnebørnene og deres dukker,hun strikkede
sokkerr til store og små, som var uundværlige i deres træsko og gummistøvler. Hun var også ferm
til at hækle og vi har alle duge fra hendes hånd, samt broderede juletræstæpper.

Som 12 årig i 1947 blev jeg af min veninde Else Mathiassen, 13 år, inviteret på min første aleneferie
til Bornholm. Vi rejste med tog til København, hvor vi på hovedbanegården blev modtaget af Elses
tante, der var kahytsjomfru på Bornholmerbåden, og vi kunne overnatte i hendes kahyt. Næste
morgen blev vi i Rønne hentet af Elses moster Nancy, hos hvem vi skulle bo i ferien.Vi følte os
meget voksne, og i toget havde vi pyntet os med både læbestift og neglelak, og det i meget røde
farver, som var in på det tids punkt. Vi har nok lignet jeg ved ikke hvad, i vor blomstrede sommerkjoler og ankelsokker og skrigende make up. Men det blev en stor oplevelse. Vi blev vist rundt på
hele øen, og huset vi boede i, var så fint og rent med en lukket gård, flisebelagt og med
blomsterkummer, og tænk fliserne blev vasket som et andet gulv. Efter en uges tid i Rønne, sejlede
vi tilbage til København, hvor tanten satte os på toget til Helsingør, hvor vi boede et par dage hos
min farfar og tante Ella, og vi var på Kronborg og selvfølgelig en tur i Helsingborg med færgen.

Min første cykel fik jeg i 1943, ikke ny, men det man i dag kalder en bedstemorcykel, men hvor var
.jeg stolt af den. Min far havde fundet den hos smeden i St.Ajstrup, og jeg blev kørt derover i lastbil,
og der stod den så, fint sprøjtemalet køkkenblå og ventede på mig.
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Den cykeltur hjem, husker jeg ganske godt, udsigt til regn og torden var der, og jeg spurtede afsted
gennem Kyø skov og forbi Sebberkloster, hvor der var lidt skummelt, men snart var jeg i Lundbæk,
og så ned jeg resten af turen, og hjemme i garden ventede familien, og de beundrede vidunderet.
Lidt malurt var der i bægeret, for jeg ville så gerne have haft en sadeltaske, som på de moderne
letvægtscykler, der forresten også havde håndbremser og geddebukkestyr, men det overvandt nu
ikke glæden ved at have fået eget køretøj, og så blå, som var min yndlingsfarve. Jeg var blå
pigespejder i Nibe, for de grønne fandtes ikke her. Patruljen hed Tagfat, og lærer Nielsens Silen var
patruljefører. Vi tog pa lejrture til Skivum og sov i telt* jeg tog dueligstegn og fik fin uniform med
hat, hvide handsker og rød/hvide bånd til skulderen, som kun blev brugt ved galla, som f.eks.
nytårsparade med efterfølgende fanegudstjeneste i kirken. Ikke at forglemme spejderbæltet, som jeg
et år fik i fødselsdagsgave, med logo på spændet, se så var man rigtig spejder.

Mine skolekammerater var alle et år ældre end jeg, og i 1943 blev begge mine veninder Else og
Inger konfirmeret, og jeg var inviteret med til fest begge steder. Efter festdagen blev der som regel
holdt ungdomsgilde, nogle i hjemmet, andre slog sig sammen og holdt det på Jernbanehotellet, og
det var sjovt. Der blev danset, drukket sodavand Vallash, røget i smug og især kigget efter drenge,
som man kunne jagte under mørkedagen, som var særdeles vigtig ved sådan en fest. Vi jagtede
forøvrigt u- troligt meget i de år, vore egne fra klassen var ikke så interessante, men var der ældre
drenge med, var festen særdeles vellykket, og vi havde samtalestof flere måneder efter. Og sa
havde jeg nylonstrømper oå, det var en sjældenhed, men min fars bror Eskild og hans kone Helen
(amerikaner), sendte i de år mange pakker fra Florida, hvor de stadig bor. Sikken en spænding, når
posten havde afleveret en seddel om afhentning af forsendelse, og far gik ned til Tolderen.
(Tolderen og hans kone havde hver sin Velux knallert, som de kørte rundt på, så de fik øgenavnet
Elveren og Tolveren af et lyst hoveds, da tipstjenesten startede i 1949 og korn aldrig til at hedde
andet). Pakken blev åbnet for at se, om noget skulle fortoldes, og når den var vel hjemme i
LI.Algade 3, stod vi alle omkring spisebordet med lys i øjnene for at se de herlige ting, sendt langt
væk fra. Der var flot tøj, slips, nylonstrømper, chokolade, cacao, nødder, appelsiner, tyggegummi
og fine plastforklæder med flæser på skulderen, som vi så på de amerikanske film. Det var en
oplevelse, man aldrig glemmer, og slet ikke, at det var mig, der passede min tantes tøj.

Den 2. oktober 1949 blev jeg konfirmeret, efter at have gået til præst hos Søren Prahl, Nørholm, der
var hjælpepræst i Nibe, da den gamle provst Bondesen var sygemeldt.Det blev faktisk en
spændende tid, selvfølgelig skulle vi kunne vores katekismus og salmevers, men Prahl var en
udadvendt ung mand med højskoleidealer, og vi fik en alsidig viden og musikalsk indsigt ved
siden af det kristne budskab. Efter konfirmationen inviterede han hele holdet til ungdomsgilde i
Nørholm præstegård, hvor han og hans kone underholdt med sang og musik, og vi fik lov af danse.
Det var aldrig sket hos Bondesen.
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Selve festen blev holdt i vores værksted. Sikken et arbejde med at rydde et blikkenslager- og VVS
værksted, og der blev kalket, og lejede borde og stole, papirduge i lange ruller blev pålagt og pyntet
mec efterårsløv og de blomster, der var tilgængelige. På bagvæggen hang vores store
dannebrogsflag. Jeg følte både stor glæde og ydmyghed, al det var mig, der blev festet for, og det
var første gang der blev holdt en så stor fest i vores familie, jeg var jo den ældste.

Mine veninder var med og havde skrevet en sang, og jeg citerer et par linier, som jeg føler har fulgt
mig langt op i livet, dvs jeg har følt det som generthed, som jeg led forfærdeligt af, hvor andre har
oplevet det som snobbethed:

Ja, vi husker den første gang,vi så dig,
da vi tænkte og til hinanden sa,
hun er vist en af dem,vi kalder vigtig,
hende kunde vi ikke rigtig ta,
vi snart ud af det fandt,det var slet ikke sandt,
du var nemlig en af dem,der snart os vandt.

Se, når der var fest i vores hjem, var der altid mange gæster, fordi mor og fars familie var stor.
Min mors familie fra Viborg og Vestjylland gjorde altid endagsbesøg, selv om de havde en lang
køretur, men fars fra Sjælland skulle altid overnatte. Så blev der arrangeret soveplads hos vennerne
i Nibe, og det var spændende dage. Hos Vera Mathiassen, hendes far stenhugger Jensen og søn
Knud i Nørregade, hos Sinne og Richard Pedersen i Mellemgade og de senere ar også hos lærer
Hansen på Lundevej blev de indlogeret incl. morgenmad, mens øvrige måltider blev indtaget hos
os. Vores nabo Laura og V.Krohn Andersen lagde også seng til. Mor havde lavet skema over, hvor
de enkelte skulle bo, og om hvem af os der skulle hente gæster på banegården eller rutebilstationen
nå torvet. Vi børn skændtes indbyrdes om afhentning af vores forøvrigt søde faster Jessie, der kun
havde den ulempe at kysse og kramme, lige så snart hun var ude af bussen, til beskuelse for alle,
der måske kendte os. Vi var ikke vant til krammeri. Vi fulgte også gæsterne til deres respektive
logier, men med årene lærte de selv vejen og korresponderede senere flittigt med mor og fars
venner.

Hjemmet var ikke til at kende, der var flyttet om på alle møbler og en kogekone huserede i det lille
køkken, forberedelserne havde været enorme. Jeg blev overbegavet. Af mine forældre fik jeg mit
første armbåndsur i gulddouble, selvfølgelig købt hos naboen, Krohn var jo guldsmed, fra min
klasse 3 real fik jeg min fødselsdagsbog, fyldepen af farfar, filigran sølvsmykker, blomster og
mange, mange telegrammer affødt af fars forretning.
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Næsten alle butikker og firmaer brugte at sende telegrammer til hinandens festdage. Bl.a. var der
telegram fra genboen fru Beltoft indeholdende 3 kr., mens der i andre var indlagt 5 og lo kr., ialt
blev det til 235 kr, som blev indsat på en bog i Nibe Sparekasse.

Efter konfirmationen blev der på Nibe Avis trykt takkekort, som vi børn rendte rundt med. Mit
konfirmationsbillede blev taget i Viborg, hvortil jeg blev sendt med toget, slæbende på den store
brune kuffert indeholdende hele udstyret, og jeg benyttede et par dage til besøg og ophold hos min
veninde Dorit fra den tid jeg boede i Viborg. Min konfirmationskjole var syet i taft med lang og hel
rundskåren nederdel, rund krave, pufærmer og små betrukne knapper på forstykket. Min
andendagskjole blev syet i dueblåt uld, todelt med skød, men det mest spændende var at vi skulle
købe frakke, undertøj, hofte og brystholder ( til ingenting ). Frakken var rustrød, et kæmpe telt med
fri ryg og bindebælte foran, værre var det med skoene, for jeg brugte str. 40, og de var svære at
finde, men jeg havde da sko på. Det med skostørrelsen har også fulgt mig hele livet, nu bruger jeg
både 4o, 41 og 42 og har stadig problemer med at finde dem, .jeg kan lide. Jeg nusker engang hos
Salling, ekspeditricen havde de samme problemer og sagde, at det var nemmere, hvis vi tog
skokasserne på.

På min fødselsdag det år, holdt mine forældre ungdomsgilde for mig derhjemme, og hele min
klasse var inviteret. Bordet var flot dækket med papirsdug, hvor mor havde klippet og klistret med
vittigheder, samt flotte servietter. Vi fik smørrebrød og sodavand, og tænk mine forældre gik i byen
nogle timer, dog var Thorkild, Inger og Bilen hjemme. Vi dansede til musik fra radio Luxemburg,
det var det eneste der duede, og det gik nok lidt vildt til, for jeg blev svinget så meget, at mine ben
endte oppe i lysekronen med de fem 'spejlæg’ og et gik i stykker. Vi fik travlt med at samle skår op,
lime og informere de små om ikke at sige noget, men mine forældre var dårligt nok kommet ind,
før Ellen på 3 år udbrød :"de har limet den".

Blå mandag var der tradition for a tfejre i Aalborg. Da alle mine klassekammerater var konfirmeret
året før, fik mine veninder Inger og Else fri fra skole, og vi rejste i fineste skrud, smykker og taske
med rutebilen tilAalborg,og stod af på rutebilstationen, der dengang lå på den nuværende store P
plads bag Gåsepigen. Vi gik tur i byen og så de store butiksvinduer, for man gik ikke ind hvis man
ikke skule købe noget.Vi så også udefra Ambassadør på Vesterbro og Rits i Bispensgade og havde
stor lyst til at se danserestauranterne indefra, men det måtte vi ikke. Herefter gik vi tilbage til
Vesterbro og var på Konditori Kristine, hvor vi drak chokolade med flødeskum på og spiste et
kæmpestort stykke lagkage og følte os rigtigt voksne.
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Opdragelse og tro.
Vi er vokset op i et kristent hjem, hvor vi lærte, at skulle være gode ved hinanden og ikke lyve,
og at Jesus holdt øje med os og passede på os, og den tro havde jeg i mange år uden at sætte
spørgsmål på. Vi blev opdraget ret bestemt, lærte ikke at tale, når de voksne talte og sige pænt
goddag med hånden. Havde vi gjort noget forkert, blev vi lagt i seng og skulle ligge der og tænke
over tingene, men bagefter blev der ikke talt mere om det. Dog følte jeg ofte en forfærdelig skyld
som nok ikke altid var helt retfærdig, fordi afstraffelsen måske stammede fra min mors
usikkerhed og perfektionisme, som jeg syntes hun havde hele livet.

Hun følte at hun ikke havde fået en ordentlig uddannelse, gik i skole i 7 år, vist nok kun
hveranden dag og ville så gerne have været på højskole eller taget eksamen, men det var der ikke
råd til i hendes hjem, hvor der var 14 børn, så hun kom ud at tjene som 13 årig. Hun fortalte at
hun længtes så forfærdeligt hjem fra sin første arbejdsplads. Derfor var det så vigtigt for hende at
vi alle fik eksamen og blev udlært i et eller andet fag.

Når det gik os godt i skolen eller uddannelsen, var hun forfærdelig stolt, men hun sørgede også
altid for at vi kunne vore lektier. Hun hørte os i salmevers og kongerækker, og hun elskede at
regne med os. Det fag var hun skrap til, selv om hun ikke kunne forklare os opstillingen, fik hun
altid det rigtige facit. Sprog og matematik kunne far hjælpe os lidt med, hans skolegang havde
været righoldig, men mor gik nu ofte i gang med matematikken og fandt også løsningen, på
hendes egen regnefacon. Var karakterbogen ikke god, måske endda med en påtegning, kom man
næsten i forhør og var bange for at far ikke ville skrive den under. Vi skulle opføre os ordentligt,
så folk ikke kunne snakke om os, det tålte mor ikke.

Far bad altid bordbøn før middagsmaden.
Jesu navn går vi til bords, at spise, drikke på dit ord
Dig Gud til ære, os til gavn, så får vi mad i Jesu navn.
Amen
og derefter blev der sagt værsågod.
Det fortsatte helt til mors død, og jeg husker som ung, hvis der var inviteret kammerater, venner
eller familie til middag, at jeg var flov over det, og sad og kiggede på deres ansigter, om der var
nogen reaktion, men det blev altid respekteret, dog er jeg sikker på det blev debatteret senere,
fordi det vel ikke var så almindeligt.

Senere, da børnebørnene kom til, sluttede de altid op om Amen i et højlydt kor, så vi endte i smil
og højtideligheden dalede.
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Hver aften bad mor Fadervor ved hver enkels seng og sluttede altid med - kære Jesus vil du passe
på os allesammen i nat- hvorefter der blev sagt godnat, jeg husker ikke vi blev kysset, men vi
blev strøget over panden, og så blev lyset slukket. Da Lone og Torben var små, bad jeg også med
dem, men det ebbede ud med tiden, synd for det er en god tradition.

Vi gik i søndagsskole i kirken hver søndag formiddag, og lagde en mønt i negerdukken, som
kunne vippe med hovedet når mønten ned i beholderen. Somme tider var det lærerinde frk Olsen
der havde meget stærke briller, eller missionæren og senere min far der underviste og sang med
os. Da vi blev større, blev det en pestilens at skulle derhen, ogg vi fik lov til at skiftes til at gå,
men så skulle vi også skiftes til at gå med til gudstjeneste, og ved højtiderne var vi alle med. Mine
forældre gik i kirke hver søndag, de sidste år hver for sig, fordi far aldrig kunne blive færdig, og
mor ville være der til tiden. Vi kunne altid høre fars stemme under salmesangen, han sang meget
højt. Juleaften var mor dog ikke med, og når vi kom hjem duftede der af flæskesteg og rødkål, så
ønskede vi hinanden glædelig jul. Mor havde sin egen lille tradition juleaften, hun vaskede
køkkengulvet lige inden vi kom hjem fra kirke, for ellers var hun ikke færdig til jul.

I missionshuset i Mellemgade kom vi også meget. Der var ugentlig børnekreds, som jeg gik til,
mor gik i kvindekreds, og begge gik de til møder om aftenen. Ofte var der en gæstemissionær
hjemme og spise hos os før aftenmødet. Jeg hørte meget om Afrika og Kina fortalt af missionærer
der havde været udsendt af Dansk Missionær Selskab, det var spændende, og så var der kage og
saftevand bagefter.

Året sluttede altid med en stor juletræsfest med leg og sang omkring træet, og vi fik slikposer.
Det var da også fint, men de fleste kammerater gik til Håndværkerforeningens juletræ på Hotel
Nibe, det lød nu lidt mere spændende, men det måtte vi ikke, for at danse eller spille kort var synd
iflg. Bibelen. Som det ældste barn, har jeg nok oplevet det ekstra slemt, for senere blev
restriktionerne knap så stramme, og jeg syntes Thorkild, Inger og Ellen fik lov til meget mere især Ellen.

Skulle vi have en historie, var det altid far der læste, som regel H.C.Andersens eventyr fra
de røde bøger med skindryg og guldtryk, dem har Ellen arvet. Far var meget glad for bøger
kristen litteratur, rejsebeskrivelser, biografier, Storm P. Og tegneserier, så vi børn fik altid
til jul følgende. Ellen / Rasmus Klump, Inger / Knold og Tot, Thorkild / Fy og Bi,
Birte / Gyldenspjæt, som han læste for os og morede sig over. Hvis mor læste, husker jeg
kun Bamse og Dukkelise i Familie Journalen, som de holdt hele livet
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Far var også glad for musik og kunne blive helt rørt over et godt stykke klassisk musik i radioen,
hvorimod mor ikke havde gehør, men alligevel sang hun altid børnesange med os. Jeg tror aldrig
far mistede troen, men min mor blev måske tvivlende, for lige før hun døde, spurgte fru lærer
Hansen, hendes veninde i Nibe, til hendes tro, og mor svarede svagt, nu må vi se.

Jeg fik måske rigelig med tro, men lærte senere i livet så sandelig mistroen at kende. Mit ulykkelige
ægteskab gjorde mig voksen og skeptisk, løgn er det værste jeg ved. Jeg fik nok ord for at være
hård og kontant, men det er realisme, som jeg lever fint med. Lidt barnetro er der heldigvis tilbage,
og troen på det bedste i mennesker kan ingen tage fra mig, og jeg ser nu tilbage på min opvækst
med glæde, taknemlighed og respekt.

Nytår
Nyårsaften var i barndommen en helt speciel begivenhed i mit hjem. Altid spiste familien sammen
efter kl. 18, hvor vi havde hørt kongen, nyhederne og hilsner fra søens folk i radioen. Bordet var
dækket med det fine porcelæn Rosenborg, brunt, fra Kjøbenhavns Porcellains fabrik og Freja
sølvtøjet, og vi havde søndagstøjet på og var iført papirhatte, som blev genbrugt år efter år med
enkelte udskiftninger, hvis de blev for lasede.

Menuen bestod af kogt torsk, lever og rogn med sennepssauce og kartofler, og som dessert
æbleskiver, en tradition fra min fars hjem, som blev fulgt hvert år, dertil drak vi hvidtøl og
sodavand og eneste luksus var solbærvinen til æbleskiverne. Efter middagen skød min far en
bordbombe af med masser af danske flag i, til lige så stor fornøjelse for ham selv, som for os børn,
og vi pustede serpentiner ud på hinanden og svingede skralder, der frembragte støj. Der var en egen
løssluppen stemning ved bordet, men vi børn ventede nu på et Velbekomme, der betød, at efter
fælles opvask måtte vi denne aften gå ud sammen med vore legekammerater og lave sjov. Det var
ganske harmløst. Vi var udstyret med korkpropper, som når de blev gnedet mod ruder, udløste en
pibende lyd. Den spænding, når vi blev opdaget og spænede hen af gaden, kan jeg stadig føle
indeni. Fyrværkeri blev ikke købt ind i mit hjem, og man hørte ikke som nu knald på knald hele
aftenen, det vildeste var knaldperler, som min bror og hans venner var udstyret med, men det var
rigeligt til at få os til at springe og løbe.Vi løb faktisk meget rundt i den stille og mørke by for at se,
om det skete noget spændende, som vi ikke turde deltage i. Den store dille var at hejse ting op i
folks flagstænger, bl. a. lokumsspande og havelåger, og at bytte om på bogstaverne på
forretningernes facader, så der kom til at stå noget værre volapyk. En rigtig farlig ting var at
spænde en tynd snor eller ståltråd over vejen, det kunne forårsage slemme ulykker.
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Nogle år var der inviteret venner hos mine forældre til aftenkaffe og et glas sherry. Min mor kunne
så finde på at ri deres overtøj sammen og binde snørrebåndene på deres fodtøj til en lang række, og
der blev vild forvirring og megen latter, når de skulle gå. Hun fik også ved list hvert år fjernet
naboens kaffekande, og spændingen var stor om, hvorlænge det varede, før det blev opdaget.
Endnu en tradition var midnatsgudtjenesten kl. 23:30. Efter en kort andagt, sad vi musestille i
kirken og ventede på kirkeklokkens første slag og kunne se og høre de første raketter og kanonslag
gennem de høje ruder. Den oplevelse har også prentet sig, stilheden så god, som den kunne blive,
folk sidder jo uroligt, taber ting, hoster og når en har hostet, er der altid en anden, der begynder,
børn, der pludrer eller græder, tanker om at man egentlig også gerne ville være udenfor mod ens
venner, men så stemmer orgel og kor pludselig i med "Vær velkommen ''Herrens år". Pludselig skal
vi til at skrive et nyt årstal, nviiket altid har voldet mig, besvær, jeg holder meget på det bestående,
har årene vist mig. Hjemme igen blev vi altid inviteret ind til naboen Krohn Andersens til et glas
sherry, sodavand og kransekage, så det blev sen sengetid for vi fire børn.

Nytårsalten har altid for mig været en stille aften. De seneste år i mit ulykkelige ægteskab tænkte
jeg altid Kl.24 - endnu et år? Da jeg blev alene, var vi altid hjemme, børnene ville helst være i egne
omgivelser og lave bailade, som de sagde. Det bestod mest af, at afspærre vejen med kasserede
juletræer og binde kinesere på folks dørhåndtag, og så måtte de være ude, så længe de orkede, og
klokken blev ofte 1 til 2 nat. Vores eget juletræ deltog ikke i løjerne, for det var altid tændt
nytårsaften og blev først smidt ud efter Hellig tre konger. Helt uden gæster blev aftenen dog ikke.
Af og til dukkede andre forældre og naboer op hos mig, folk som man til daglig ellers bare hilste
på, og det var meget hyggeligt. Kl. 24 nød vi så alle andres fyrværkeri, mine børn var kun udstyret
med kinesere, knaldperler og stjernekastere, som ikke var så farligt, og senere blev vi ofte inviteret
ind til vore venner Leo og Lillian Poulsen, som vi har kendt siden 1974, hvor der som regel var stor
fest i fineste skrud.Efter mine børn selv er etableret, tilbringer jeg altid nytårsaften alene. Jeg
klæder mig pænt på, dækker pænt bord, forbereder maden, og kl. 18 sætter jeg mig med et glas vin
og hører Dronningens tale. Herefter spiser jeg traditionelt, som da børnene boede hjemme, kogt
torsk med kartofler, smørsauce, sennepssauce og lever, og til dessert syltede pærer med flødeskum,
og med TV'et som eneste gæst. En bordbombe bliver også fyret af på det serpentinpyntede bord, og
hvert år tager jeg et billede af det - the same procedure as last year. Det er også en egen oplevelse,
at gå alene rundt i sit hjem i det fine tøj og sko med hæl.Det er også en egen oplevelse, at gå alene
rundt i sit hjem i det fine tøj og sko med hæl.Aftenen tilbringes foran TV med resten af vinflasken,
nu er den jo åbnet, jeg læser lidt i mine julegaver, sover måske lidt, men altid mjdfc på aftenen
kommer Lillian ind med sit eget glas i hånden,om hun har gæster eller ej, og hilser på og spørger
altid om jeg ikke kigger ind, vi bor jo næsten dør om dør. Mit svar er altid - jo tak, men senere, for
jeg nyder denne aften for mig selv. Kl.24 er jeg udenfor og nyder det flotte fyrværkeri, og tænker
på hvad året vil bringe, og alle de penge, der ryger op i luften, for det nærmer sig næsten en time nu
med intens skyderi. Herefter tager vi os et glas Lillian, Leo og jeg for et glædeligt nytår.

Skrevet i 2001
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1950 - 1955
Allerede i 1947 begyndte jeg som 12 årig i l.real og fik nye klassekammerater. De tidligere fra 4 år
i Viborg og fra 5. klasse i Nibe gled snart ud i glemslen, og min nye klasse, blev den, jeg forbinder
med min skole tid.Vi var 24 elever i klassen, heraf kom lo fra oplandet, Kirketerp, Bradsted,
Vokslev, Sebbersund og Valsted . Det betød, at de dagligt på cykel kørte 2o til 36 km og det
beundrede jeg dem for. Uanset vejr kom de i skole, og kun en snestorm afholdt dem fra turen. Jeg
husker en isvinter, hvor drengene fra Valsted cyklede over den frosnefjord,det afkortede deres tur,
men var særdeles farligt.

Jeg har også oplevet, at de sad og sov i timerne, og en dag i naturhistorietimen tyssede vores dejlige
lærer fru Knudsen på os, for ikke at vække - denne gang Anton.Vi havde gode lærere, nogle havde
vi mere respekt for end andre, men vi lærte meget.Skoleinspektør Kjeldsen var vores dansk-og
litteraturlærer. Da vi kom ind i lokalet, der havde 2 tavler,til hans allerførste time, stod det" til " på
den ene og " sidst " på den anden, og efter han havde budt os velkommen, pegede han på tavlerne
og sagde "altid i to ord", og "den der skriver d i gjort, han skal have sin ende smurt". Samme lærer
indførte os i grammatikken og litteraturen, så jeg har terpet bl.a. Njals saga og Guldhornene, "de
higer og søger" glemmer jeg aldrig. Det var samme Kjeldsen, der i 1943 terpede med os den nye
retsskrivning, hvor vi pludselig skulle skrive med småt, bruge bolle å og skulde/kunde/vilde måtte
nu ikke skrives med d. Det var svært, når man havde følt sig ret god i dansk, og nu jeg bliver ældre,
dukker der af og til et ord op, stavet som før 1948. Regnelærer P.A.Rasmussen havde vi også til
aritmetik og geometri, som matematik kaldtes dengang, og fysik. Han forstod, at gøre stoffet
interesant med sin ironi og lune. Jeg var glad for hans timer.Ligeledes var engelsk et af mine
favoritfag, selv om lærer Nielsen var streng, og man mødte ihvertfald ikke uforberedt til hans timer,
så vankede der sveder eller flere siders ekstra skrivning af gloser.

Lille frk. Lass, hun var så lille, at hendes ben ikke kunne nå gulvet, når hun sad ved katederet,
gjorde, hvad hun kunne for at lære os tysk. Det blev for mig la la, grammatikken var så svær ( ohne,
Wieder, um, kennst du nicht akkusativ, dann bist du wirklich dum ), og hvad skulle man også med
det sprog, tyskerne var jo ikke vellidte.

Vi havde geografi med hr. Gundtoft og naturhistorie med fru Knudsen. Begge fag havde jeg det
svært med, og jeg rystede for at blive hort i alle de floder og byer i Europa, når kortet uden navne,
blev rullet ned foran tavlen- Planterne kunne jeg heller ikke adskille på de talrige ekskurtionsr, vi
gjorde. Det har ærgret mig som voksen, og jeg har anskaffet mig mange bøger derom. Jeg tror disse
lærere var for flinke, og derfor havde vi ikke den rette respekt og brugte mere tid på at møde
velforberedte i de fag, hvor vi vidste, der ville falde brænde ned.
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Vi havde også fransk i to år med hr. Jensen,en livlig og egentlig selv lille franskmand, der med
store armbevægelser, satte os ind i det flotte sprog. Den dag i dag forstår jeg ikke, at han udleverede
bøger til os, der var totalt overskrevet med dansk oversættelse af tidligere brugere, men vi fik gode
karakterer, og jeg lærte at synge Marseillaisen, tælle til lo og enkelte sætninger.

Efter 3.real endte vi i præliminærklassen, der var ret koncentreret mod Almindelig
forberedelseseksamen i marts 1951. Det var vigtigt, at have gode karakterer til terminsprøverne, der
kunne hjælpe lidt på eksamensresultaterne . Jeg var bestemt ikke eksamensmenneske, jeg blev rød i
hovedet, gik i sort, stammede og svedte, og mange år efter, kunne jeg vågne, badet i sved og tænke
på det grønne klæde, sedlerne man skulle vælge, censorerne og hvordan jeg dog kom igennem det.
Men det endte med et gennemsnit på mg, som jeg ikke var tilfreds med. F.eks. havde jeg i skriftlig
geometri fået tg- og i mundtlig rent ug, et fag, som jeg var så glad for, der var sandelig stor afstand
fra min meddelelsesbog fra Viborg, hvor Birte var særdeles flink og ualmindelig flink i alle fag,
selv om det kun omfattede dansk og regning.

Afslutningsfesten i april i 1951foregik på Nibe Afholdshotel, Skomagergade, der hvor nu posthuset
ligger, i hotellets store sal, som også blev benyttet af skolen, som gymnastiksal.Jeg var alligevel
stolt over at modtage mit eksamensbevis, og følte mig ret voksen, da vi sang "Ud går du nu på
livets vej" jeg var kun 16 ½ år. Mine forældre var meget stolte over deres ældste barn, og jeg blev
meget overrasket ved at modtage en ægte perlekrans i gave fra dem. Det var første gang, jeg
modtog en ekstraordinær gave, normalt var det jo kun til jul og fødselsdage. Ekstra glæde følte jeg,
fordi jeg vidste, at de ikke havde så mange penge. Min mor sagde lidt forlegent "der skulle nok
have været en finere lås, men det kunne der ikke blive til, så må du engang selv skifte den ud". Det
har jeg nu aldrig gjort, og jeg tænker altid på den søde tanke, når jeg bærer den.

I disse skoleår lærte jeg også verdenen udenfor mine egne fire vægge at kende. Jeg fik nye venner,
bl.a. Lene, dyrlæge Krøjers steddatter og kom meget i hendes hjem. Der var en helt anden livsstil
end hos os, jeg lærte at drikke te, der blev serveret på et rullebord, fyldt op i køkkenet, som vi drak
sammen med hendes mor inde i stuen. Jeg lærte at bruge glas og bestik i den rigtige orden ved
middage, som jeg blev inviteret til.Jeg husker min nervøsitet for at gøre noget forkert, og at jeg
altid skelede efter, hvad de andre gjorde - sikke noget pjat, kan jeg sige i dag, for min mor var
meget striks, når vi skulle dække bord til gæster, at bestik og glas blev placeret korrekt, men
åbenbart gjorde det st større indtryk hos dyrlægens. Lene blev en dejlig veninde, herlig kontant og
jordnær og hun nød, at komme i mit hjem med de mindre søskende.Skomagerens Inger, lærer
Nielsens Ellen, Lene og jeg havde i flere år en klub, som vi kaldte det, hvor vi mødtes i hinandens
hjem engang om ugen. Først var det strikketøj, senere under vore uddannelser blev det snak.
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Jeg havde også kontakt med barberens Else, der var gået ud af 2.real og begyndt som frisørelev. Jeg
blev hendes model og var med hende til hendes svendeprøve, hvor hun fik en fin karakter for
farvning af mit hår, som aldrig havde været farvet, men havde naturlige blonde og rødlige skær. Vi
snakkede ikke om det til censoren, men grinede godt bagefter.

I l95o var hele klassen på tur til Norge. Det var en såkaldt udvekslingstur blandt venskabsbyer, som
blev gengældt med besøg af elever fra Norge året efter, men da var jeg gået ud af skolen. Byen var
Eydehamn udenfor Arendal, hvor vi skulle privat indkvarteres. For alle var det første gang, vi
skulle til udlandet og spændingen var stor. Jeg husker vi midt om natten blev hentet i bus, der kørte
os til Hirtshals, hvorfra vi i storm sejlede til Kristianssand. Vi rejste på dæk,og jeg var meget bange,
for båden vippede utrolig meget, men jeg slap for søsygen, hvilken de fleste blev ramt af, men da vi
fra Kristianssand skulle sejle i en mindre båd til Arendal gennem skærgården, kunne jeg ikke nyde
naturen for bar kvalme. Det blev alletiders uge, der var arrangeret ture i fjeldet, fest og besøg i de
forskellige hjem, hvor vi var indkvarteret. Alle piger fik en norsk kæreste, som vi sværmede
uskyldigt rundt med. Jeg havde mødt en gut Egil og Inger hans kammerat, vi gik tur hver aften ved
skovsøen og i skoven, hvor der på stierne kravlede utroligt mange lysende Sct.Hans orme. Jeg kan
næsten føle den duft og fugt af fyrnåle, der var i området. Både Inger og jeg fortsatte bekendtskabet
ved brevveksling, men da de sommeren efter kom på cykeltur til Nibe, syntes vi, de var
"åndsvage", og så ophørte forbindelsen. Det var forøvrigt i de år meget populært med brevvenner.
Jeg skrev med en pige i England og en i Finland, samt en dreng fra Århus, men det gled ud efter et
par år. Ikke for min søster Inger, hun har stadig forbindelse via breve og besøg med sin norske
penneveninde Randi og hendes familie.

Drenge var også populære, og i klubben var der altid snak om, hvem der kom sammen, har du hørt
dit og dat, men vi ville vælge selv. Bagermester Nielsen havde i de år et Wienerbarn på besøg ca 3
mdr. om sommeren. Efter krigen kom mange børn fra Østrig til Danmark, for at blive "fedet op",
som vi sagde. Jeg lærte Bertil at kende gennem skolekammerater, det var jo spændende at skulle
tale tysk med ham og hans sprog blev meget charmerende efterhånden som han lærte sig dansk.Han
var ret interesseret i mig, men det var ikke gengældt, og en dag kom min mor ind med en flot buket,
lavet hos Viola, med kort til mig. Jeg husker ikke engang, hvad der stod, for jeg blev så rasende, at
jeg kylede buketten ud i skraldespanden - hvad bildte han sig ind? Historien løb snart rundt i byen,
jeg var så flov og undgik at skulle til bageren, for ikke at se ham. Om det var en fjer ved jeg ikke,
men rygtet fortalte, at han var løbet hjem og havde stukket hovedet i bageriet store gasovn, da han
hørte, at jeg ikke ville have blomsterne. Hvor var jeg dog strid, for det var jo egentlig en sød tanke tænk, at han havde brugt penge på en buket og så ignorerede jeg både den og ham. Angsten for at
møde ham, havde jeg i flere år, for han fortsatte som voksen med sin familie, at besøge sine
plejeforældre.
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Efter skoleafslutningen skulle jeg have en læreplads. Jeg ville uden diskution være ekspeditrice,
hvilket jeg senere fortrød, men det var svært i de år at finde en plads. Der var kun to
manufakturhandlere i Nibe, og min veninde Inger havde fået læreplads hos den ene,Ejsing,og den
anden Jørgen Larsen havde ikke brug for en elev på det tidspunkt. At prøve i Aalborg kom aldrig
på tale, af hvilken grund har jeg aldrig tænkt på, men opfattelsen i Nibe var, at Aalborg var langt
væk dengang.

13. februar 2oo2.
I dag på Erindringskurset var emnet ordbilleder. Henning Asp-Poulsen sluttede med forsigtigt
at spørge, om det var noget med en lille hjemmeopgave, og at det selvfølgelig var frivilligt.
Frivilligt tænkte jeg, det var da heldigt, for lige i det øjeblik syntes jeg ikke, der var meget at
skrive om, men alligevel satte det tanker i gang.

Min skolevej.
Jeg kan dele min tur til skolen op i tre afsnit.

1.

Var jeg sent på den, var det hurtigt ud af fordøren og afsted i løb uden at ænse noget.

2.

Havde jeg bedre tid, gik jeg af bagdøren og fulgtes med min veninde. Vi slentrede afsted
og snakken gik om lektier og andet aktuelt og observerede ikke ret meget andet.

3.

Hvis jeg gik alene, turen varede højest 7 min., gik jeg oftest i mine egne tanker, så et
tilbageblik bliver svært, men jeg prøver alligevel, og vælger dette tredie afsnit.

Jeg kan vælge 2 veje til skolen. Den første er lige ud af Ll.Algade og til venstre af Voldborggade,
hvor skolen ligger.Den anden er af Ll.Algade, til venstre af Mellemgade og midt i den til højre af
en gyde. Det er den korteste vej, så den tager jeg.Straks jeg er ude i Ll.Algade, passerer jeg Nibe
Avis, hvor jeg ser lys i de grønne lamper hos redaktøren. Lige efter mejeriet, hvor jeg gennem
porten aner Bernhard, mælkemanden, med sin vogn og hest, der fylder op til dagens rundtur.
Hurtigt kommer jeg forbi min spillelærerindes hus, hvor gardinerne stadig er trukket for, jeg tænker
på, at nu ma jeg også se at få lært de noder. Videre forbi isenkræmmer Brandis store
udstillingsvinduer, der ikke er særligt spændende for en skoleelev, og skråer så over gaden til bager
Nielsen.
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I dag har jeg penge med og går ind og køber en halv stang Wienerbrød pyntet med jordbærsyltetøj,
verdens bedste. Lige nu er den lunken, og kan ikke lade være med at smage på den, jeg kan jo
heller ikke lægge posen i min skoletaske, for så vil den jo fedte mine bogomslag til.

Jeg er nu drejet til venstre af Mellemgade og bliver råbt an af "Gran Ost", en halvstor retarderet
dreng, der med sine for mig ældre forældre, boede i en kælderlejlighed ved siden af bageren.Han
står i kælderopgangen og griner og savler og er rigtig ulækker, og jeg mister helt appetitten. Jeg
svarer ham ikke, men skynder mig videre forbi de næste tre huse og går nu til højre gennem
gyden.Gyden er ikke asfalteret og er omgivet af høje cementmure på begge sider. Der er meget
snavset, papir, brugte kondomer og hundelorte flyder allevegne, og havde det været regnvejr, havde
jeg valgt den anden vej.Ude af gyden svinder det lidt mere i wienerbrødsstangen, så der bliver ikke
meget til lo frikvarteret, og så er jeg ved skolen.

I god tid går jeg ind i skolegården, der langs hele venstre side har en række retirader, som allerede
er i brug af eleverne. Andre sidder og snakker på den store runde bænk omkring blodbøgen. Så
ringer gårdlæreren ind på den store klokke ved hovedindgangen, vi stiller op klassevis, bliver vist
ind, og dagen begynder.

Arbejde skulle jeg have, og 1. maj 1951 begyndte jeg som stue-barnepige hos tandlægerne Ellen og
Ole Thorup, der havde klinik og privatbolig i Wibroes gård i Kræmmergade.Jeg skulle passe deres
3 børn Pus,Søs og Nic på 9 mdr. og ellers gå til hånde. Der var også ansat en kokkepige Edith, og
vi fik begge udleveret uniform, som bestod af til daglig en lyseblå bomuldskjole peber og salt stof
og flere stivede sygeplejeforklæder, samt en sort blank kjole med hvidt serveringsforklæde til aften
og fest. Det var lange dage fra 7-17, onsdage til kl. 2o p.gr. af kokkepigens fridag, jeg havde weekendfri, men kunne dog kaldes til ved evt. gæster eller andet, dog var jeg aldrig barnepige om
aftenen, for kokkepigen havde værelse i huset, så det tog hun sig af. Dagen startede med at klæde
pigerne på, give dem morgenmad og sende dem i skole, så skulle Nicolaj bades og mades, og
herefter ordnede jeg sove- og børneværelserne.

Når Nicolaj sov tørrede jeg støv af i stuerne, og 2 gange om ugen bonede jeg gulvene med en
elektrisk, meget larmende maskine. Selv om der blev vasket ude, var der utrolig meget strygetøj,
som jeg tog mig af, fruens bluser og undertøj, samt børnenes garderobe, for der blev forlangt, at
børnene altid skulle være rene og 'nystrøgede' I stuen blev der dækket op til frokost, hvor børnene,(
der var en times middagspause i skolen ) kokkepigen og jeg spiste med. Om aftenen spiste børnene
i køkkenet, og forældrene alene i stuen. Det var så kokkepigens job, at lægge dem i seng. Nic skulle
helst sove inden kl. 19, så forældrene havde ro til deres middag, og tænk de gav den lille fyr
Fenemal, for at han kunne slappe af.
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I forhold til min opvækst, følte jeg, at de børn blev forsømt, og de elskede da også at komme i mit
hjem, når vi trillede med Nic i barnevognen om eftermiddagen, her fik de i hvertfald
opmærksomhed.

Dog blev de fejret, når de havde fødselsdage. Heldigt for begge piger var det om sommeren, og så
var vognmand Nielsen bestilt. I flot hestevogn, pyntet med grønne grene og flag, forspændt med 2
sorte heste, som også blev brugt til ligvognen ved begravelser, blev vi kørt op til Skalpavillionen,
hvor der blev serveret chokolade, boller og lagkage. Edith og jeg legede så med børnene på
Hestepladsen til turen atter gik hjenmd med pigerne og deres skolekammerater. I anledning af
fødselsdagene, spiste man sammen om aftenen, for forældrene deltog ikke i turen.

Uanset om der var meget at lave, blev det en god tid for mig. Jeg fik ordnet mine tænder gratis. Vi
havde ikke skoletandpleje, og det var også forsømt af mine forældre, hvilket senere har undret mig,
for min far var meget påpasselig med sin tandpleje, måske har min mor ikke tænkt så meget på det,
for hun fik ryddet sin mund som 13 årig. Måske var jeg også bange, men flovt var det, for jeg
havde et grimt hul i en fortand, som jeg hele tiden fyldte ud med tyggegummi, og jeg turde næsten
ikke smile.Fra denne tid husker jeg en bestemt sætning, som fruen brugte : "Altid friske blomster på
bordet, det er næsten vigtigere end maden".Fru Thorup var meget feminin og havde en garderobe
uden lige, så når tandlægens var ude forlystede Edith og jeg os mange gange med at prøve de flotte
kjoler, korte som lange, og gik mannequin for hinanden. Ja, så kan man nu sidde og tænke, at det
måtte hun da have opdaget og ligeså tænke på, hvorledes det er gået børnene.

Læretiden
1. november 1951 havde min far skaffet mig læreplads i manufaktur hos Jørgen Larsen i
Søndergade, og nu følte jeg mig på rette hylde.Det var i starten lange dage, for efter lukketid kl
17.3o skulle jeg i handelsskole de fire første aftener i ugen, samt arbejde lang fredag og lørdag til
kl. 14.Kort tid efter jeg var begyndt, blev forretningen solgt til Hans Søndergaard, der kom fra
Skagen. Han var meget yngre og havde nye ideer. Personalet bestod af en ældre frøken, Elisabeth
Kristensen, der forestod kjoler og konfektion, en yngre mand Mårtensson, der tog sig af de øvrige
varer og så mig eleven, og nu fik vi pludselig mere personale fordi fru Lissy Søndergaard deltog i
indkøb og syarbejde,samt ekspedition i forretningen.

Under Jørgen Larsens ledelse, han var meget missionsk, var omgangstonen meget stiv, men nu blev
den helt anderledes, humoristisk og afslappet. Selv om chefen og vi havde stor respekt for frk.
Kristensen, kunne vi godt i smug med ham grine lidt af hendes konservatisme.
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Søndergaard og især hans søde kone Lissy forstod personalepleje og dagligt blev der serveret te og
kaffe med hjemmebag. Vi var også ofte til fest hos dem privat. De var vilde med fisk og inviterede
os engang til rejegilde. Det var første gang, jeg fik serveret rejer, som jeg selv skulle pille, man det
fik jeg da lært med besvær. Det vildeste var dog, at skallerne skulle kastes over i en stor
kobberkedel,der var anbragt på gulvet, og det gav anledning til stor lystighed.Det blev en lærerig og
dejlig tid. Jeg ordnede det daglige regnskab, og mange gange blev jeg sendt udenbyes som
assistance og var med ved indkøb på messer og ved kjolefabrikanterne.Hans Søndergaard var søn af
manufakturhandler Chr. Søndergaard i Thisted og havde en bror med forretning i Silkeborg, så jeg
har hjulpet begge steder ved udsalg og ferier. Børste gang jeg var i Silkeborg, følte jeg mig som
dronningen af Saba, tænk for første gang skulle jeg bo på hotel, ganske vist Missionshotellet, men
det var den store luksus og gav mig generte pige mere selvtillid.

I 1955 var frk. Kristensen gået på pension, og vi havde fået en mandlig elev Aksel Carlsen, der var
mest sil skæg og ballade. Selve arbejdet var han ikke særlig interesseret i, men det var nok det
eneste job han kunne få på det tidspunkt, han blev senere politimand.Han opholdt sig meget i
lagerkælderen og under vor ekspeditioner, kunne han pludselig dukke op, dog uset af kunderne, i de
mest fantastiske udklædninger for at få os til at grine. Hvad skulle man gøre, jeg vendte mig altid
fra kunden, fandt en ny kjole eller hvad man nu var ved at ekspedere i, for ikke at eksplodere i
latter. Han var herlig, jeg husker ham lige nu iført et par brune underbukser med lodden vrang str.
54 som plus fours.

En sommerdag, chefen var på ferie, ville jeg så forfærdeligt gerne til globryllup. Bageren i
Sebbersunds datter skulle giftes i Sebber klosterkirke. Samme Aksel havde en gammel knallert og
bestemte, at han og Mårtensson sagtens kunne klare butikken, så han demonstrerede sin knallert for
mig, og så kørte jeg for første gang i mit liv på knallert med angst og bæven. Det gik gevaldigt
derover, men hjemturen glemmer jeg aldrig. Aksel havde sagt noget om en lille hane, jeg kunne
dreje på, hvis der blev startvanskeligheder, og det blev der, og jeg fik nok drejet for meget, for
bæstet ville stadig ikke starte.Jeg måtte nu træde den tunge knallert hjem, og det kan man da kalde
for nemesis, jeg var jo ulovligt taget af sted. Nej, hvor Aksel grinede og sagde ' tøser ', chefen hørte
aldrig historien, og jeg har aldrig kørt knallert siden.Jeg fortsatte som udlært hos Søndergaard indtil
1956, hvor jeg fik job i Aalborg. Jeg havde i sommeren/fornøjelsen at træffe Hans Søndergaard for
første gang siden 1956 og fandt ud af, at han kun var 9 år ældre end mig.

Storvask i LI.Algade 8, Nibe.
12 gange om året blev der holdt storvask i vort hjem, og det var en begivenhed, der strakte sig over
mange dage med forberedelse, selve vasken og efterfølgende gøremål med vasketøjet.
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I dagene op til vaskedagen blev der skiftet sengetøj, undertøj og andet tøj, der blev bagt og
købt ind og forberedt mad til selve dagen, hvor vores vaskekone fru Munkholm skulle
komme. Hun var bestilt ved sidste vask. Hun var en ældre lille venlig dame, sirlig i tøjet og
med et fint hvidt hår, men også lidt forslidt at se på. Den gamle gæstgivergård, vi boede i, var
indrettet med 12 lejligheder med fælles vaskehus, der lå for sig selv i en gi.staldbygning.Mor
lagde aftenen i forvejen tøjet i blød i soda, i store træ- og zinkbaljer, og forberedte
optændingen af den store gruekedel med avis papir og brænde, samt fyldte vand i kedlen.På
selvs vaskedagen blev vi vækket uforskammet tidligt, skulle skifte tøj, rydde op, så alt var
klart, når fru Munkholm ankom ca, kl.6.3o. Gruekedlen var tændt af mor og kogetøjet blev
lagt i af vaskekonen, som herefter deltog i vort morgenmåltid, hvorefter hun atter gik i
vaskehuset, og vi blev sendt i skole. Mor passede så sine daglige pligter, d.v.s. tlf. og den
lille butik i forbindelse med fars VVS og blikkenslagerfirma.

Når vi børn kom hjem i middagstimen,var der dækket fint bord med dugog fru Munkholm
deltog i spisningen. Det var næsten en hel festdag,og der blev aldrig skældt ud den dag iflg
Inger.I gården på lange tørresnore var det første tøj allerede hængt op.Lange stænger med et
hak i toppen holdt snorene oppe, så tøjet ikke rørte jorden. Thorkild husker, at disse stænger
havde vi i fællesskab med vores nabo og at de stod på loftet, men hvad så med de øvrige lejere, havde de mon også selv stænger? Ved tørringen kunne vindretningen drille, idet
bageren i St.Algade fyrede sine ovne op med granris, hvis aske kunne smudse det rene tøj
til.Selve vasken foregik som sagt ved kogning i gruekedlen. Mor brugte vaskemidlet Persil,
så blev der skyllet 4 gange og een gang med blåelse i koldt vand og derefter blev tøjet vredet
gennem en trærulle. Det var koldt og vaskekonens fingre var da også altid gennemsigtige og
rade. Det varme vand fra kogevasken blev brugt i baljerne til vask af kulørt tøj, og der blev
brugt et zinkvaskebrædt, som man skurede tøjet op og ned af og til sidst blev fars arbejdstøj
kogt i det sidste vand i kedlen. Kom man ind i vaskehuset, når arbejdet var på sit højeste, var
der så meget damp, at man kun kunne skimte hinanden.

Fru Munkholm var iført et stort blåt gummiforklæde og gummistøvlen.samt tørklæde om
håret, og den duft af sæbe, fugt og tøj glemmer jeg aldrig. Nu om dage kan den svagt anes,
hvis man tørrer sit tøj i det fri. Hen på eftermiddagen efter skoletid hjalp vi med ophængning
af det sidste tøj og især med sammenlægning af sengetøj og duge, og der var meget til en
familie på 6 personer.ud, når hun hev de store træruller ud af tøjet, slængte det hurtigt hen af
et bord, vendte det, og viklede det på rullerne igen, og efter sidste rul gav tøjet en let hånd,
hvorefter det blev afleveret i flotte ensartede bunker, som vi kunne afhente dagen efter.
Derhjemme var der nu strygetøj og reparationer til flere dage.

23

Sammenlægningen var vi børn ikke meget for, idet mor var meget omhyggelig, vi matte sådan
passe på ikke at tabe de lange stykker, hvilket var meget nemt ved de mange stræk. F.eks. ved et
lagen.To personer tog fat i hver sin ende, så strakte vi ud,så rynkede vi det sammen i hænderne og
stakte på langs frem og tilbage og derefter strakte vi rynkerne ud. Så blev siderne lagt mod
hinanden, herefter tog man midten og bøjede hver side op til den, vendte lagenet på højkant, og mor
strøg med sine fingre en fold, hvorefter lagenet blev lagt zik zak sammen og anbragt i kurven med
det øvrige sengetøj og duge.Kurven blev dagen efter båret til rullekonen i Voldborggade, hvor tøjet
blev rullet på en kæmpestor stenrulle, elektrisk betjent. Rullekonen stænkede tøjet med vand før
processen, det så imponerende ud, når hun hev de store træruller ud af tøjet, slængte det hurtigt hen
af et bord, vendte det, og viklede det på rullerne igen, og efter sidste rul gav tøjet en let hånd,
hvorefter det blev afleveret i flotte ensartede bunker, som vi kunne afhente dagen efter. Derhjemme
var der nu strygetøj og reparationer til flere dage.

Inger husker en begivenhed på en vaskedag, for vaskekonen kom ind for at høre radioen, der
bragte ekstraudsendelser. Det var den 11.6.1948, da Aalborgbåden "Kjøbenhavn" forliste
ved Hals.

Jeg husker mor altid var så glad på disse dage, hun elskede det rene tøj og mindedes vel sine
unge dage, hvor hun arbejdede på et vaskeri i Viborg, og p.g. af det var det vel ikke så
uoverskueligt for hende, som vi syntes både dengang og nu. Hun var nu også udstyret med
en organisationsevne uden lige.
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Mine Damer og Herrer.
Naar jeg skal fortælle Dem om min Branche, Slagterfaget, som er et meget gammelt
Haandværk og som har taget en kolossal Forandring, kunde jeg tænke mig at fortælle
Dem lidt om, hvordan Faget udøvedes i gamle Dage.
Dengang var en Slagter nærmest anset for at være en brutal Fyr; men det har ændret
sig betydeligt.
Hvad forstaas der ved at være Slagter i Dag og saa for 25 – 30 Aar siden? Dengang
var det paa en lidt anden Maade end i Dag – jeg tænker på hvad angaar Hygiejne og
human Behandling af Dyrene. Før i tiden naar et Dyr skulde slagtes, bandt man
Dyrets Hoved ned i en ring, som var i Slagtehusets Gulv. Saa havde man en saakaldt
Slagterøkse, som Slagteren skulde bedøve Dyret med ved et slag i Panden; men det
var desværre ikke altid, at et Slag kunde gøre det. Nu foregaar det jo paa en helt
anden Maade. Vi bedøver Dyret ved Skydning med et specielt Apparat. Jeg har tilladt
mig at tage et Billede med som viser, hvordan et Slagtehus saa ud i gamle Dage – og
et Skydeapparat af den Type, som bruges i Dag.
Hvordan forgaar saa Handel med Kød dengang og i Dag, for Kølerum til opbevaring
af Kød er jo forholdsvis nyt?
Nej se, i gamle Dage havde Slagteren bare Kød Fredag og Lørdag, saa kunderne
maatte forsyne sig for flere Dage – de kunde jo ikke stikke hen i en anden
Slagterforretning, for dem fandtes der nemlig ingen af.
Slagteren havde, som jeg sagde før, kun Kød Fredag og Lørdag. Han kørte med sit
Hestekøretøj rundt i Byen til sine Kunder og præsenterede Varerne. Der var ogsaa
nogle Steder, hvor Slagteren stod paa Torvet en bestemt Dag i Ugen – mest Lørdag.
Det er jo paa en lidt anden Maade, det foregaar i Dag. Kunderne kan faa den Slags
Kød, de ønsker hver dag i Ugen.
Dengang var der heller ikke noget, der hed skært Kød eller hakket Kød.
Nu kan folk faa det akkurat, som de ønsker det – med eller uden Ben eller maaske
kun et Kraftben.
En Slagter i Dag skal ogsaa helst kunde lave Paalæg osv. osv.
Til sidst kunde jeg tænke mig at fremsætte et Ønske for min Branche og det er, at
enhver Skomager eller Skrædder ikke skal have Lov til at drive Handel med
Fødevarer uden Kendskab dertil .
Det er et Problem, jeg, som sagt, kunde ønske ændret.

Tak for Ordet.
Nibe, 28.11.1950.
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Hyldest til en slagter.

Mel.: Så sødt som i gamle dage
Søster jeg kaldes og elsker én;
én, som har kræfter i armen;
én, som kan sælg’ både fars og ben
og trykke sin tøs til barmen.
Mor ofte sa’: På din fremtidsvej
hjertet du gi’r en forpagter;
men det var slet ikke no’t for mig.
Jeg elsker min egen slagter.
Smeden kan være så stærk, han vil,
skræd’ren så nobel i tøjet;
frier min slagter, jeg springer til
og bliver så velfornøjet.
Forklædets pletter er kødets blod –
alle mig sikkert foragter;
men de betyder kun kraft og mod.
Jeg elsker min egen slagter.
Bliver jeg end’lig hans eg’n madam,
så skal jeg stå i butikken.
Dér skal jeg skære i bov og lam
og selv diriger’ trafikken.
Når vi så får os en hest og vogn,
si’r de, som os to betragter
på vores tur ud i bøgeskov’n:
Der kører hun med sin slagter!
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Slagtersang 2
Mel.: Jeg er en lille vogterdreng fra heden.
En slagterdreng så tit går hen ad vejen
og slæber på en stædig gammel stud.
En oksesteg kan ofte vær’ en sej én;
men send så til din slagter bare bud.
Du får en lille flæskesteg med svær på,
så lækker og så sprød, når den bli’r stegt.
Uden mig slet ingen steg
på den arbejdshårde vej.
Nå, vil du så hel’re nøjes med kartofler?
Sunget af Kjeld ved et håndværkerstævne i Skal, 1946.
Som ”partner” havde han en Dublet kalv.
Han var da 16 år og 2. års lærling hos Gunnar Nielsen.

Slagterens slagsang
Solskin kan man altid finde,
lykkens sol vil aldrig helt gå ned,
thi solskin kunne engang binde
unge hjerters tro og kærlighed.
Men når hjertet engang – banker,
kommer så let – tanker,
tanker om det, fremtiden den vil bringe.
Solskin kan man altid finde,
bare der er én, man holder af.
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