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1. Hvorfor nu det?
Min tidligste erindring handler om en situation hvor jeg var meget ulykkelig. Det er vel også
typisk at netop sådanne situationer - for et barn - ætser sig ind i erindringen. Det var en søndag
aften, og min bror Ervin og jeg var alene hjemme. Vi var alene hjemme fordi vor far og mor
havde den vane at besøge min mormor og morfar søndag aften. Jeg husker at vi stod eller sad
ved køkkenbordet og stirrede ud af vinduet for at se mine forældre, når de drejede om et hjørne
og ind på vor gade, Langebro. Det var mørkt, meget mørkt, fordi det var i krigens tid og alt var
mørklagt. Jeg husker ikke mange detaljer, men helt tydeligt at jeg græd; jeg var simpelthen
bange, og min bror kunne åbenbart ikke trøste mig. Han er ellers fem år ældre end jeg. Jeg husker
også at vi så dem komme; fra vor position kunne vi se mindst 100 meter hen ad gaden. Derefter
skyndte vi os i seng for at lade som om vi sov.
Jeg kan ikke præcist tidsfæste denne begivenhed, men jeg
kan indkredse den. Jeg erindrer ikke at min ældste søster
som er fire år yngre end jeg, var med i historien. Jeg husker
ikke nogen barnevogn, og det ville have været unaturligt at
have efterladt hende i vor varetægt. Min søster Lis blev
født i august 1942 og eftersom der er grænser for, hvor
langt man kan huske tilbage, vil jeg tro at det har været i
det tidlige forår 1942. Jeg var da fire år gammel.
Dette lille skrift skal handle om min tidligste barndom,
nærmere bestemt den tid jeg levede i nummer 6 på
Langebro i Aabenraa. Jeg blev født der, faktisk helt
bogstaveligt (se omslagets bagside), da hjemmefødsler var
det almindeligste dengang. Jeg levede der sammen med
mine forældre og min ældre bror og min ældste søster til
jeg var ti år gammel. Perioden dækker altså årene 1938 til
1948, eller helt præcis til nytårsaften, den 31 december
1948. Det var den dag vi flyttede fra Langebro til det hus,
jeg kan godt sige min far byggede til os, på Vestermarksvej
nummer 56. Vestermarksvej findes ikke mere. Den blev
omdøbt til Søstvej, et navn som nu dækker over en anden
vej. Det hus min far byggede ligger i dag på Gamle Søstvej.
Det er nummer 142 og dette høje nummer er ulogisk, da
“Vred ung mand” 1942. I baggrunden
der kun ligger meget få huse før vort hus på vejen, faktisk
Sdr. Chaussé
kun 3 og en (dengang) tom grund. Forklaringen er at vejen
helt fra Callesensgade skulle hedde Søstvej fordi nogle
emsige byrødder mente, at man ikke kunne have en gade, der havde et tysk navn som Forstallé.
Det har man så alligevel stadig.
Der er flere grunde til at jeg skriver dette ned. Det er først og fremmest for min egen skyld, for
at få rede på de stumper af spredt erindring der dukker op. En anden grund er den at det måske
kunne være interessant for yngre mennesker (specielt i min familie) at lære noget om tilværelsens
vilkår i den periode. Der er et enormt spring fra en verden uden almindelig adgang til telefon,
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uden TV og hårde hvidevarer, med meget få biler og (i alt fald civile) flyvemaskiner til en verden
med farvefjernsyn, mobiltelefoner, bilkøer i selv små byer, computere, internet, etc. Det er mit
indtryk at jeg i min tid har været vidne til en enorm udvikling i levevis og levevilkår.
Det følgende skal ikke betragtes som et historisk dokument selv om der er paralleller til de sidste
afsnit af TV-serien “Matador”. Desværre kan jeg heller ikke prale af at have oplevet mange
dramatiske episoder, men der er da krigen og ikke mindst dens afslutning, Befrielsen, som står
meget klart i min erindring.

2. Trange Kår. Hjemmet og omgivelserne
Husene på Langebro var ikke egentlige husvildeboliger. Det var ikke boliger man fik anvist, hvis
man ikke havde noget at bo i, men det var nok noget af det usleste man kunne bo i dengang i
Aabenraa. Der var tre huse med fire lejligheder i hver. I forlængelse heraf, adskilt fra vore huse
af min barndoms bæk, lå yderligere tre huse mere af samme type på adressen Bag Møllen. Huset
vi boede i lå øst-vest, mens de to andre lå nord-syd. Vi boede i den nordøstlige lejlighed (vore
fire vinduer er dem der ses over min fars ryg på billedet herunder) og eftersom der ikke var noget
vindue i gavlen mod øst, kom der aldrig en solstråle ind ad vore vinduer. Der var knaphed på
brændsel, og jeg erindrer da også stedet som koldt og klamt, specielt i de hårde vintre under
krigen.
Husene gik under betegnelsen “Æ Stenbarakke” og det var ikke nogen fashionabel
adresse. Dog var det lidt finere end de “rigtige”
barakker, “Æ Træbarakke”, der lå syd for byen.
Sidstnævnte var oprindeligt bygget af
kommunen som egentlige husvildeboliger, altså boliger for mennesker der absolut ikke
havde andre muligheder. Derudover - og i
samme klasse - fandtes noget der i folkemunde
gik under navnet “Bakkehusene”. Det må have
været et udslag af sønderjysk humor, for disse
Et ikke særligt godt amatørfoto af mine forældre og min bror
huse havde absolut ingen lighed med det
uden for Clausens hæk på Langebro. Nummer 6 er huset til
berømte Bakkehus i København. De lå på
venstre. Formentlig sommeren 1934
bakken ved vandrerhjemmet og var bygget af
træ. De var også forskellige fra vort hus derved, at lejlighederne brugte hele husdybden. Jeg kom
der en gang imellem med mine forældre for at besøge en bekendt af dem og politisk ligesindet
med min far, Einar Mortensen, der boede der med sin kone Esther og en to-tre børn. Han var
snedker og hjalp senere min far med at bygge huset på Vestermarksvej. Jeg tror mine forældre
havde valgt at bo på Langebro af økonomiske grunde. De havde boet et par andre steder før. Først
(men vistnok ikke længe) i Nygade og derefter også på Tøndervej. Husene var ejet af kommunen
og lejen var 21 kroner om måneden. Det svarede vel til lidt under en halv ugeløn for min far der
på det tidspunkt var tømrersvend.
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Der skal der ikke herske tvivl om at
lejligheden var usund. Den ville også
have været usund under normale
forhold, med normal forsyning af
brændsel til opvarmning og med mere
tidssvarende tekniske installationer.
Det var simpelthen byggeri af en
dårlig kvalitet. Det ligger også fast at
min søster slet ikke kunne tåle at leve
under disse betingelser, hvilket var
medvirkende til, at min far, da
tilbuddet om statslån til byggeri af
små enfamiliehuse blev givet lige efter
krigen, benyttede lejligheden - og i høj
Min mor og min bror i grøftekanten over for Langebro 6. I grad egne evner - til at skaffe familien
baggrunden husene på Bag Møllen. Ca. 1934.
en bedre og sundere bolig.
Husene udgjorde sammen med to store udhuse en klynge, der som nævnt var gentaget på
adressen Bag Møllen. De var bygget af tegl af en ubestemmelig grågul farve, mens husene på Bag
Møllen var hvidkalkede. De havde krybekælder (jeg husker i al fald ristene i soklen) og taget
bestod af tjæret pap. Der var et (enormt, syntes jeg) fælles loftsrum hvortil der var adgang ad en
lem i hver ende af huset. Planløsningen var spejlvendt/symmestrisk, sådan at forstå at de fire
soveværelser lå op ad hinanden i husets midte. Det var lystigt, for jeg tror ikke væggene mellem
lejlighederne var anderledes end normale skillevægge, og da lofterne bare var puds på brædder uden isolering - var det meget lydt. Husene ligger der endnu, men nu bor der kun to familier i
hvert. De er uden tvivl (jeg har ikke tjekket) moderniseret med WC, bad og moderne hårde
hvidevarer.

Lejligheden som den så ud efter min erindring

Jeg skal prøve at beskrive lejligheden som jeg husker den fra dengang. Den bestod af to værelser
og et køkken. Der var ikke brugt plads til nogen gang eller entre i selve lejligheden: Rummene
lå en suite så adgangen til soveværelset var gennem stuen. Normalt gik man gennem køkkenet
for at komme ind i stuen. Adgang til lejligheden skete gennem en gang (vi kaldte den “forstuen”)
der var fælles for de to lejligheder i østenden. Fra forstuen var der godt nok en dør til stuen, men
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den benyttede vi aldrig. Uden for hoveddøren, i gavlen af huset, var der en bred, betonstøbt
trappe.
Dybden af rummene har ikke været meget over 3,5 meter. Jeg mener at kunne huske soveværelset som nogenlunde kvadratisk (med ét vindue) og stuen som værende lidt længere, vel 4,5 til
5 meter og med to fag vinduer. Køkkenet var en del smallere, da en del af rumdybden var optaget
af førnævnte forstue. I alt altså et boligareal på næppe over 40 kvadratmeter.
Når man kom ind i lejligheden, altså i køkkenet, havde man i hjørnet til venstre for sig et lille
bord belagt med voksdug, hvorpå der stod to gasblus. Gasmåleren hang på væggen i forstuen
sammen med el-måleren. Gas blev betalt ved at fodre måleren med gasmønter vi købte hos
købmand Høffner i Sønderport. Al energi var ellers rationeret under krigen, men jeg tror ikke at
det var tilfældet med gassen. Man holdt sikkert prisen så tilpas høj at dette ikke var nødvendigt.
Gassen kom fra Aabenraa Gasværk der var beliggende på Kilen ved havnen. Her lavede man gas
af kul, og restproduktet, koks, kunne man så købe - på mærker.
På væggen mod stuen var placeret et sort komfur med en blankpudset messing beskyttelsesstang
omkring. Komfuret var en kilde til hygge i lejligheden. Selv om der var store problemer med at
skaffe brændsel under krigen, skulle der ikke mange pinde på komfuret for at få varme i det lille
rum. Om morgenen var det rutinen at komme hurtigt fra den varme seng til det varme køkken
hvor min mor havde morgenmaden parat. Som regel fik vi havregrød. Det fyldte godt og var
billigt, men den kunne (om sommeren) stå på rå havregryn med mælk. Somme tider fik vi “kach
i æ kaffe”. Det var ikke kaffe, men “Richs” eller “Danmarks” hvori vi puttede stykker af
franskbrød og (så meget som muligt) sukker, hvorefter vi mosede rundt i det med en teske.
Denne spise stod på morgenmenuen i mange år, også længe efter vi var flyttet fra Langebro.
I hjørnet modsat komfuret befandt sig lejlighedens eneste tekniske installation: en
koldtvandshane over en støbejernsvask. Under vinduet stod et spisebord med langsiden mod
væggen. Det var af fyrretræ med grønt linoleum på pladen og en bred skuffe til bestik. Min far
havde sin plads ved den venstre ende, lige ved døren til stuen, vi drenge sad ved den frie langside
og min mor i den anden ende. Over komfuret hang en tallerkenrække og op ad væggen overfor
et køkkenskab. Herudover befandt der sig endnu en ting i køkkenet: en “torrekasten” (tørvekasse)
i profilerede, lyst lakerede egetræsbrædder. Den indeholdt lejlighedens “nærdepot” af brændsel:
træ, “sprøk” (optændingsbrænde af hugget kvas) til komfuret, tørv eller, når det gik højt, briketter
(som var rationerede) til både komfur og kakkelovnen, der stod i stuen. Kassen havde et hængslet
låg og kunne bekvemt bruges som ekstra siddeplads. Samme kasse bærer på et andet minde. En
dag vi drenge var alene hjemme skar jeg med en køkkenkniv en dyb ridse i kassens låg. Jeg
husker ikke hvorfor, men jeg husker tydeligt at min bror fik skylden og dermed de håndgribelige
ubehageligheder for vandalismen. Jeg håber han vil tilgive mig når han læser dette. Han var
faktisk vant til det; han var som den ældste i den retning mere udsat end jeg.
Stuen var domineret af et mørkpoleret spisestuebord med seks tilhørende stole. Det stod lidt
forskudt mod bagvæggen for at give passage fra køkkenet til soveværelset. Mod bagvæggen lige
ved gangdøren stod en (stor, syntes jeg) kakkelovn, lejlighedens eneste varmekilde ud over
komfuret i køkkenet. Mod bagvæggen stod et skab til glas og porcelæn. Det fulgte med da vi
flyttede til Vestermarksvej. Et vigtigt møbel var en divan med lyst bolster med blå striber, dog
altid dækket af et divantæppe. Den stod somme tider op ad bagvæggen og fungerede som tre
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siddepladser ved bordet, eller den stod op ad væggen til
soveværelset. Den fungerede som ekstra seng når vi en
sjælden gang havde liggende gæster. Da vi drenge blev for
store til at sove i én seng (og på det tidspunkt var min ældste
søster kommet til), tjente den som seng for min bror.
Der var hyggeligt i den lille stue om vinteren. Kakkelovnen
gav god varme og det var rart at sidde foran den og kigge på
flammerne bag marieglasset. Kakkelovnsvarme er ikke let at
regulere, derfor havde vi en sortlakeret skærm med gul(d)
dekoration af kinesiske eller japanske motiver. Den blev
placeret foran ovnen når varmen blev for meget. På den anden
side: Ilden i ovnen krævede ilt til forbrændingen, og den kom
gennem de utætte vinduer og medførte en grim træk.
Vinduerne havde naturligvis kun et lag glas, det havde selv
nye huse på den tid. Det medførte at duggen løb ned af
ruderne, når det var koldt udenfor. Det er ramt lige på kornet
i serien “Matador” hvor man ser Agnes og Rødes vinduer
Min bror Ervin og mig sammen med vor udefra mens man hører sangen ved deres bryllup.
mor. Billedet må være taget sommeren
1941, og det ser ud som det er på
Stegholt.

Samme dag? Det kunne være Hjelm
Skov

I stuen befandt sig også lejlighedens eneste ekstravagance: En
TO-R radio. Den stod på et lille bord mellem vinduerne. Jeg
husker stadig dens flotte skala og det “magiske” øje hvis
grønne lys standsede sin pulsering, når man havde fundet en
station, der gik klart igennem. For at kunne spille (og i hvert
fald for at kunne tage London) var den forsynet med en
udvendig antenne fra vores hus til nabohuset og med en
jordforbindelse, en ledning gennem vinduet til en metalplade
i jorden. Det var ikke just FM-kvalitet der kom ud af den når
vi hørte “Pressens Radioavis” (det var det vigtigste selv om
ingen troede på den under krigen), “Middagskoncert fra
Vivex”, hørespil og “Børnetime”. Jeg har ikke mange
specifikke erindringer om nyhederne fra BBC, men jeg
erindrer klart den karakteristiske susende eller hylende lyd der
fulgte med aflytning på kortbølge, ligesom jeg husker de
voksnes diskussioner om politik og om krigen.
Ved vinduesvæggen, på hver side af radioen, stod to lette lænestole. De havde åbne armlæn af mørkbejdset træ.

I soveværelset var der tre senge, mine forældres to og en lidt
mindre seng der stod ved bagvæggen, et stort klædeskab og en kommode. Jeg har ikke vanskeligt
ved at huske mine forældres senge, for de fulgte med da vi i 1948 flyttede i eget hus på
Vestermarksvej. Når der var dug på ruderne i stuen, så var der is på ruderne i soveværelset når
det var frostvejr. Den groede i flotte isblomster der kunne have centimeters tykkelse. Jeg husker
at det var morsomt at tø et kighul ved hjælp af en mønt, man havde varmet på ovnen.
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Hvordan med renlighed og nødtørft? Med hensyn til det første så foregik det for mit
vedkommende i en zinkbalje der stod på gulvet i det varme køkken. Det var præcist som i filmen
“Den Store Badedag”. Almindelig vask foregik ved køkkenvasken, når det gik højt med vand
varmet på komfuret eller fra komfurets vandtank. Når man kom i skole fik (skulle man have) et
brusebad efter hver gymnastiktime. Man var altså sikret i hvert fald en afskylning et par eller tre
gange om ugen. Der var ikke toilet i lejligheden. Ja, der var overhovedet intet toilet i nærheden.
Vi havde i bogstaveligste forstand “lokum i gården”.
Aftrædelsesmuligheder, vaskerum og plads til opbevaring (pulterrum) var for de tre huse placeret
i to rødmalede udhuse der var placeret parallelt med og et stykke fra de to huse, der ligger nordsyd. Det skabte et område i midten (vor gård) der var velegnet til leg og boldspil. Udhusene var
af træ beklædt med brædder “én på to” og havde tag af tjæret tagpap. Vort lokum og pulterrum
lå i sydenden af det nærmeste udhus. Her gik fælleskabet om indgang igen, dog således at hver
lejlighed havde sit private lokum. Der var ingen yderdør. Man skulle skræve over et (højt syntes
jeg) “dørtræ” for at komme ind til de to lokummer der lå på hver sin side af en gang, der førte
ind til to (også private) rum forsynet med tremmedøre med hængelås. Vort og vor nabos
faciliteter var placeret i siden af udhuset, op mod gavlen, deres til venstre (som deres lejlighed)
og vore til højre. Jeg går ud fra at vore husfæller i den anden ende havde deres faciliteter
arrangeret på samme måde på den modsatte side af udhuset. I hvert udhus var der også - i vort
med indgang fra husets vestside - et vaskerum som beboerne var fælles om. Jeg husker der var
en del trækar, vaskebrætter, en vridemaskine og en enorm gruekedel. Man kan undre sig over at
to vaskerum var nok til de cirka 50 mennesker der levede i de tre huse, men man vaskede ikke
så ofte som nutildags, selv om det nok trak i den anden retning at man ikke brugte éngangsbleer.
En del af vasken (herunder sikkert blevask) foregik dog i køkkenerne. Min mor brugte den store
henkogningskedel til dette formål. Det var kun storvask der kunne retfærdiggøre optænding i
gruekedlen.
Der var en hel speciel stemning over vort “das”. Det kunne være en meget kold fornøjelse,
specielt i de kolde vintre i krigsårene. Døren sluttede ikke tæt og når det var fygevejr kunne der
være sne på brædtet. Brædtet var hvidskuret og hængslet så det kunne løftes, når man kun skulle
tisse, og når man skulle skifte “æ skiespand” (lokumstønden) ; det skete en gang om ugen. Jeg
erindrer ikke at man skelnede mellem dag- og natrenovation. Udskiftningen af tønderne foregik
i fuld dagslys, for i modsat fald ville jeg ikke have kunnet huske, hvordan det gik til. Tønden
kunne ved tømning lukkes med et låg der kunne monteres luft- og lugttæt ved hjælp af en
skruemekanisme. Mændene kom med to tomme tønder ad gangen. De brugte et åg så vægten
kunne fordeles rigtigt. De skruede låget af de to tønder og satte det på de fyldte, der derefter blev
båret til vognen. Skruemekanismen sikrede at lugten ikke var alt for slem - det var ikke værre end
at mændene kunne sidde på vognen og spise deres klemmer. Dagrenovationen blev kørt på “æ
losse”, mens lokumstønderne blev kørt til renovationsanstalten, “æ Abfuhr” (Tysk. Egentlig
bortkørsel eller renovation), hvor “det tynde” blev skilt fra “det tykke”. Førstnævnte blev kørt
på marker, akkurat som gylle nu om stunder, mens sidstnævnte blev forarbejdet til en meget
kraftig kompost, man kunne købe. Æ Abfuhr brændte i 1947 men stedet, hvor det lå blev længe
herefter stadig betegnet “æ chokoladefabrik”.
Skrald blev lagt i vor “skarnskas” (skraldespand) der var placeret på gavlen af udhuset, én for
hver familie. De var af galvaniseret jern og af en type der benyttedes langt op i 60-erne. De blev
også skiftet én gang om ugen.
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Der var noget helt specielt over min mors vaskedage. Tøjet (det der kunne tåle det) blev kogt i
gruekedlen under “omrøring” med en “ægte hvidkogt” stok der havde form som en smal åre.
Derefter blev det skrubbet (faktisk gnedet) på det riflede vaskebræt og siden skulle det skylles
i flere hold koldt vand. Atmosfæren var præget af varme og en masse hvid damp og en duft af
sæbe, helt anderledes end den parfumerede lugt af tørretumbler man møder på villavejene i dag.
Det var hårdt arbejde, det tog hele dagen og måske var tøjet ikke tørt den samme dag, og endelig
skulle det også stryges.
For at afslutte bygningsbeskrivelsen skal nævnes en vigtig detalje. Mellem de to udhuse var
placeret et beskyttelsesrum. Man kan diskutere
hvor meget det kunne beskytte, for det var
lavet af træ! Dog havde det kraftige dobbelte
plankevægge der kunne holde den egentlige
beskyttelse, 40 til 50 cm sand, på plads. Der
var kun ét rum og det var domineret af en
masse søjler, der skulle bære den halve meter
sand, der var placeret mellem loftet og taget.
Man kunne se at loftsbrædderne bulede nedad
Min far og min bror i Hindrichsens have på sydsiden af og hvor der var små huller, dryssede det fine
gule sand ud. Hele arrangementet var umalet;
huset på Langebro.
man havde vel ikke regnet med at det skulle stå
ret længe. De voksne sagde dengang at det ikke
kunne holde til “en træffer”, men kun kunne
beskytte mod granatsplinter. Det er muligt at
det kunne, men jeg har ofte derefter tænkt på
risikoen for at blive begravet i brædder og
sand.
Der hørte små haver til i hvert fald nogle af
lejlighederne. Vores lå foran trappen, mellem
husets gavl og vejen, mens vor nabos lå på
sydsiden af huset. Igen var vi altså forfordelt.
Der blev da heller ikke dyrket noget spiseligt i
vor have. Den var domineret af en stor
syrenbusk og derudover var der forskellige
stauder og buske og gav opholdsplads til en
vigtig detalje: En flagstang! Man skal huske at
retten til at vise Dannebrog i den periode - og
ikke mindst i den del af landet - var meget
vigtigt. Et kært minde ved vor have var også at
vi her påskemorgen skulle finde æg, påskeharen havde gemt i små reder i buskene.
Det var hårdkogte hønseæg som min mor
havde farvet ved brug af frugtfarve og andre
trick, såsom løgskaller. Der var små haver på
Husets østgavl med yderdøren. En af pigerne kan være
hele sydsiden af vort hus og der var haver
Gerda Hindrichsen.
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mellem de to andre huse og vejen, men om der var haver til de lejligheder der lå ud til gården,
har jeg ingen erindring om.
På billedet af østgavlen ser det ud til at vi havde en voliere i haven med fasaner(?). Det passer
ikke rigtigt med min erindring. Jeg husker at der var en stor syrenbusk, hvor volieren ser ud til
at være.
Langebro var dengang en smal, asfalteret vej uden fortove. Der var græs mellem vejen og
havehækkene og på den anden side var der en smal stribe græs og en “morrebæk” (mudderbæk).
Jeg husker at denne bæk indeholdt klumper af noget grønt og sort stads, så det at falde i bækken
var noget man skulle undgå. Den har sikkert været forurenet, men det er svært at sige med hvad.
Afløb fra toiletter kunne i hvert fald udelukkes, men køkkenvaskenes afløb har sikkert været ført
heri.
Mod øst - på den anden side af bækken - var en stor mark hvor der om sommeren græssede køer,
og der var frit udsyn til et stykke af “æ Sønneskasé“ (Skasé = chaussé) der den gang var stort set
ubebygget på den strækning. Der var også en
Nørreskasé. Begge disse indfaldsveje blev efter
krigen omdøbt til hhv. Flensborgvej og
Haderslevvej, nok samtidig med at Havnegade
blev til H. P. Hansensgade. Hvis man forcerede
bækken og pigtråden på begge sider af marken
kunne man komme til stranden, der ligger lige
på den anden side af Sønderchaussé. Det
gjorde vi tit og selv om det kan lyde ulækkert,
var det en sand fryd undervejs - med de bare
fødder - at træde i så mange kokasser som
muligt - dog ikke på tilbagevejen fra stranden!
Bag husene, mod vest, lå en sti på en lille
“Tulle Møllemands” hus (Slotsmøllen). Maleri af J. N. dæmning. Her løb engang (før min tid) en
Falck. Bemærk at kirken har det oprindelige tårn.
smalsporet jernbane som nogle kaldte
Lillebanen, andre “æ Kleinbahn”. “Æ bansti” og Langebro løb sammen ca. hundrede meter syd
for vort hus, og den således frembragte trekant var en mark hvor der græssede heste - i perioder
min morfars.
Det skal her indskydes at Langebro forløber anderledes i dag end på den tid, vi her beskæftiger
os med. Vort hus var det tredje på højre side når man kom fra byen, derfor var det nummer 6.
Langebro havde altså sit udspring i Bag Møllen. I dag er den del af Bag Møllen der lå mellem
Langebro og et stykke af Bag Møllen omdøbt til Langebro, og numrene begynder ved Sønderport. Vort hus har nummer 19 i dag.
Når man gik mod byen og passerede broen over bækken kom man til “Bag Møllen”. Lige hvor
Langebro løb ud i Bag Møllen var der en lille trekantet plads med græs i midten. Det var “æ
løjdeplas” (lygtepladsen). Her kunne man gå til venstre eller til højre. Gik man til venstre kom
man forbi de tre huse, der i indretning og faciliteter var nøjagtige som vore huse på Langebro.
Over for disse huse lå nogle villaer. Den anden af disse er i dag museum, Hans Falcks Hus. Hans
Falcks far, J. N. Falck, var en kendt profil i den periode, vi her taler om. Han var maler og han
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lavede også en del kunst. Han sagde om sin søn: “Min søn æ kunstmale, æ e kuns male”.
Længere fremme gik vejen over i “Ved Slottet”. Her passerede banestien på sin vej videre mod
Sønderport og havnen. I dag har museet adressen Ved Slottet 27.
Man sagde meget om den gamle
Falck. Han skulle have været
glad for et glas og han var meget
“produktiv”. Han malede kopier
af mange kendte malere, således
har vi stadig i vor familie hans
kopi af Otto Baches berømte
billede af “Kongemordet i
Finderup Lade”. Man sagde at
han, når han lavede disse kopier,
stillede en masse lærreder op og
derefter bemalede dem, farve for
farve. Jeg kan tydeligt huske
Falck. Han kom nemlig i lange
tider én gang om ugen. Dette
Brundlund slot med slotssøen vi fiskede karper og sudere i. Vi stod faktisk hang sammen med at han helst
på marken i forgrunden. Bemærk nederst til højre rækværket med pigtråd
ville sælge sine billeder på den
på toppen. Det var ingen hindring! I baggrunden vandmøllen ved mølleåen.
måde, at folk betalte et (meget)
Foto Eigil Byriel
lille beløb, måske en krone eller
mindre, én gang om ugen. På den måde kunne han komme rundt og snakke med folk. Han var i min hukommelse - en lille, spinkel mand i plusfour og med alpehue.
Gik man ved “æ løjdeplads” til
højre ad “Bag Møllen” stødte
man først - på venstre side - på
Ziewitz’ gård. Jeg har den
erindring at det var en
bondegård, der så at sige var
blevet “indhentet” af byen. det
må passe, thi F. Wilhelm Ziewitz
er optaget i vejviseren for 1948
som “landmand”. Overfor lå en
kort række huse, og i et af dem
kom jeg en del fordi det
rummede tømrermester Jørgen
Hendes værksted. I en lang
Ved Slottet som var en del af min skolevej, som den så ud 1958. Foto Eigil
periode under krigen arbejdede
Byriel.
min far for ham og det betød, at
han kunne bruge værkstedet, også til “fusk”.
Bevægede man sig videre fandt man først Aabenraa Motormølle der lå ved en lille vej der afskar
hjørnet mellem Bag Møllen og Sønderport. Her købte vi korn til vore høns og senere også til
duerne. Vi brugte denne lille vej når vi skulle besøge købmand Høffner i Sønderport. For enden
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af Bag Møllen lå lige overfor, i Sønderport, bager Skovs bageri og butik. Begge steder var det
en triumf hvis vi kunne berette, at man havde glemt at spørge efter “mærker”.
Ved Slottet hed naturligvis sådan fordi slottet, Brundlund Slot, lå her. Det var dengang
amtmandsbolig, og det var Kresten Refslund Thomsen der residerede her i den periode, vi taler
om. Ved Genforeningen i 1920 var Refslund Thomsen af Den internationale Kommission (CIS)
blevet konstitueret som landråd for Aabenraa Kreds og derefter amtmand for Aabenraa Amt
1920-32 og Aabenraa-Sønderborg Amt 1932-54. I perioden 1935-44 var han tillige politiadjudant
for de sønderjyske landsdele og havde bl.a. til opgave at sikre, at der blev ført en ensartet kurs
over for det dengang nazificerede tyske mindretal.
Omkring slottet var en voldgrav der havde dimensioner som en egentlig sø. I søen var der fisk,
karper og sudere. Det siges at der også var nogle store gedder. Vi fiskede meget i søen, og
bagefter har det tit undret mig at vi fik lov - og at så mange fik lov. Der kunne i perioder være
15 - 20 fiskere ad gangen, og vi stod altid på den lille eng syd for søen. Vi brugte brød som
madding og det var ikke svært at få bid.
Der knytter sig andre minder til denne sø og dens omgivelser. Der var ænder og svaner i den og
da jeg stiftede bekendtskab med H. C. Andersens “Den Grimme Ælling”, forestillede jeg mig at
det foregik her. Over for søen lå et lidt skrutrygget, hvidmalet hus (se billedet ovenfor) som altid
for mig har været det hus, eventyrets gamle dame med katten boede - og hvor ællingen tilbragte
vinteren. Og jeg forestillede mig at det var ude på søen at ællingen den følgende sommer, da den
havde skiftet fjerdragt, mødte sine artsfæller og blev “anerkendt” som en af deres.
Så skulle scenen være sat. Jeg håber at de af mine læsere der ikke har personligt kendskab til “Æ
Stenbarakke” kan forestille sig, hvordan mine nærmeste omgivelser har været. Jeg vil i det
følgende prøve at beskrive hvordan livet udfoldede sig i disse omgivelser.
Allerede af ovenstående fremgår det klart at de materielle kår var mildest talt anderledes i 30erne og 40-erne - vurderet ud fra vore dages standard. Målt med denne var vi meget fattige, ja
vel så fattige at unge mennesker af i dag ikke kan forestille sig det. Men fattigdom er relativ, og
jeg følte ikke at vi havde det dårligere end andre. Jeg har således aldrig oplevet at gå sulten i seng
eller ikke at have rent tøj at tage på. Bevares, vi levede på bunden af samfundspyramiden og selv
om min far var faglært tømrersvend med den faglige stolthed, der fulgte hermed, var der altid
arbejdsløsheden at regne med. Hvad dette sidste angår var der vel ikke de store problemer under
og lige efter krigen, men der var altid sæsonledigheden der var specielt følelig for
bygningsarbejdere.

3. Beboerne
Lad mig begynde med vore husfæller. Det er også dem jeg husker bedst. De mennesker vi delte
forstue med, hed Hindrichsen, Anna og Hans Peter. Peter Hindrichsen var havnearbejder. Han
var mørk og senet. Konen var også mørk, ret kraftig og altid klædt i farverige forklæder. De var
lidt eller noget ældre end mine forældre, og derfor var deres ældste, Ernst, også ældre end min
bror. Der var en datter, Gerda, omtrent på min alder som jeg ikke husker meget om, bortset fra
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at hun når der var “sæson” for boldspil, udfoldede denne aktivitet sammen med en anden pige,
op ad muren udenfor - eller i gangen, når det regnede. Hindrichsens var flinke mennesker som
holdt sig for sig selv.
I den anden ende af huset boede to meget forskellige familier, Petersen mod syd og Filbert i
lejligheden på vor side af huset, mod nord. Fru Petersen var enke og havde to sønner, Arthur og
Peter, kaldet Petermand. Jeg har ikke haft meget at gøre med sønnerne for de var ældre end jeg,
Arthur vel et år eller to ældre end min bror og Peter måske fem-seks år ældre. De fik begge en
uddannelse, Arthur som smed, mens Peters forløb var et typisk eksempel på første trin på stigen
ud af arbejderstanden: Han blev skolelærer. Han fungerede i mange år som respekteret overlærer
og senere viceskoleinspektør ved Aabenraa skolevæsen. Han blev senere lærer for min yngste
søster, og jeg har én gang talt med ham siden, til min brors 60-års fødselsdag. Selv om Arthur var
et par år ældre end min bror, hørte han til hans kammerater. Jeg husker ham som en flot fyr der
var populær hos pigerne; i hvert fald husker jeg at han var lun på min mors kusine da hun engang
var på ferie hos os. De sad om aftenen på vort havestakit og snakkede “fortroligt”.
Johann F. J. Filbert er optage som murersvend i Aabenraa vejviser 1948. Han var nok lidt ældre
end min far - for mig en gammel knark. Han var en lille muskuløs pykniker med et specielt
kendetegn: Han talte rigsdansk! Ja, han råbte tit så højt at vi kunne høre det gennem væggen. Fru
Filbert var også “speciel”. Hun var lidt stor i det med meget lyst, rødt hår og fregner. Hendes
sprog var også rigsdansk men med en eller anden accent, måske tysk. Hun sagde fx engang til
mig da jeg legede med en bold, at det var “Hjalmar sin bold”. Hendes hår- og hudfarve var slået
kraftigt igennem på sønnerne. Der var fire: Holger, Aage, Frode og Hjalmar og de var alle lyst
rødhårede, om sommeren helt hvidhårede som vi, men med “øllebrød” i ansigtet og på armene.
Jeg lå aldersmæssigt mellem Frode og Hjalmar, men alligevel var de ikke en del af min
“omgangskreds”. De var for “stærke”. Allerede i en meget tidlig alder gør den mandlige
“hanbavianmentalitet” sig gældende. Jeg vil ikke sige jeg var fej, men jeg kendte min
begrænsning, og Frode var en sådan. Engang havde han sat mig stævne på marken foran haverne
syd for huset. Jeg gik derom for at se hvad han ville mig. Det viste sig at Hjalmar også var der,
og at Frode ville have at jeg skulle prøve kræfter med Hjalmar, som faktisk var yngre end jeg.
Jeg var ret sikker på at jeg heller ikke kunne ordne Hjalmar, og der blev da heller ikke noget
opgør. På en eller anden måde fik jeg mig snakket ud af den for mig pinlige situation.
I gavlenden af huset over for vort boede to familier. Til højre, mod gaden, boede snedkersvend
Mathias Clausen. Hans kone hed Mary og de havde fire børn, tre drenge og en pige. Børnene var
i alder cirka mellem baby og seks-syv år ældre end jeg. Pigen Elva var vel fire-fem år ældre end
jeg og den ældste søn, Svend Aage, stak til søs - det må have været efter krigen. Der var en dreng
på min egen alder. Jeg mener han hed Karl Kristian. Jeg legede med ham, men han står meget
svagt i min erindring. Clausen blev kald “sinne (langsomme ) Mathis” og var en stille natur. Hans
Mary var en frodig dame, der var knap så stille af natur. Elva var også frodig.
På den anden side af deres forstue boede enkefru Nissine Rasmussen med sine voksne børn. De
blev kaldt “Zitte” eller “Sitte”. De var “mærkelige”. Jeg tror ikke jeg fornærmer dem eller folk
der kendte dem ved at mene, at de var begavede under middel. Vi kaldte dem “Zitte-bøh” og jeg
aner ikke hvad det hentydede til. Vi kaldte dem også “skjeern (skidne eller snavsede) Zitte”, og
det var en hentydning til at de ikke vaskede sig ret ofte. Deres børn var ældre end vi, i min
erindring voksne på den tid. Vejviseren siger: Arbejdsmand Peter J. Rasmussen, Frk. Christine
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M. Rasmussen og bud Albert Rasmussen. Det er en fast anekdote at pigen, der kaldtes Søster,
engang kom ind til os for at bede om “bæk å due mæ” - blæk at skrive med! Det der står stærkest
i min erindring om dem, var deres hund, en sort Schæfer ved navn Snuggi. Den var tøjret ved
deres side af trappen og gøede som en besat af alt og alle. Jeg var hundeangst for den.
I den anden ende af det hus boede familien Sørensen mod gården. Han var inden for handel eller
butik. Han havde tiltel af huskarl. Min far sagde at han var bydreng hos Hoffgaards (byens
førende manufakturhandel). Når man besøgte dem kunne man godt se, at de havde en lidt højere
standard. De havde overpolstrede dagligstuemøbler og i det hele taget et meget “finere” hjem.
Om julen havde de en lidt anden skik end vi. Juletræet blev godt nok pyntet (af julemanden?)
natten til juleaftensdag, men deres træ var pakket ind i brunt papir. Sønnen, Poul Erik, måtte ikke
se det før det blev tændt (af julemanden?) om aftenen. Poul Erik var i alder mellem mig og min
bror, og jeg mener ikke han deltog meget i det jeg legede i gården. Han havde også meget mere
“rigtigt” legetøj, sikkert også et elektrisk tog. Mod gaden boede familien Neumann.
I huset længst mod nord (Langebro 2) boede familierne Boysen, Bentsen, Andersen og
Christensen, men jeg ved ikke hvordan de var placeret i huset. Jeg har den erindring om fru
Bentsen, at hun var ferm til at sy. På et tidspunkt syede hun mig et sæt vintertøj af nogle grå
militærtæpper. Senere, da de var flyttet til Jernbanegade, syede hun et par gange en skjorte til
mig. Jeg husker at den ene var af noget flot, skotskternet stof med to lommer.
I de tilsvarende huse på Bag Møllen boede tolv familier under de samme forhold. Det drejede
sig om numrene 11, 13 og 15. Best kendte jeg min onkel Alfred og min tante Grethe, der boede
i nummer 11 sammen med mine fætre Hakon, Harald, Gerhard og Egon. I huset boede også
familierne Callesen, Hünersen og Dähnert - og en masse børn og unge mennesker. Alene for
Hünersens vedkommende er der nævnt fire individer i vejviseren hvilket betød, at de var over 18
år. De har ikke haft megen plads at røre sig på.
I de to andre huse boede i nummer 13
familierne Fiebiger, Jensen, Swendson og
Tagesen og i nummer 13 Holm, Pedersen,
Boisen og Hansen.
Apropos øgenavnet “Sinne Mathis”, så var
øgenavne meget almindelige på den tid. Der
var i byen på den tid en masse originaler
med øgenavne, som huskes. Eksempler er:
Lange Hannes, Tumbe (tossede) Frantz,
Anton mæ æ hach (med hagen), Tulle
Møllemand (han boede og arbejdede på
møllen ved Brundlund Slot), æ Hornmine
(fordi der stak ølflasker ud af alle hans
lommer), æ Schwumpukkel, General
Schmidt og hans søn, som selvfølgelig blev
kaldt Løjtnant Schmidt og Smukke Hansen
Tumbe Frantz og Lange Hannes siddende på kanten af den
(han var politibetjent) for blot at nævne
lille kumme foran det gamle rådhus.
nogle stykker.
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4. Familien
Man kan med god ret hævde at mine forældre var “sammenbragte” børn. Hun var af god gammel
dansk bondeslægt, og han var (i hvert fald teknisk set) andengenerations indvandrer, men dog
kun i kraft af de særlige forhold der var gældende i grænseregionen.
Min mor, Elise Marie Hansen, blev født 12.
februar 1911 på Lund Mark, Burkal sogn som den
næstældste af fem søskende. Hun blev faderløs
allerede som femårig idet min bedstefar blev
dræbt i første verdenskrig. Der var mange sønderjyske mænd der led samme skæbne, for det var
ikke ualmindeligt at de af tyskerne blev placeret
på udsatte poster ved fronten.
Til venstre ses et udsnit af et brev min bedstefar,
Andres Hansen, sendte fra fronten i Frankrig. Der
er i min besiddelse i alt 3 breve, alle sendt vinteren 1915/16 fra vestfronten. Som det fremgår
Brev fra (vest)fronten Courtrai i Frankrig
var tonen mere højtidelig dengang; indledningen
er: “Min inderlig elskede Hustru!”. Brevene er
tilsyneladende ikke skrevet med gotiske bogstaver, men de er alligevel vanskelige at læse.
I min besiddelse er også min bedstefars frierbrev til min mormor, dengang Anna Jørgensen. I
“oversættelse” til latinske bogstaver, men ordret med alle stavefejl og udeladelser, lyder det
således in extenso:
Lund 1907
Kjære Søster i Herren!

Andreas Hansen

Guds Nåde og Fred vorde dig mangfoldigen til del, jer Kjære Søster det er
umådelig stort at stå i Nåde hos Gud og sin fars fred den fred som overgår
al fortred og som er mægtig til at bevare vore hjerter og vore Tanker i
Christus Jesus vor Herre thi vor der er fred i hjertet fulkommen Fred i Gud
der have vi frimodighed til at træde frem for hans Throne og der er der
ingen Magt verken i Himlen eller på Jorden der formår at forrane os Livet
i gud lad søige dene Fred lad os altid have åben Sag med vor Gud Lad os
kun fortelle ham det alt i hvor dårligt det end mangen gang går thi når vi
bekjender vore feiltrin da er han trofast at han forlader dem renser os for
al uretferdighed og når han har renst os da ere vi virkelig rene og eier
fuldkommen Fred ja det er stort at eie en sådan Frelser der har Fredstanker og Nådes hensigter med os lad os holde ud endnu et lidet så kommer
Herren at hente os hjem da er al strid forbi og vi må forevigt nyde hans
herlige Salighed. Nu vil jeg spørge dig Anna Elsker du mig eller er din
opførsel over for mig Kun fortrolighed uvisheden er mig grulig og det blir
for hver gang jeg ser dig værre jeg har grundig studeret dig kan du tro og
dog tror jeg vi er en Gåde for hinanden jeg har søgt hvit hos dig men
verchen funden hvorfor jeg ikke skulle kunde Elske dig men ver gang har
jeg mottet forundre mig vor ens vi vare i Tankegang og væsen jeg har i mit
liv ikke truffet det før jeg ved ikke hvorfor det er kommen thi i førstningen
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syntes jeg slet ikke om dig jeg troede ikke engang at du var et Guds barn men er det virket ved Herren i mig så er
jeg også vis på at han vil virke gjenkjerlighed i dit hjerte thi han vil ikke gjøre sine børn noget ond nu overlader jeg
resten til dig og jeg vil lade Herren om at han vil danne og berede dig og dit svar efter sin Viljes velbehag og af hans
hånd vil jeg tage det i hvordan det end går ingen skal mærke det gå mig vis du vil tie dermed om det end vil smerte
mig meget men da la os kun leve som herindtil som Søster og Broder i Herren
Du kand tro der er gang i folk nu her i Lund nu er al vit som bortblest jeg nesten ked af disse
drillertar da jeg jo dog endnu må lide uskyldig nu vil jeg slutte med en venlig Hilsen fra din i Herren forbundne
Broder og Venn Andreas Hansen
Jeg tager nu et or fra Herren til dig som står Ef. 66. 10-11 A
(Afskrevet d. 10.3.2003 af Paul Georg Pedersen)

De bliver gift 6. marts 1908 og får i hurtig rækkefølge 5 børn: Hans Christian, Elise, Asmus,
Andreas og Annine. Sidstnævnte må være undfanget i en orlov. Han når ikke at se hende, for:
Den 22. oktober 1916 skriver T. Riontier, Leutnant der Reserve und Kompanieführer:
Sehr geehrte Frau Hansen.
Die Kompagnie macht Ihnen hierdurch die schmerzliche Mitteilung, dass Ihr Gatte, unser lieber Kamerad, der
Grenadier Andreas Hansen, am 21.10. 1916 durch Granatsplinten in den Kopf den Heldentod für sein Vaterland
gestorben ist. Die Verwendung hatte seinen sofortige Tod zur Folge.
Getreu seinem Fahneneide in eifriger Pfichterfüllung hat er sein Leben dem Faterlande geopfert. Wir verlieren
in ihm einen tapferen Mitkämpfer, der das Wohlwollen seiner Vorgesetzen und die achtung seiner Kammeraden
besass.
Seine Leiche wurde am 22.10 auf dem Ehrenfriedhof III der 1. Garde Reserve Division (h 150) Beisein einer
Abordnung der Kompagnie und der Regimentsmusik durch den Divisions-Geistlichen bestattet.

Det har sikkert trøstet min mormor meget!
Min mormor må dengang have været
i en meget vanskelig økonomisk situation selv om hun sikkert har fået en
eller anden kompensation i tiden derefter. Det kan have fortsat efter krigen
og genforeningen, fordi ovennævnte
brev er påstemplet følgende med rødt:
“ 24 MAJ 1940 S. F. 19 40 Nr. 279"
(det kursiverede skrevet med blæk).
Det tyder på at den tyske besættelsesmagt (under 2. verdenskrig) har været
involveret.
Hun blev boende i Bolderslev hvor
hun senere stødte på Christian Colmorn som hun giftede sig med i 1925.
Efter sigende levede han af at samle ben, klude og andre ting der kunne genbruges, altså det man
senere kaldte en produkthandler; han havde endda en gammel Fordvogn at køre rundt i. Jeg
kaldte ham “Mofa” (morfar) og han var på den tid vi her taler om vognmand med forretning i
Min Mormor med sine børn ca. 1917. Pigen med sløjferne er min
mor.
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Slotsgade nr. 2 - 4. Han havde to eller tre “foewærk”
(foderværk, dvs. spand heste) og må siges at have
været ret velstående. Når vi (eller jeg selv) besøgte
dem, var det et skridt ind i en ganske anden verden.
De havde telefon og et rigtigt vandkloset under
trappen til førstesalen. Jeg husker (og det må betyde
at det har gjort indtryk på mig) at selve WC-skålen
var af den type, hvor det man besørger bliver liggende og ikke dumper ned i vandet, før man trækker i
snoren. Der var et stort spisekøkken med terrazzogulv og - tjenestepige! hun hed Emmy og hun blev
senere gift med min “onkel”, Morfars eneste søn,
Peter. Huset var ret stort, for ud over en stue der
fungerede som kontor, var der i stueetagen en “fin”
stue, der var større end vor stue og soveværelse
tilsammen. Der var også et soveværelse og overetagen var tilsvarende stor. I begyndelsen af min barndom boede min oldemor i et værelse ovenpå.
Peter og en anden onkel, “Dres” (Andreas efter sin
far), var karle i bedriften, og der må have været
mindst én mere hvis der var tre foderværk, for Morfar
deltog ikke i det manuelle arbejde. Dog husker jeg at
Min Mormors bryllup med Christian Colmorn. han selv sad ved tømmerne, når rustvognen som (i
min erindring) også var en del af forretningen, kom
1925
i brug. Han sad da på bukken af den “den fine vogn
i sølv og lak” iført sort silkehat og slængkappe og
styrede de sorthyllede heste med fjerbuske på hovederne. Min bror hævder - og det er nok rigtigt for han
må kunne huske mere præcist - at rustvognen ikke
hørte til forretningen; den kunne have tilhørt en
kollega til Morfar, Fidde (Frederik) Kahle.
Ejendommen i Slotsgade var et eventyr for en lille
dreng. Med sin høje mur omkring gårdspladsen var
den at ligne med “Fort William Henry” i Coopers
roman “Den Sidste Mohikaner”. Når den store port
mod gaden var lukket, var det som om der var et
specielt mikroklima. Gården var stor, i hvert fald i
min erindring, og dens toppede brosten gav en helt
speciel lyd fra sig når hestene bevægede sig rundt. I
hjørnet bag porten var der altid en stak sand eller grus
som sikkert var beregnet til at strø med, hvis gaden
Og sølvbrylluppet i 1950
var glat om vinteren. Ved siden af var der en mødding der med jævne mellemrum blev tømt, noget min far havde glæde af til haven. Modsat porten
var så stalden med plads til hestene. Den havde en overetage der i en ret vinkel var sammenbygget med beboelsen, således at der fremkom en lo mellem huset og stalden.
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I loen og på dens loft var en masse maskiner og andre ting en
dreng kunne pille ved og rage i.
Nedenunder var der en esse og
en ambolt, noget jeg tror var
blevet brugt før Morfar overtog
ejendommen; jeg erindrer i hvert
fald ikke smedeaktivitet. Der var
også en halmhakker der kunne
lave hakkelse til hestene. Der var
andre maskiner, og de blev alle
drevet af en fælles aksel med
remskiver der var placeret bagest
under loftet. Ad en trappe i hjørTre Generationer. Min mor mellem sin mormor og mor.
net kunne man komme ovenpå,
og her var også en masse muligheder for at gå på opdagelse. Herfra var der også adgang til
høloftet over stalden hvorfra strøelse i form af halm til hestene kunne langes ned i stalden
gennem en luge.
Jeg husker specielt det ene foderværk der bestod af to skimler, den ene rød og den anden blå. De
var begge meget store belgiere, men ellers meget forskellige af fysiognomi. Den røde var “spidsrygget” mens blåskimlen var fed og meget bredrygget. Man mærkede tydeligt forskellen når man
red på dem. At sidde på den blå var som at sidde i en dyb lænestol. Ens ben strittede ud til siden
og det var ikke så let at “få kontakt” med hesten med hælene. Af
denne grund var det som regel
mig der red på den, og min bror
der red den røde eller en af de
andre. Vi red ikke på hestene for
fornøjelsens skyld. Vi gjorde det
om sommeren når hestene skulle
i marken efter dagens gerning.
Det var lidt af en ære at få lov til
at ride, og det var noget vi kunne
tilbyde kammerater som en
“gunst”. Morfar havde græsningsmulighed for hestene forskellige
Slotsgade ca. 1950 . Det første hvide hus på højre side er nummer 2 - 4, steder i og omkring byen. I lang
tid skulle hestene rides (og trækmine bedsteforældres hus. Postkort. Foto Hjalmar Joensen.
kes) til en mark på Frydendal der
lå ad Nørreskasé til, så det var temmelig langt fra Slotsgade. Hestene var glade for at komme på
græs. Det kunne mærkes på deres temperament når vi nærmede os marken. De blev urolige og
var svære at holde i skridt. Galop var ikke noget man ønskede sig som lille dreng på en arbejdshest uden sadel og bidsel. Når det gik højt, havde vi en “tømme” af snor i deres grime, og
jeg husker at reglen var, at man skulle hage sig godt fast i hestens manke.
Min mor havde gået i dansk skole. Det var muligt også mens Sønderjylland var under Tyskland.
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På én måde var det dog anderledes end i Danmark: De skulle lære tysk og det var nok ikke
almindeligt ellers, at børn i underskolen skulle lære sprog. Min mor blev aldrig særlig boglærd,
og det må da også have været svært i en landsbyskole med kun to klasser, “de små” og “de store”.
Jeg husker at hun har fortalt at hendes mindste søster en dag på lærerens spørgsmål om, hvad
“Zehnzucht” betød, havde svaret, at det betød “æ titoch” (titoget).
Min far, Herbert Franz Heinrich Federau, var født i
Aabenraa den 27. oktober 1910. Indtil for nylig har jeg
troet at navnet Federau var noget helt specielt, noget
kun ganske få mennesker hed. Jeg blev meget klogere,
da en Googlesøgning på internettet giver over 150000
hit. Der er selvfølgelig mange gengangere, men man
lades ikke i tvivl om at navnet er udbredt over hele
verden. Det var Opa (min farfar) der havde bibragt os
den forkerte forestilling ved at fortælle os at “der var
Feder am Berg og Feder am Au” og deraf navnet. Det
ligger imidlertid også fast at Federau er et stednavn i
Henriette (født Scharna) og Emil Federau. Bil- Vestpreussen. At blive opkaldt efter et sted er temmeledet er taget af “L. Lauritzen, Photograph,
lig almindeligt alle steder i verden, men det forekomGrosse Strasse 41, Apenrade”.
mer usandsynligt at alle de Federau’er, der findes, kan
have rod i dette sted. En anden og helt sikker - supplerende - forklaring er den at Federau er en
germanisering af det russiske “Fedorov”, der er et meget almindeligt russisk navn. Navnet
Federau bliver da også af Solsjenitsyn i hans roman “Kræftafdelingen” tillagt en patient med
tysk baggrund. Mange mennonitter og mormoner hedder Federau; derfor er en anden kilde til
søgning i Federau’ernes fortid de lister over trosfæller der udvandrede til USA og navnligt
Canada, som mennonitterne har lagt på internettet.
Min Opa, Emil Federau, blev født den 29. no
vember 1878. Han giftede sig den 21. august
1903 med Heinriette, født Scharna, og de må
være kommet til Aabenraa umiddelbart inden
dette tidspunkt. De kom fra en lille landsby,
Glasau (nu polske Kowalki) i Østpreussen og
grunden til deres flytning har uden tvivl været at
livsbetingelserne (muligheden for at få arbejde)
var større her, end hvor de kom fra. Min Oma
døde allerede i 1949 så hun står meget svagt i
min erindring; det skyldtes nok også at hendes
dansk var ret dårligt. Efter min fars udsagn talte
Opa
Oma
hun en gebrokken blanding af polsk og tysk. Opa
derimod var det man i dag ville kalde rigtigt integreret. Han var dansk, ingen tvivl om det; han
havde “Kedde Kryds” (Christian X) og Alexandrine på væggen i sin aldersrentebolig på Skinderbro. Teknisk set var mine bedsteforældre ikke indvandrere; de var blot flyttet fra én del af
deres land til en anden. Da Sønderjylland efter genforeningen igen blev dansk, betød det dansk
indfødsret for alle, der boede her- og som måtte ønske det.
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Min far var den næstyngste af
fem brødre, Alfred, Emil og Otto
(Bertold) var ældre og Gustav var
yngre. Onkel Alfred - gift med
tante Grethe- var maskinarbejder
og boede i Aabenraa, som nævnt
meget nær ved os, i de stenbarakker der lå på “Bag Møllen”. På
grund af krigen var de ikke på
talefod og blev det aldrig siden,
heller ikke da de begge blev
gamle og min far kom på plejehjem. Årsagen var at de - vel
også som resultat af familiens
specielle baggrund - valgte hver
Familieudflugt - sandsynligvis i 1935. Fra venstre: Onkel Peter (der sin side nationalt set. På bagpjatter), Oldemor, tante Adelheid (mormors søster) med Annalise, Morfar
og Mormor, onkel Hans med Ervin, tante Anine, min mor og onkel Otto. grund af krigen og af min fars
involvering i modstanden mod
Det må være min far der har taget billedet.
besættelsesmagten var det en helt
umulig situation. Det betød dog ikke at jeg ikke havde kontakt med mine fætre. Egon, den yngste,
var født fjorten dage efter jeg, og vi stod senere i lære sammen. Min mor og min tante havde også
et ret “normalt” forhold; de to familier kom bare ikke sammen.
Min fars ældste bror, Emil - gift
med tante Lone - var dengang
malermester i Skjern. De havde
en søn, Halvdan, som immigrerede til Schweiz og en datter, Jette.
Den yngste, Gustav, - han stavede
sit navn Fehderau (der giver langt
færre hit på “Google”) - var tømrer som min far og boede på
Bornholm med tante Ellen og
sine tre børn, Vivian, Steen Bjarne og Ralph. Otto var den eneste
Min mor. Billedet er sandsynligvis taget Min far fotograferet ved samme lej- som jeg mener ikke var faglært,
omkring 1930.
lighed. Sikkert bryllupsbillede
eller i hvert fald arbejdede han
ikke ved sit fag. Han boede sammen med tante Dagmar i København og havde to sønner, George og Poul. Han (Otto) havde taget
navneforandring til Stannum (gud ved om han var klar over at det er latin for tin); han har vel
syntes at det var svært at leve med navnet Federau i København. Senere skiftede min bror og en
af mine fætre også navn (til Nelting). Man kan godt forstå det, selv om det giver visse problemer
sådan “at skære sine rødder over”. Hvis navnet - ved udtale - ikke, som det skal, skilles Feder-au,
men Fede-rau betyder det på sønderjysk direkte: “fede røv”. Og det er jo ikke just flatterende.
Navnet har aldrig givet mig problemer bortset fra at man altid skal stave det, når nogen skal
notere det ned. Det er heller ikke ualmindeligt at folk tror det er fransk eller forsøger - det er ret
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let - at udtale det på fransk. Med årene og efter at jeg har opdaget navnets udbredelse, er jeg
blevet meget glad for det. Man skal ikke skamme sig over sin herkomst, men blot huske at ens
nationalitet ikke - som nogen fejlagtig i disse fremmedfjendske tider fremturer med - er et
spørgsmål om hvor ens familie eller man selv kommer fra, men om den nationalitet man er opdraget i og det nationale miljø, man lever i. Desuden er der i Sønderjylland mange eksempler på
tyske, central- og østeuropæiske navne: Urbanski, Nadolny. Stammerjohan, Schleikjer, Schlüter,
Schröder, etc., for at nævne nogle få af dem jeg kender.

Et udsnit af familien. De voksne fra venstre: Min far, onkel Alfred, min mor, onkel Emil, Opa, onkel Gustav og
tante Lone. Børnene kan være Hakon til venstre og Harald til højre. I så fald kan det være min bror Ervins
barnevogn og billedet er så fra sommeren 1933.

Modsat min mor gik min far (naturligvis kunne man sige, når man bærer fornavnene Herbert
Franz Heinrich) i tysk skole, også efter Genforeningen. Det kunne godt være blevet et problem
som det i øvrigt var for mange i samme situation. Han har sikkert talt tysk i hjemmet og sønderjysk blandt kammerater. Han lærte sig imidlertid “bogligt” dansk senere. Èn af fordelene ved
at blive faglært var at den skolegang, der fulgte med - det der kaldtes teknisk skole - også havde
et ret massivt indhold af almindelige skolefag, såsom regning og dansk. Han havde således ingen
problemer med at formulere sig på dansk, hverken skriftligt eller mundtligt. Han var ægte
tosproget: Tysk og sønderjysk og dertil rigsdansk uden mere accent end almindeligt for
sønderjyder.
Hans “Abgangs-Zeugnis” fra “Bürgerschule in Apenrade, deutschsp. Abteilung” er ikke
imponerende. Det viser at han gik ud af 7. klasse, og at han tilbragte halvandet år i denne klasse.
Han får karakteren g (svarer nok til 02 efter 12-skalaen) i både “Fleiss” og “Betragen”. Det første
kan forklare noget, mens det sidste ikke står til troende, for han var rigtig godt begavet. Hans
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bedste fag var de musiske: “Zeichnen, Singen og Turnen” hvor han får hhv. mg, ug og mg+.
Resten er lutter g’er med g+ i “Realien”. Ud over de fortrykte fag er med blæk tilføjet: “Dänisch:
g+. Det ser ud til at han ikke har følt sig særlig veltilpas i skolen. Han tager åbenbart revanche
i Teknisk Skole hvor han den 18. Marts 1929 opnår diplom “Som Anerkendelse for Dygtighed,
udmærket Flid og særdeles god Opførsel”. Han bestod sin svendeprøve med karakteren mg+.

5. Haven på Stegholt
Årsagen til at vi trods besættelse, rationering og lejlighedsvis ledighed kunne opretholde en mere
end rimelig god levefod var en jordlod på 800 - 1000 m2. Vor have lå på Stegholt og forsynede
os ikke kun med grøntsager og bær, men også med rigelige mængder af proteiner i form af kød
og mælk. Stegholt, eller i alt fald dens nordlige del, var dengang en del af banestien. Vi kom i
haven - min far cyklede og vi drenge løb ved siden af - ved at slå ind på banestien hvor denne
krydsede Langebro lige ved Hoff’s betonstøberi. Efter at have krydset Tøndervej der dengang lå
ligesom på en dæmning, fulgte vi banestien yderligere et par hundrede meter. Her lå haver i en
bræmme på begge sider af stien, og vores var den første på højre side, mod vest. Bag haverne var
der marker der strakte sig mod vest til bebyggelsen på Borgmesterløkken og mod øst til husene
på “æ Sønneskasé“ (Sønderchaussé). Jeg tror min far ejede haven, og han havde yderligere lejet
et stykke eng hvor han slog græs til dyrene. Jeg behøver bare at lukke øjnene for at kunne høre
den specielle lyd af skærpningen af lebladet. Det foregik ved strygning med en “lestryger”, først
yderste halvdel der gav en dæmpet lyd, fordi hånden på lebladet virker som “sordin”, derefter
inderste halvdel med en skinger resonans af hele det vibrerende leblad.
Gennem haven løb en hovedsti øst-vest og til højre for den, næsten nede ved engen, lå et havehus.
Det var ikke et kolonihavehus i gængs forstand. Det var godt nok et lysthus med store
vinduespartier til to sider men det blev brugt som redskabs- og værktøjsskur. Jeg tænker at det
fulgte med da min far erhvervede haven. Det fulgte os senere til Vestermarksvej hvor det i mange
år fungerede som dueslag. Bag det store hus lå mindre skure, ét rummede en stald til geder og
der var også et hønsehus.
Lidt foran og til højre for det store havehus lå kaninburene. Det var ikke af den type man ser nu
om dage, nej her var tale om stordrift. Der var fire “huse” med kaninbure i 4-5 etager. De var
placeret som en firlænget gård med en smal passage til det indre. Der har vel været tale om 40 50 bure og mindst 150 kaniner. Som bekendt yngler kaniner kraftigt, og det betød, at der om
sommeren var mange flere. De unge kaniner (hannerne blev kastreret) gik i store trådbure som
var forsynet med barnevognshjul i den ene ende og stormasket trådnet i bunden. Kaninerne heri
kunne så “fodres” ved blot at blive “kørt” et lille stykke til et nyt stykke eng.
Alle kaniner bortset fra et par stykker, var af racen Sølv, og grunden var den at netop denne race
kunne producere skind, der var eftertragtede. Sidegevinsten var kødet, og selv om der ikke er
meget kød på en sølvkanin (det er en ret lille race), betød det alligevel at vi aldrig savnede kød
til søndagsstegen. Problemet var at slagtningen rettede sig efter hvornår skindet var tjenligt, og
det var om vinteren. Min mor opfandt derfor en metode til at gemme kødet: henkogning. Det så
ret bizart ud at have glas med hele henkogte kaniner stående.
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I sæsonen når der skulle slagtes mange kaniner foregik dette somme tider på Langebro i
beskyttelsesrummet. Her var det også let at spile skindene ud ved at sømme dem på væggen. Min
far var ekspert i at slagte og pelse kaniner. Jeg så det så mange gange at jeg senere kunne gøre
det på egen hånd, helt sikkert og “professionelt”. Efter tørring blev skindene solgt. Jeg ved ikke
til hvem og hvordan de nærmere omstændigheder var. Med den mængde der var tale om, må han
også have solgt noget af kødet eller foræret det væk.
Der var et hus mere på grunden i haven. Det var placeret tæt på havelågen mod Stegholt på højre
side af hovedstien. Det var af træ, rødmalet og af nyere dato end det andet hus. Jeg tror at min
far selv byggede det og det må have været under eller lige efter krigen. Det var et meget gedigent
hus med betonstøbt fundament og gulv. Jeg kan godt mistænke min far for at have “organiseret”
materialerne, mens han arbejdede med at bygge flygtningebarakker på Løjt Land lige efter
krigen. Huset var primært beregnet til svinehold, noget man skulle søge om: Man skulle have
“svinekort”. Jeg erindrer at der var to svin ad gangen. De ankom som ganske små om foråret og
voksede sig enormt store inden de blev slaget kort før jul.
Denne dualisme, kaninkød contra flæsk har skabt et forunderlig forhold til kød hos mig.
Kaninkød er lidt tørt i det og egner sig egentlig bedst til ragout eller gryderetter. Jeg tror at vi
oftest fik dem stegt, så at sige “au naturel”. Det medførte at jeg og min bror blev ret træt af at
spise det, noget der ikke var comme il faut under krigen, hvor kød i øvrigt var rationeret.
Svinekødet derimod var så fedt at det grænsede til det utrolige. De svin vi måtte have blev
selvfølgelig fodret så intenst, at de dårligt kunne gå for fedt når de var slagtemodne. Vi hadede
det fede flæsk men blev nødt til at spise det, og det har sikkert ikke været dårligt for vor
konstitution. Det morsomme er at jeg i dag om ikke elsker så i hvert fald spiser både grise- og
andet fedt med velbehag. Smagen sidder som bekendt i fedtet, men i dag er en sådan lyst ikke
just sund. Alligevel føler jeg det er forkert eller mærkeligt, når unge mennesker af i dag nærmest
panisk skærer alt det fede fra.
Jeg har spekuleret på hvordan flæsket blev opbevaret, for det var før man havde mulighed for
at fryse kød og andre madvarer. Mindst én skinke blev røget. Det er ikke noget man glemmer at
der bag forstuedøren (i kakkelovnskrogen) hang en skinke, man kunne skære af. En del af
sideflæsket blev nok også røget, og jeg tænker at det der blev tilbage efter at der var lavet pølser,
sylte mm, nok blev saltet, men der kan ikke have været plads til at have det i lejligheden. Da vi
senere, i 1948, byggede eget hus blev der i kælderen lavet et saltkar i viktualierummet. Det kom
aldrig i brug, for på det tidspunkt var det slut med at opdrætte svin, men det kan tages som
indikation for at der var tradition for, at flæsk blev saltet.
Slagtningen foregik på Langebro, man brugte faciliteterne (kar, gruekedel osv.) i vaskehuset. Det
må have været besværligt at få svinene transporteret fra svinestalden i haven til vaskehuset på
Langebro. Jeg ved ikke hvordan det foregik, men jeg har i meget klar erindring hvordan
slagteprocessen foregik. Det var for børnene et tilløbsstykke og der var ingen reservationer mht.
at børn ikke måtte overvære slagtningen; det kunne ellers være ret barskt.
Det er vigtigt at få tappet al blodet af dyret, og det kan kun gøres hvis hjertet slår. I dag bedøver
man svin elektrisk inden man stikker dem, men dengang brugte slagteren en speciel langskaftet
hammer som han ramte svinet med præcist i panden. Derefter blev det anbragt over kanterne på
en balje og halspulsåren blev skåret over. Jeg husker at en af slagterne udtrykte det således: “Den
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ska killes lit ve æ hjard” (Den skal kildres lidt ved hjertet). Der blev holdt en spand under, og en
person blev sat til (med hele armen) at røre i blodet for at forhindre det i at koagulere. Det døde
svinet så af, og næste proces var rengøring af hele dens krop. Den blev meget grundigt skrubbet,
alle børster blev fjernet med en tragtformet skraber, ligesom negle og øjne blev fjernet.
Den egentlige del, opskæring og partering, foregik ved at svinet blev hængt op på en stige bundet
ved achillessenerne . Stigen blev placeret udenfor, lænende sig mod tagrenden af udhuset. Det
var hårdt arbejde, dels at få svinet - der kunne veje flere hundrede kilogram - lagt på stigen, men
ikke mindst at få stigen rejst. Der skulle flere granvoksne mænd til at hjælpe slagteren.
Det var lidt af et eventyr at se svinets organer vælte ud, når den blev skåret op. Alle indvolde
blev taget ud og de spiselige (dvs. alt undtagen lungerne) og blev lagt til side. Tarmene blev tømt
og skyllet igennem og under denne proces bredte der sig en hel speciel hørm over “åstedet”. Af
speciel interesse for os børn var urinblæren. Det var lidt af en ære at få den; det gav prestige, for
den kunne tørres og fungere som bold i oppustet tilstand.
Det tørrede skind af blæren blev også brugt til at fremstille “rummelpotter”, et helt specielt
sønderjysk fænomen. Skindet blev spændt som et trommeskind over åbningen af en lille krukke
og gennem et hul midt i skindet forsynet med et strå eller et stykke tagrør - eller en pind. Når
man gned med tommel- og pegefinger op og ned på strået fremkom en forunderlig rumlende lyd.
Der var tradition for at man (børn) kunne gå rundt med “æ rummelpot” og “tigge” ved naboerne,
næsten som børn gør ved Fastelavn og ved noget, der kaldes Halloween nu om stunder. Man
lavede “rumlen” ved døren og sang:

Fru, fru, lok e døe op!
Æ rummelpot vil ind.
De kom æ skif fra Holland.
De haj så goj en vind.
Æ Styerman vil vi prise
Kaptajnene vil vi hejse

sæt æ sejl op i æ top
å gi mæ naue i æ rummelpot.

En (fin)
rummelpot

Hallo – hallo en æffelkagh elle to
å ven den æ få lille
så gi mæ to for jen.

Det at slagte, eller rettere at få slagtet, for det var nødvendigt at hyre en professionel slagter, var
en begivenhed, ikke kun for den familie der fik slagtet, men også for alle hjælpere. Det vil i vort
tilfælde sige mange af naboerne. Der skulle hakkes, krydres og blandes kød og flæsk til at fylde
på tarme. Der blev fremstillet flere slags pølser: Medister og wienerpølser til hurtig konsumering
og “bauernwurst” (spegepølse) der efter røgning kunne tjene som forråd. Der faldt altid lidt af
til hjælperne, så der blev “grovspist” i de dage. Ud over at flæsket var endog meget fedt, så var
der også “flommer” af rent fedt. De blev smeltet til “grauefedt” (fedt med “grever”) som kunne
holde sig længe, og som var en delikatesse.
Lige efter befrielsen blev der indrettet dueslag på loftet af svinestalden. Brevduer var en hobby
der optog min far (og også os to drenge) i mange år. Det tager nogle år at oparbejde en god flok
brevduer; der skal gennemføres et stort minutiøst avls- og udvælgelsesarbejde. Jeg husker ikke
meget om disse vore første duers meritter, men jeg kan huske besværet med at flytte dem til vor
nye adresse, Vestermarksvej 56, i 1948. Det er meget svært at flytte brevduer. Det er imod deres
natur og det er netop det, man udnytter ved flyvning med brevduer. Længste flyvning dengang
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var fra Courtrai i det sydlige Belgien (det
sted hvorfra min mormor i 1916 modtog det
triste budskab om hendes mands død). Når
en due transporteres til et andet sted, vil den
pr. instinkt returnere så hurtigt som muligt
til sit dueslag. Når man flytter en brevdue til
et andet dueslag, kan det være at man kan få
den til at flyve omkring det nye slag og også
til at gå ud og ind af dette slag og til at passe
sine unger her. Men der sker desværre det at
når duen returnerer fra en flyvning, kan man
risikere, at den flyver til det gamle slag, og
Dueslaget på Vestermarksvej. Billedet er taget engang i 50'erne. man vinder ikke kapflyninger hvis ens duer
Huset er det havehus vi havde på Stegholt.
sidder og kukkelurer på taget af sit gamle
slag. Ved kortere flyvninger vil alene det
faktum at duen skal “slå et slag” omkring det gamle slag betyde at man ikke vinder, thi der vil
ofte kun være få minutter mellem de første duer.
Denne beskæftigen sig med dyr betød at min far blev involveret i en masse foreningsarbejde.
Hvis man har brevduer og vil deltage i kapflyvninger skal man være medlem af en brevdueforening. Den hed “Lyn” og havde registreringsnummer “Dan 0173". I sæsonen, det var fra maj til
august, var der en masse aktivitet i foreningen: Duerne skulle afleveres til transport, kontrolurene
skulle igangsættes og kontrolleres. Alt dette betød at der var mange ugentlige aktiviteter som var
med til at etablere mange venskaber mellem medlemmerne. Der var en forening mere i byen, den
hed “Aabenraa” og havde nummer “Dan 070", hvilket indicerer at den var en del ældre end
“Lyn”. Det er mit indtryk at “Lyn” var knap så “fin” som den anden forening. Min far fejrede en
del triumfer på brevduefronten men det var ikke i den periode, der omtales her.
Pakning og afsendelse af duerne til flyvninger foregik om fredagen i en bunker der lå lige over
for banegården. Duerne blev forsynet med kontrolringe og pakket i tranportkurve, tyve i hver.
De blev så med jernbanen fragtet til bestemmelsesstedet hvor de blev sluppet fri søndag morgen.
Typiske steder i indlandet var Herning, Hurup i Thy, Skagen og Rønne. På den tid var der
udenlandske flyvninger fra Groningen, Amsterdam, Antwerpen og Courtrai. Til disse flyvninger
blev duerne fragtet med fly fra Skydstrup.
Medlemskab af kaninavlerforeningen var nødvendig for at kunne deltage i udstillinger. Jeg tror
egentlig ikke at præmiering på udstillinger havde nogen indflydelse på den pris, man kunne få
for skindene, men det var typisk for min far ikke at “gøre tingene halvt”. Hans kaniner blev godt
bedømt på udstillingerne og han kunne hjemtage mange præmier. Jeg husker at en stor grå
Vædderkanin, som var “min”, opnåede 97 points på en udstilling. Det var uhørt meget, og jeg
var meget stolt.
Jeg erindrer ikke noget om en “gedeavlsforening”, men min far abonnerede i hvert fald på
tidsskriftet “Der Ziegenzüchter” (gedeavleren). De første geder jeg husker var store og hvide. De
var af “mælkerace” og skulle malkes to gange om dagen. Det må have været et slæb for min mor,
men på den anden side betød to (på et tidspunkt havde vi tre) geder at der var god sund mælk i
rigelige mængder. På et tidspunkt mente min far (igen typisk) at det kunne være morsomt at købe
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nogle specielle geder. Efter en annonce i førnævnte tidsskrift købte han to Harzergeder i
Tyskland. De var meget smukke, brune med en sort stribe ned langs ryggen. Jeg erindrer ikke
om de var bedre end de andre. Geder kan man ikke holde “under mælk” hele tiden. Det er
nødvendigt at de får kid hver gang det passer med naturens gang, og de kan derefter malkes i en
vis periode. Desværre er det nødvendigt at slå kiddene ihjel hvis man selv vil have mælken. Jeg
husker at det var ikke noget min far brød sig om. Gedemælk er meget nærende; det var meget
bedre end den “futmælk” vi kunne købe hos mælkemanden. Desværre smager det også lidt hen
ad det, geder lugter af. Vi var ikke så vilde med det heller.
Jeg husker svagt noget om at vi havde
et får, der hed “Moses” og en gedebuk,
der hed “Mads”. Jeg kan ikke hæfte
hændelser på disse uden det faktum at
vi var meget bange for bukken. Det var
somme tider min brors job at trække
den til de geder den skulle bedække, og
det var noget der foregik med tænders
gnidsel. Og lugten! Det må have været
forfærdeligt.
Som det fremgår af ovenstående var der
tale om et omfattende menageri. Der
var selvfølgelig også høns så vi kunne
holdes forsynet med æg, og ænder
og/eller gæs så vi kunne få “fin” fjerkræsteg til jul. Jeg tror at denne trang til
have og dyr var noget min bedstefar, og
dermed min far, havde i blodet. Det er
stadigt meget udbredt i Øst- og Centraleuropa. Der var slet ikke nogen “kolonihavestemning” over min fars forhold
til jorden og dyrene. Det var blodig
alvor.
Ud over dyrene var der i haven næsten
alt man kunne nævne af afgrøder: MasMin mor med gederne. Billedet må være taget under krigen. Min ser af kartofler og andre rodfrugter (til
mor står i engen neden for haven og i baggrunden ses husene på os) og roer (til dyrene), bønner og ærter,
Sønderchaussé.
mange slags kål, krydderurter, løg og
porrer, alle slags bær, men ingen egentlige frugttræer. Jeg kan slet ikke nævne det hele.
Jeg kan godt mindes varme sommerdage i haven. Når afgrøderne var parate, det være sig
gulerødder og grønne ærter eller alskens bær: Jord- , hind-, sol- og stikkelsbær, ribs osv., kunne
vi spise så vi revnede. Vi måtte ikke for det skulle alt sammen preserveres til saft, syltetøj,
marmelade, etc., men vi satsede på at min far ikke opdagede det. I realiteten havde hverken min
bror eller jeg ikke specielt behagelige minder om haven. Den betød arbejde og det altid i vor
fritid, specielt om søndagen.
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Det var specielt træls at tage kartofler op. Det er ret besynderligt at netop dette har påvirket min
erindring så negativt. Selv om der var mange kartofler - der skulle være til hele vinteren, så kan
der kun have været tale om nogle få dage. Men der var ikke morsomt. Min far gravede knoldene
op med en greb og spredte dem ud over jorden hvor vi så skulle samle dem op i spande og bære
dem hen til kulen, hvor de blev opbevaret til senere brug. Det har nok ikke været så slemt, for
vi fik tit lov at gå i biografen søndag eftermiddag og de 35 øre det kostede, fik vi som løn for
arbejdet i haven. Altså har vi ikke knoklet hele dagen, for biografen var klokken fire om
eftermiddagen, og der skulle vel også være tid til at få vasket knæene der altid blev helt
“skorpede” af at kravle rundt på muldjorden.
Kartofler, rød- og hvidkål, gulerødder, kålrabi, rødbeder og selleri blev opbevaret i en kule. Det
var et hul i jorden hvori der blev strøet med halm. Herpå blev så lagt afgrøderne, i sektioner
derhenad så man kunne finde dem, når man skulle bruge dem. Over afgrøderne blev der så lagt
et tykt lag halm hvorefter det hele blev dækket med jord. Jordvarmen kunne så sørge for at det
hele blev holdt frostfrit. Det var en perfekt, effektiv og simpel måde at opbevare rodfrugter og
faste kål på, og det var kun i strenge vintre at det kunne gå galt. Vi måtte så isolere med mere
halm. Foderroer der sammen med hø fra engen var det vigtigste foder for både geder og kaniner
om vinteren, lå i en speciel kule. Løg var der også mange af til trods for at min far ikke var vild
med dem. Han spiste dem kun når de var ristet næsten til forkullethed. De blev tørret, bundtet
og hængt op i havehuset.
Hvis min far havde arbejde i den mørke tid, var det min bror der efter skole skulle fodre dyrene.
Jeg var tit med, men jeg har nok mere gået i vejen. Det var roer og hø der skulle fordeles. Vand
blev hentet i en bæk der løb bag engen og dannede skel til marken med køer. Jeg husker at vi
morede os med at sætte en hankanin ind til hunnerne. Det var underholdende, men har garanteret
spoleret min fars avlsarbejde.
Da vi flyttede til Vestermarksvej var der ikke mere behov for haven på Stegholt, thi der var 2200
kvadratmeter til rådighed ved vort nye hus. Et par år før dette indtraf fik min far imidlertid den
idé at der ikke var nok jord i haven på Stegholt. Han lejede derfor et ret stort stykke jord lidt
længere mod syd, på Sønderskovvej. Vi kaldte det “Nummer To” Det var så meningen at der her
skulle være de “grovere” ting, såsom kartofler, roer, etc. Det var et forfærdeligt knokkel at få den
jord gjort tjenlig, thi den var overgroet med “senegræs” (kvik). Det var et større projekt der
kostede om ikke blod, så i hvert fald sved og måske også tårer. Det værste ved det hele var at da
jorden var renset, opgav min far Nummer To for at hellige sig grunden ved det nye hus. Jeg
kunne være glad for at jeg ikke var gammel nok til at deltage effektivt i det grove arbejde med
at rense jorden, men det var min bror! Metoden var ret enkel: Man gravede med en gravegreb
og samlede senegræsset (inklusive de lange, “senede” rødder) ud og smed det på en “kretkåe”
(trillebør). Der var ca. en fuld bør for hver kvadratmeter, men - som min far sagde: “Bagefter er
der ingen der kan se, hvor lang tid vi har været om det!”
Da haven på Vestermarksvej skulle renses - den var lige så fuld af senegræs - var min far blevet
klog af skade. Hele stykket blev pløjet men venlig hjælp fra gartner Juhler der havde hest og plov
på sit gartneri i nærheden. Herefter blev jorden kørt grundigt igennem med en harve så største
delen af ukrudtet blev fjernet. Men det hele skulle stadig graves og “udsamles” - flere gange. Vi
havde en overgang en kompostbunke på over 30 m3.
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6. Krigen
Man plejer at sige at alle (nu skal man så tilføje: “De der har alderen til det”) kan huske nøjagtigt
hvad de lavede, da de fik at vide, at Kennedy var blevet myrdet. Jeg - og mange med mig tror jeg
- har det på samme måde med budskabet om at tyskerne havde kapituleret.
Som bekendt indløb budskabet fredag den 4. maj 1945 i BBC’s “ordinære” 20.30 udsendelse,
helt præcist 6 minutter inde i udsendelsen. Jeg legede i sandet foran trappen til huset da min mor
kom ud og fortalte mig om det. Min far var i haven og min bror var der ikke. Måske havde han
taget løbeturen efter cyklen til haven. Min mor var meget oprevet, og det må have været et chok
for hende da min reaktion var, at jeg svarede: “Jeg håber at det snart bli’r krig igen!”. Jeg husker
også dette meget tydeligt, for hendes reaktion var at hun græd.
Hun kunne ikke forstå min reaktion, selv om den var helt naturlig. Et barn på syv år forbinder
ikke nødvendigvis krig med død og lemlæstelse, med koncentrationslejre og overgreb. Jeg havde
ikke oplevet en tid uden krig, og jeg opfattede den bare som værende spændende. Jeg havde ikke
opfattelsen af at de tyske soldater, pansrede køretøjer, luftalarmer og lavtflyvende krigsfly var
nogen trussel for mig. Det var bare spændende. Man påstår at udslag af magt og nationalisme
påvirker mennesker, at “tyskere begynder at gå i takt bare de hører marchmusik”. Det er rigtigt,
og det satte sig også varige spor hos mig. Hver gang jeg siden har hørt fx. “Horst-Wessel“, kan
jeg på min “indre skærm” både høre og se tyske soldater, der marcherer syngende hen ad
Langebro, midt på gaden i fire geledder, med stålhjelm og karabin, med bajonet i bæltet og
gasmaskehylsteret i en rem over skulderen.
Der var også danske frivillige, de såkaldte zeitfreiwilligen, en slags hjemmeværn. De sang og
marcherede også, men jeg så dem aldrig bevæbnede. De var tit i “gymnastiktøj” dvs. hvid
undertrøje og sorte korte bukser (det er stadig den tyske dragt ved sportsbegivenheder). De sang
også, det kunne være “Erika” eller “Wir fahren gegen Engeland”. Jeg husker ikke at det dengang
påvirkede mig negativt, at jeg kunne genkende nogle af disse frivillige, bl. a. min onkel.
Min mors voldsomme reaktion har nok også været præget af at min fars engagement i modstanden mod besættelsesmagten nu ikke mere kunne medføre alvorlige konsekvenser. Vi begav
os straks ud i haven for at fortælle min far om befrielsen, men sjovt nok kan jeg ikke huske hans
reaktion. Jeg husker at vi kunne se flagene gå til tops (selv om det var sent var det stadig lyst,
takket være Hitlers idé med sommertid). Vi kørte (og løb) hjem med det samme. Vort flag skulle
også op, og der var en vældig leben overalt.
Min bror har om denne begivenhed fortalt mig følgende: Min onkel Alfred var også - uvist af
hvilken grund - i vor have netop på dette tidspunkt. Han ville ikke tro på at tyskerne havde tabt;
det kunne ikke passe. Men da flagene gik til tops på Sønderchaussé blev han nødt til at acceptere
fakta. Min bror har endvidere fortalt mig at han og min far ikke var (direkte) uvenner på dette
tidspunkt. De blev uvenner fordi min onkel -fejlagtigt - beskyldte min far for at have stukket
ham, så han, sammen med andre danske nazister, blev interneret i Forhuslejren.
Min far var kommunist og han var engageret i modstandsbevægelsen. Hvor meget (af begge dele)
ved jeg ikke. Kommunist vedblev han med at være - også efter opstanden i Ungarn og senere i
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Tjekkoslovakiet. Han var det man nu - bagefter - kalder en naiv idealist. Jeg er selvfølgelig i dag
ked af at jeg ikke benyttede lejligheden, mens den var der, til at interviewe ham om forholdene
under krigen. Det sker desværre for mange børn og for mit vedkommende blev det også
umuliggjort at det faktum, at min far ret tidligt blev ramt af en hjerneblødning og mistede evnen
til at tale.
Siden han ikke blev spærret inde, da det danske politi den 22 juni 1941 anholdt kommunisterne,
hvoraf mange havnede i Horserød, er det ikke sikkert at han var “organiseret kommunist” under
krigen. Eller også havde man været forsigtige med at arkivere - eller slet ikke lave - lister over
medlemmer i hans partiforening. Eller også var han ikke “prominent” nok. Han pralede aldrig
af sin medvirken, ja der blev aldrig talt om det. Jeg har derfor kun mine egne rudimentære
erindringer at holde mig til.

Krydset Tøndervej-Sønderchaussé-Kystvej den 9. april
1940 om morgenen. En dansk maskinkanongruppe gør
klar til at modtage den tyske armé. I baggrunden I. M.
Jensens automobilhandel. Præcist her slog menneskemængden sammen om Montgomerys tropper den 5. maj
1945. Foto Ukendt

Jeg tror ikke min far deltog i dramatiske ting
som sabotage, stikkerlikvidering og lignende,
måske ikke end gang i våbennedkastninger. Jeg
føler ikke at noget sådant havde sat sig spor
hos ham. Derimod stod der i vort soveværelse
i en periode en spritduplikator. Jeg kan huske
at jeg ikke måtte pille ved den. Det har da
været ret farligt alene at have den stående, også
uden de illegale skrifter der lå under sengen og
andre steder. I hjørnet i soveværelset stod et
par sammenrullede faner - og ingen af dem var
Dannebrog! Der var også et (rødt/hvidt/blåt)
bandoler beregnet til at bære faner i. Jeg husker
at jeg en gang, da mine forældre havde gæster,
stod op og gik ind i stuen med dette bandoler
om skulderen; det nåede helt til gulvet. Min far
fik travlt med at få mig tilbage i seng og jeg
regner med, at det var “indviede” eller i hvert
fald venligt stemte gæster, der var tale om.

Petermand (Peter Petersen som “hørte hjemme” i den anden ende af vort hus) har fortalt mig det var langt senere, til min brors 60 års fødselsdag - at han godt viste at der under krigen lå
våben på loftet over lejlighederne i vort hus, og at han godt var klar over hvem der havde lagt
dem der. Det må have været farligt for min far, særlig hvis man som han havde en bror der havde
andre sympatier.
Der var ret tit luftalarm, og så skulle alle beboerne fortrække til beskyttelsesrummet. Det var ubehageligt for det var altid om natten og om vinteren var det koldt, for der var ingen varme i
beskyttelsesrummet. Man tog så sin dyne med og prøvede på den måde at holde varmen. Jeg
husker at de voksne mænd tit stod udenfor og betragtede sceneriet. Vi prøvede at snige os til at
gøre det samme men blev gennet tilbage, når vi blev opdaget. Det var spektakulært fordi de
engelske og amerikanske flyvere tit fløj ganske lavt over os. De benyttede sig sikkert af at det var
sikrere at flyve over Sønderjylland på vej til Flensborg, Hamborg og andre store tyske byer. Jeg
mindes stadig den helt specielle lyd, der kom fra de propeldrevne fly i formation. Der var ikke
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noget antiluftskyts i nærheden - det var vel også det de benyttede sig af - men det var der lige på
den anden side af grænsen. De lyskastere tyskerne brugte var så kraftige, at vi helt i Aabenraa
kunne se deres stråler vifte over himlen. Næste morgen var himlen fuld af store sorte klatter efter
antiluftskytsets hærgen.
Jeg synes at disse bombemaskiner var store. De blev også kaldt Flyvende Fæstninger. Da jeg
senere fik lejlighed på museer at se sådanne maskiner (af Lancastertypen) blev jeg forbavset
over, hvor lidt plads der var i dem; fuselagen var næppe over 3 meter bred. Lancastermaskinerne
blev ofte eskorteret af jagere, Spitfire og Hurricane. Der var ikke, eller i hvert fald kan jeg ikke
huske det, luftkampe over Aabenraa, selv om vi ofte så tyske maskiner. Det var typisk deres
berømte dykbomber Stuka (sturzkamfflugzeug) Junker Ju-87. Jeg kan ikke prale af at jeg
dengang var god til flykending. Når jeg kendte navnene på disse maskiner, var det fordi det optog
folk og det “var med” i diskussionerne. Min jævnaldrende fætter var meget optaget af at snakke
om Stuka’erne, men på deres kort over krigen var knappenålene også sat anderledes end på vores.
Det skete ofte at der var unge mænd, der overnattede på vor divan. De kom sent og var som regel
væk når vi vågnede. De havde som regel en lille kuffert eller en mappe med og mange af dem
talte et “andet” sprog (københavnsk). Der er én jeg kan huske. Det skyldes nok at han besøgte
os igen flere gange efter krigen. Han hed Christian Frahm og sidste gang han kom var sidst i
50'erne. Det for at overtale min far til - som han sagde - “at gå med Aksel”. Det ville min far
ikke! Det var begyndelsen på Socialistisk Folkeparti, og det klarede sig som bekendt fint uden
min fars hjælp ved valget i 1960.
Julen under krigen var præget af rationering og varemangel. Der vankede hverken appelsiner
eller bananer, ja der var næsten totalt fravær af varer, der skulle importeres. Vi børn fik godt nok
en godtepose, men den indeholdt kun sparsomt med slik. Der var altid æbler!
Der er en enkelt hændelse med forbindelse til julen, jeg husker godt. Det var fordi den var lidt
pinlig. Det var skik at vi holdt jul hjemme, og det var også skik at min mormor og morfar somme
tider kom på besøg juleaften. Jeg mener at de så at sige “gik på omgang” mellem deres børn, og
somme tider kunne de endda klare flere besøg på en enkelt juleaften. En gang - det må have
været julen 1943 eller 44 - havde de en tysk soldat med! Forhistorien var vist nok at Moffa
(sikker på et af sine krobesøg), havde lovet ham at han kunne komme juleaften. Det gjorde han
så, og de følte sig derfor forpligtet til at tage ham med ud til os. Jeg kan dårligt forestille mig at
de ikke var klar over min fars animositet mod tyskere, og da helt specielt besættelsestropperne,
men det er ikke sikkert at de har haft kendskab til min fars engagement i modstandsbevægelsen.
Jeg kan tydeligt huske den lidt forkrampede situation, men det endte da med at tyskeren kom
indenfor. Jeg husker ikke mange detaljer om denne hændelse men han har sikkert haft en rigtig
god aften, og der var vel heller ingen fare for at han skulle kigge under vore senge. Vi børn var
naturligvis ivrige efter at tale med manden, men selv om sønderjysk ligner tysk en smule i
udtalen var det stort set umuligt. Han viste os billeder af sin familie, og jeg tror at min far tøede
op som aftenen gik. Det ville heller ikke ligne ham at have noget imod en menig tysk soldat som
trods alt ikke var i Danmark af egen fri vilje.
Den eufori der opstod ved befrielsen, er ramt lige på kornet i TV-serien “Matador”. Jeg kan dog
ikke huske lastbiler med arresterede nazister med hænderne i vejret, men jeg kan huske et opløb
på Tøndervej, der hvor Langebro ender. Det drejede sig om arrestation af en dansk nazist. Der
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var en masse mennesker, heriblandt frihedskæmpere med armbind og våben. Min far deltog ikke
i disse hændelser. Jeg tror han var lidt desillusioneret over hvor mange danskere, der “fik
armbind på” den 5. maj 1945. Jeg husker at specielt en automobilforhandler blev nævnt.
De britiske troppers ankomst var noget helt specielt. Det skete allerede den 5. maj, thi Montgomery stod højt oppe i Holsten, da tyskerne overgav sig. Aabenraa var den første danske by de
stødte på da de rykkede ind i landet ad hovedvej 10, og det må derfor også have været lidt
specielt for dem. Det er nok ikke sandsynligt at de havde annonceret deres ankomst, men
“jungletrommen” må have virket, for der var rigtig mange mennesker forsamlet på Sønderchaussé. Vi stod lige hvor vejen svinger en smule, der hvor Tøndervej løber ud i Sønderchaussé. Jeg
husker ikke at der blev vinket med flag, det er nok noget der er blevet mere almindeligt senere.
Men hvorom alting er, så slog folk sammen om køretøjerne og de blev “nødt til” at stoppe.
Soldaterne havde noget at byde på: slik og tyggegummi (rigtig Wrigley’s) til børnene og
cigaretter til de voksne.
I de følgende dage besøgte de engelske soldater de fleste byer i Danmark. Det er sikkert et rigtigt
billede af situationen der bliver givet i TV-serien “Matador”. De må have overnattet i Aabenraa
og måske blev nogle af dem flere dage. Dog var der ingen soldater i Jeeps der kom på Langebro,
men jeg kan huske at der var parkeret en masse camouflagemalede køretøjer på en plads over for
Grand Hotel, omtrent der hvor Sønderjyllandshallen ligger i dag.
De tyske soldater der havde haft kvarter forskellige steder, blev nødt til at rykke (blev smidt) ud
af deres kvarterer. De boede en tid i telte; jeg husker at nogle opholdt sig i Sønderskov inden de
blev sendt sydpå til fods. Vi besøgte dem i skoven. Det var noget vi børn godt kunne, men som
voksne ikke ville lægge renommé til. Formålet med et af besøgene var at få fat i en kikkert, jeg
husker at min far forklarede os at det hed “Fernglas” på tysk. Vi kunne hjemføre en rigtig god
8 x 40 som vi fik i bytte for et pund fedt. Et andet populært bytteobjekt var militærtæpper som
tyskerne havde mange af og i en god kvalitet. Jeg husker ikke så meget om deres lejr, kun at det
var meget primitivt; det var nærmest en bivuak. De sultede ikke, men jeg tror ikke de fik ret
meget andet end rugbrød. Det havde de til gengæld meget af; det var stablet, som var det brænde
i meterstykker. Man forstår godt at de var ivrige efter at få noget fedt til at smøre på brødet.
Tilstedeværelsen af tyske flygtninge var
en faktor der også havde betydning for
vor hverdag. Den røde hærs fremrykning betød en masseflugt af mennesker
fra Østpreussen, Pommern og fristaden
Danzig. Over 2 millioner tyskere flygtede vestpå og af dem blev 250000 beordret til Danmark. Vi havde vor del af
dem i Aabenraa. De blev indkvarteret
på vore skoler, noget der var megen
bitterhed over, for det betød at børn
blev undervist i mange mærkværdige
Tyske flygtninge indkvarteret (i en skole?). Bundesarchiv Bild lokaler. Efter krigen, i sommeren 1945,
183-1990-0927-501. Foto Krämer. 12. Februar 1945
blev alle flygtninge flyttet til store lejre.
For Aabenraas tilfælde var det en lejr
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der var beliggende på Løjt Land, nærmere bestemt Loddenhøj.
Ud over at flygtningenes tilstedeværelse betød at min bror ikke kunne gå i skole på normal vis,
og at jeg måtte begynde min skolegang på en konfektionsfabrik, havde det på anden måde
betydning for vor familie, for min far fik beskæftigelse ved bygning af barakker til flygtningene.
Hans beretninger om forholdene i lejren var ret hårrejsende; det var en sort plet på Danmarks
samvittighed. Flygtningene skulle have rationer, hvis størrelse var fastsat af de engelske
besættelsesmyndigheder i Tyskland. Selv om de fik mere, og selv om de muligvis ikke sultede,
var forholdene meget umenneskelige. Der var mange syge og der var dødsfald hver dag.
Det at skulle cykle de cirka 12 kilometer til Loddenhøj for at arbejde gav min far et problem han
delte med mange andre: Det var umuligt at få gummi til cykler! Jeg husker hvordan han bandede
og svovlede, når han skulle reparere - der var nemlig ikke blot tale om at lappe - cyklens dæk og
slange. Der var også det problem at han ikke var særlig god til det med cykler, og desuden kunne
vulstdæk som var det normale dengang, være vanskelige at få af og på. Der blev brugt mange
trick for at holde cyklerne kørende. Når dækket var slidt igennem, klippede man vulsterne af et
andet stykke dæk som så blev lagt nedenunder. Det gav en ubehagelig hoppende kørsel, men
klarede problemet. Nogle kørte med faste ringe lavet af tovværk, og jeg husker at da det gik helt
galt for min far gik han over til at bruge et hjul fra anhængeren som forhjul på cyklen. Det så
meget pudsigt ud, for anhængerhjul er meget mindre end cykelhjul, og det gav så også et problem
at han ikke kunne bruge anhængeren til at transportere tønden med “svinsamling” - alle mulige
former for madrester som han fik forskellige steder i byen.
Et andet alvorligt problem under krigen var at skaffe brændsel. Efter krigen var det muligt at få
et “sankekort” til statsskovene, men under krigen skulle man stjæle hvis man ville hente træ i
skoven. I de varme somre først i 40'erne var det muligt at få tørv. Få er så meget sagt, man skulle
selv (kunne få lov til at) skære, tørre og stakke dem og også selv få dem transporteret hjem. Jeg
har ikke været med til at lave arbejdet, men jeg kan da huske at have været med i mosen. Tørvene
blev stukket ud af siden af en grav, der var af form som en lang grøft. Det skete med en speciel
spade med et langt, smalt blad. De våde tørv lå så ved siden af graven og når de var tørret så
meget, at de kunne flyttes, blev de “ringlet”, dvs. stablet i ring på en speciel måde, så vinden
kunne tørre dem helt. Det var ikke altid at vore tørv var af en særlig god kvalitet. Der var meget
sand i dem, og de var ikke altid helt tørre. Det betød at når man skulle bruge dem - og det var
mange gange rigtigt koldt i de år - så var de frosne og gav ikke den “rigtige klang” fra sig, når
man bankede dem mod hinanden. Men når de kom i kakkelovnen, sydede og dampede det
gevaldigt og somme tider kunne de våde tørv få ilden til at gå ud.
Et andet minde der har med brændsel at gøre, var ture over isen på fjorden. Min far havde hørt
at det langs med strandene var muligt at finde “drivtømmer”. Der var selvfølgelig ikke noget ved
Sønderstrand, så vi måtte gå over isen til den anden side. Det var ikke farligt, for isen var tyk,
men det var koldt! Til transporten brugte vi vor hjemmelavede (af min far fabrikerede) slæde
som var lang og kunne bære brænde til mange dage. Vi fandt altid træ men jeg tror nok, at min
far somme tider forvekslede fiskernes bundgarnspæle med drivtømmer.
Af andre mangler kunne nævnes tøj (for alle) og for de voksne: tobak. Meget af vort tøj var
strikket, sågar undertøj og de lange strømper vi alle gik med. Det må have været muligt at skaffe
strikkegarn, og desuden var der den mulighed at det kom fra min mors tante Lise, der havde et
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uldspinderi i Bolderslev. Jeg kan desuden huske at jeg, da det virkeligt kneb med at skaffe tøj,
fik syet en skidragt - smart med spidsbukser og lumberjakke - af brugte, grå militærtæpper.
Tobak var en mangelvare og var derfor
også genstand for sortbørshandel. Jeg
kan ikke huske størrelsen på rationerne, det var jo ikke aktuelt for mig; man
skulle være over 15 år gammel for at få
tildelt en ration. Når jeg kan huske at
kvaliteten var ringe, er det således
noget de voksne har talt (meget) om.
Der var således et cigaretmærke der
hed “Powhattan”. Det gik under navnet
“Puhattan”. Alle kiggede efter “stumler” (skodder) på gaden; de blev alle
samlet op og røget i fars eller mors
pibe. Den dårlige kvalitet af den tobak
der kunne fås, satte en helt speciel pris
på “udenlandske” cigaretter. Jeg huStore Torv 9. Her var det tyske Ortskommandantur under krigen.
sker at Petermand engang “organiserede” en dåse “Capstan” cigaretter til mine forældre. Der var 50 stykker i dåsen så det må have
været en ren svir, men prisen for dem var et lille dameguldarmbåndsur!
En anden mulighed var selv at dyrke tobakken: Det skete i stort omfang, og min far forsøgte sig
også men efter sigende var resultatet ikke godt. Det skyldtes nok først og fremmest at klima og
jordbund ikke egnede sig, men også i høj grad at man ikke forstod at behandle de høstede
tobaksblade rigtigt. Jeg husker at det var umuligt at fremstille tobak, der var finskåret nok til at
rulle cigaretter af. Shagtobak var sagen, og det skulle “bræmme” (fermentere). Det foregik ved
at tobaksbladene blev pakket i en stor kiksdåse, og efter tilsætning af forskellige smagselementer
blev dåsen placeret varmt. Skæringen foregik på en til formålet fremstillet maskine, en
“ombygget” pålægsmaskine med skarpe slidser.

7. Skolen
Man siger at det betyder uheld at begynde på noget nyt på en mandag. Ikke desto mindre
begyndte jeg i skolen mandag den 2. april 1945, og det er da gået meget godt selv om
begyndelsen var lidt særegen. Som sagt var skolerne fyldt med flygtninge, og jeg begyndte derfor
min boglige løbebane på konfektionsfabrikken KOFA i Nygade. Vor lærer var fru Madsen som
min mor - ikke uden en vis ærefrygt - kaldte fru kordegn Madsen. Det siger noget om hendes
baggrund. Jeg har aldrig hørt noget om kordegnen, for fru Madsen var enke.
Lokalet vi brugte lå til højre, når man kom ind i KOFAs gård, og det var ret primitivt indrettet.
Der var også mangel på en del vigtige ting. Fx. havde vi ikke meget tavlekridt så da vi skulle lære
tallene (og at tælle), brugte fru Madsen tændstikker som hun dyppede i vand for at de kunne
“hænge” på tavlen. I begyndelsen gik vi i skole to timer hver anden dag, sikkert fordi der var
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andre klasser, der brugte lokalet på de andre dage. Det var ikke megen
tid der var afsat, men alligevel synes jeg at det var utroligt meget man
kunne lære på så kort tid. Grunden kan være at vi koncentrerede os om
det væsentligste, nemlig læsning, regning, skrivning og bibelhistorie.

Første skoledag hos fotograf Clausen. Det falder da
ikke meget op at tøjet er
“omsyet”, vel? Bemærk de
alt for store sko. De skulle
holde længe!

Vi var ikke så mange i klassen, vel ca. tyve elever. Mange af dem
kender jeg ret godt fordi vi fortsatte sammen i mellemskolen efter femte
klasse. For at teste min hukommelse vil jeg her prøve at fremdrage
navnene på disse sidstnævnte. Der var fire der hed Christensen: Rigmor,
Poul, Henning og Jørgen. Rigmors far var - eller blev senere - direktør
for cykelfirmaet Taarnby. Det var meget misundelsesværdigt, for det
betød at hun havde “fine” cykler; ikke noget med træsadel med uldent
betræk. Rigmor var tillige (sammen med Poul hos drengene) klassens
lys. Hun var (er vel stadig) intelligent og var altid velforberedt. Poul hed
Nørgaard til mellemnavn og hans far var dyrlæge, og de boede på
Løgumklostervej. Hennings far var chef for gasværket, og jeg tror at
Jørgens far var automekaniker, og de boede i Lavgade, i øvrigt dør om
dør med en anden af gruppen, Jytte, der dengang hed Toft.Lis hed
dengang Høj Jacobsen. Hun boede på Løgumklostervej, og hendes far
var noget med musik. Det har været arveligt for hun havde (har vel
stadig) en meget smuk stemme, som hun ikke havde noget imod at

Skolebillede fra Statsskolen, 2. mellem 1952. “KOFA-holdet” med “tilløbere”.Øverst: Poul, Jørgen, Manfred
(altid i centrum), Henning og Asmus. Mellemste række: Merete, Birgit S., Rigmor, Sonja, Birgit H. og Niels.
Nederst: Lis, Jytte (de var veninder), Rektor Georg Buchreitz, Gerhard og Carl Gustav.
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bruge solo. Hun er nok den skolekammerat jeg har set mest til siden skoletiden. Jeg løb engang
i 80'erne ind i hende hos nogle bekendte, vi havde til fælles. Vi har været sammen mange gange
siden. Merete Andersen havde et smukt rødt hår og var beriget med “summesprosse” (fregner).
Hendes far havde et gartneri. Jeg tror det hed “Lykkegaard” og det lå syd for byen, vest for
Sønderchaussé efter Sønderskovvej. Den sidste var Gerhard Heydenreich. Han boede øverst i
Nygade hvor hans far havde en glarmesterforretning.
Det betyder at vi var ni ud af en klasse på ca. tyve der fortsatte sammen i mellemskolen. Det må
have været en ganske særlig klasse for vi udgjorde over halvdelen (ni ud af femten) af den første
mellemskoleklasse, der var den ene af tre på Aabenraa Statsskole dengang. Det betyder at vi
udgjorde en stor andel af alle de elever, der (i 1950) i byen og i hele oplandet fik adgang til
Statsskolens mellemskoletrin. Jeg skal ikke opholde mig yderligere ved dette emne for det hører
ikke til den periode, vi her behandler.
Ret hurtigt kunne vi flytte til mere passende lokaliteter. Først gik jeg en ganske kort overgang på
“Lilleskolen” der officielt hed Skolen Bag Rådhuset. Den længste tid i underskolen gik jeg dog
på Nygadeskolen, som vi kaldte Borgerskolen. Vi havde stadig fru Madsen. Som klasselærer
fulgte hun os helt til og med femte klasse. Det betød, eftersom der var fem år mellem mig og min
bror, at hun havde haft ham som elev før mig. Det var nok også derfor at min mor kendte hende
så godt. Nøjagtigt det samme gjorde sig gældende da jeg begyndte i mellemskolen på Aabenraa
Statsskole. Her fulgte jeg også i hælene på min bror.
Jeg har ikke mange erindringer fra underskolen. Jeg tror at jeg kedede mig bravt, og jeg var nok
heller ikke (eller måske derfor) særligt flittig. Det var ikke let for mig at blive motiveret til at
lære tabeller - vi skulle helst kunne både “den lille” og “den store”. Jeg husker at fru Madsen
engang - og det var ret sent i forløbet - havde skrevet i min karakterbog at “jeg ikke var sikker
i den lille tabel. Det har jeg nok fået en røffel for af min far for det var da en af de klare forudsætninger for at “komme på Statsskolen”.
På et tidspunkt fik vi andre lærere til nogle af fagene. Til gymnastik, selvfølgelig, det var lærer
Rasch. Ham havde vi også
til sløjd, og jeg husker
ham som værende lidt sadistisk. Til sang fik vi på
et tidspunkt hr. Andresen;
han var min klassekammerat Karen Elisabeths
far. Jeg ved ikke hvorfor
det var nødvendigt, for fru
1988. Komsammen hos Lis i Kolding. Fra venstre: Manfred, Lis, Jørgen, Poul, Madsen var god til det
Gerhard, Merete, Rigmor og Jytte. Af de “oprindelige” der begyndte sammen på med sang. Vi sang mange
KOFA, mangler kun Henning
salmer hos hende, og hun
var også meget ferm på klaveret. Andresen spillede violin, så ham kunne vi ikke drille som vi
gjorde fru Madsen: Vi kunne finde på at lægge kridtstykker under tangenterne. Til naturhistorie
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havde vi hr. Kofoed. Han var en hyggelig, gammel (syntes jeg) og meget entusiastisk lærer.
Overlærer Stave havde vi til tegning. Han var også hvad der i dag svarer til skoleinspektør, så det
var også ham der delte “officielle” straffe ud. Det kunne være svedere eller brug af korporlige
midler. Det overgik mig flere gange, og jeg husker at han kunne tilbyde, at man kunne vælge
svedere fra ved at acceptere en lussing i stedet. På den måde har han nok sparet sig selv og
kolleger fra at bruge tid på at overvåge eftersiddere.
Der er en bestemt episode fra tiden i underskolen der står ret fast i min erindring: Under leg med
bue og pile i Hjelm Skov skete der det ulykkelige, at min skolekammerat Jørgen blev ramt i øjet
af en pil. Det kan synes vildt men jeg husker det ikke som sådant. Det var ikke unormalt at vi
legede indianere og at vi skød på hinanden. Vi havde nok bare ikke tænkt over at man kunne
blive ramt i øjet. Jeg husker at vore pile var lavet af tynde skud af hasselbusken, og fatalt i denne
situation, at vi havde forbedret pilens egenskaber ved at vikle tyndt ståltråd om spidsen. Vi var
fire klassekammerater, der deltog i legen. Jørgen mistede 80 % af synet på øjet, og jeg husker at
jeg måtte optræde i retten som vidne.
I 1948 kom den store retskrivningsreform. At jeg kan huske det må betyde at vi må have været
ret langt fremme i danskundervisningen. Vi må have kunnet kende navneord, eller var det nu
nødvendigt? For eftertiden skulle (næsten) alle ord jo skrives med lille. Men jeg husker klart diskussionerne om det betimelige i at skulle bruge bolleå. Der er nogle der stadigvæk ikke har accepteret det! Derudover var der faktisk kun at “kunde”og “vilde” nu i visse betydninger skulle
staves uden d og at “skulde” altid skulle. Det forekom kompliceret at lære, men hvad: I dag er
det almindelige at pronomenet “I” bliver skrevet med lille i næsten al den post, jeg modtager, og
her drejer det sig om afsendere, der alle har studentereksamen!
Vort daglige sprog var sønderjysk. Man kan sige at det er mit modersmål, og siden det er ret
forskelligt fra dansk, var det nødvendigt at lære dansk. Jeg erindrer det ikke som noget problem,
og det må da også være sket ved en meget glidende overgang mens jeg gik i de første klasser,
sikkert takket være endnu en af fru Madsens talenter. Vi talte “byfint”, altså ikke med en meget
bred dialekt som vor familie på landet, fx. min mors fætter Asmus fra Bolderslev, som var
omtrent på min egen alder og som jeg havde lidt forbindelse med. Der var ikke nogen tvang over
det at skulle “tale” (man taler rigsdansk, men snakker sønderjysk). Det skete bare at man gradvist
lagde det sønderjyske væk når man skulle sige noget i klassen. I frikvartererne snakkede vi
sønderjysk og det betød så, at vore rigsdanske kammerater - I vor klasse fx. Poul og Lis - fik lært
i hvert fald at forstå sønderjysk. Et andet karakteristisk træk ved at have sønderjysk som
modersmål er - i hvert fald efter min oplevelse - at det er et godt udgangspunkt for at lære at
udtale fremmede sprog godt. Det er helt klart at dette gælder tysk da der er mange lyde, der er
fælles, men jeg har faktisk aldrig hørt en (ægte) sønderjyde tale engelsk med den karakteristiske
danske accent.
Man kan have mange meninger om det at tale dialekt. Jeg har aldrig opfattet det som et problem,
men jeg taler også efter sigende dansk med meget svag accent. I dag er dialekter på vej ud, også eller især - i Sønderjylland. Min yngste søster som er født i 1951 talte således rigsdansk til sine
børn, og det samme gælder min bros børn til deres børn. Det er vel det man kalder udviklingen,
men det forekommer lidt krampagtigt når vi er sammen, fordi lidt ældre sønderjyder opfatter det
som en hel klar regel at sønderjyder altid snakker sønderjysk indbyrdes.

35

8. Leg og Fritid
Der var en hel del børn på Langebro, vel en tyve stykker i alle aldre, og hertil kom “tilløbere” fra
Bag Møllen, dem fra “de anne gåe” (de andre gårde (egl. gårdspladser, der hvor vi legede)). Et
eksempel på en leg hvor man helst skulle være mange, er “Stanton”. Den eneste rekvisit til denne
leg er en lille gummibold, helst en der kan hoppe godt. Indledningsvis står alle samlet, og bolden
bliver slået i jorden samtidig med at navnet på en af deltagerne råbes. Alle styrter nu væk fra
stedet, og vedkommende hvis navn blev råbt, griber bolden og råber: “Stanton”. Det er signal til
at man skal stå stille. Man skal nu forme en cirkel med armene foran sig og den der “er den”, skal
så forsøge at kaste bolden gennem hullet, nærmest som en gang basketball. Hvis det lykkes har
man fundet en ny der “er den”, og spillet kan fortsætte. Vi legede denne leg på gaden foran
husene, sikkert fordi bolden hoppede godt på asfalten. En anden leg der var bedst med mange
deltagere, var “Forput” (gemme). Den kunne leges mange steder i området, men det sted den “der
var den” skulle stå og tælle (til to hundrede), var som regel ved et af udhusene. Som alle børn til
alle tider legede vi også “Tik” (tagfat).
En leg der helst skulle leges af et mindre antal (helst ikke over tre), var at “hugge land”. Jeg har
faktisk altid troet at betegnelsen gik på, at man huggede med en kniv, men når jeg nu tænker
tilbage, falder det mig ind at det også kunne gå på, at man hugger (stjæler) land fra hinanden.
Legen leges et sted hvor der er jord. Fed lerjord er bedst men andet kan bruges. Vi havde et sted
på engen bag vaskehuset hvor græsset var slidt væk. Med en kniv ridses et område op på jorden ca. én til halvanden kvadratmeter pr. deltager. Området deles i lige store stykker, ét for hver
deltager. Man står nu i sit eget område (land) og hugger kniven i en af de andre deltageres land.
I knivbladets retning tegnes nu en linie der deler modpartens land, og man kan nu “okkupere”
den mindste del af de to dele modpartens land er delt i. I princippet kan man altså halvere en af
de andres land hver gang man hugger. Man hugger efter tur og kniven skal “sidde” i jorden. Når
ens land er så lille at man ikke mere kan stå i det (det er tilladt at stå på ét ben) har man tabt.
Klassisk er den leg der handler om at trille kugler. Vi kaldte det at “spille malla”, men “malla”
var egentlig kun farvede lerkugler, dem der på rigsdansk går under betegnelsen marmorkugler,
vel nok fordi de var “marmorerede”. Der var også meget flotte glaskugler. Dem kaldte vi
“glassa”, og det kan således ikke undre at de særligt eftertragtede kugler, dem af stål fra kuglelejer, blev kaldt “jerna”. Spillet foregik ved at man (med hælen) lavede en lille grube (“æ
mallakuel”) i jorden, og man skulle derefter hver kaste et vist antal kugler fra en bestemt afstand,
idet man forsøgte at ramme gruben. Den der kom tættest på, kunne derefter begynde at trille de
andre kugler i gruben. Dem man fik i gruben kunne man beholde. Jeg mener at vi allerede under
krigen eller kort derefter havde hønseringe, der brugtes på præcis den samme måde. Blot kunne
de ikke trille. Plastic var godt nok ikke opfundet på det tidspunkt, men jeg husker at man talte
om hornringe.
Pigerne kunne “lege bold”. Det var noget en dreng helst ikke skulle beskæftige sig med. Jeg var
alligevel ret fascineret af denne aktivitet for man kunne ikke undgå at følge deres spil. Somme
tider, velsagtens når vejret var dårligt, kunne det foregå i forstuen. I princippet foregik spillet ved
at bolden blev kastet op ad en mur og grebet igen. Men der var et meget sindrigt mønster som
jeg aldrig lærte. Alle kast var forskellige: direkte op, venstre bagom kroppen, højre bag om
kroppen, mellem benene, bagfra, etc. Hertil kom en særlig remse som pigen skulle fremsige
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under legen. Jeg mener at der var to hundrede forskellige kast!
Der var selvfølgelig også almindeligt boldspil - i hvert fald rundbold. Derimod kan jeg ikke
erindre ret meget om at vi spillede fodbold. Jeg kan tænke mig at det kunne være vanskeligt at
fremskaffe en bold af den rigtige størrelse, og desuden kunne der ikke blive tale om at stille ret
store hold.
Fælles for mange af vore lege var at vi brugte vor fantasi. Der var ikke - som i dag - mulighed
for bare at købe ting man kunne lege med. Et godt eksempel på dette var at når vi legede “krig”
eller “cowboys og indianere” måtte vi selv fremstille våben; det var altid af træ. Et gevær blev
fremstillet af et langt stykke forskallingsbræt 3/4 x 4" eller 1x4", hvilket sidste gav en større
kaliber. Man skar med en sav to snit et stykke ind i den ene kant. Afgrænsning mellem løb og
skæfte så langt ind at løbet blev af kvadratisk tværsnit. Det andet snit var så afgrænsningen
mellem kolbe og skæfte. Det overflødige blev hugget væk med brændeøksen hvorefter der blev
pyntet på resultatet ved at snitte med en kniv. Fra seks-syvårsalderen havde alle drenge en
lommekniv, og jeg var ingen undtagelse. Jeg husker ikke min første kniv, men derimod at det
“rigtige” var en Svanekniv, helst med hvidt skæfte. Min mors brødkniv måtte også holde for, thi
en lommekniv var ikke just, hvad Tarzan gik med.
Et andet eksempel på at vi måtte lave tingene selv, var når vi om efteråret fik trang til at flyve
med drager. Det sværeste var at få fat i nogle gode lister; dem kunne vi ikke så let fremstille selv.
Det var altid almindelige korsdrager vi fløj med. Kassedrager så vi da, men det var altid voksne
eller næsten voksne med flere ressourcer der havde sådanne. Listerne blev stiftet sammen til et
kors, og der blev spændt en snor rundt om kanten. Papiret kom altid fra tomme cementposer som
var lette at få fat i, og det blev sat fast med melklister. Resultatet blev altid ret tunge drager og
derfor skulle de være af en vis størrelse. Et andet problem var at få fat i “godt strik” til line. Det
var helt umuligt at få en let, stærk line, så det almindeligste var at brug høstbindergarn, som vi
kunne stjæle fra bøndernes selvbindere i høsten. Det var stærkt nok, men også tungt, så vore
drager hang altid ret lavt.
En leg gik ud på at narre folk. I sin mere moderne form går den ud på at lime en mønt til fortovet
for derefter fra et skjul at iagttage hvordan folk reagerer. Vi havde en speciel version af denne
leg, og det foregik altid på banestien, lige ud for vor gård. Vi brugte en gammel tegnebog som
blev forsynet med en snor, der omhyggeligt blev skjult i stiens grus. Det var så heldigt at der på
dette sted på engen var en ret stor forhøjning, vi kunne skjule os bag. Når så et intetanende offer gående eller cyklende - som efter at have kigget sig omkring prøvede at samle tegnebogen op,
trak vi tegnebogen væk lige som vedkommende skulle til at tage den. Der var ligesom en dobbelt
fornøjelse i denne leg. Først kunne vi more os over de “krumspring” nogle gjorde for ikke at
blive opdaget; det skete at personen foregav at binde sine sko. Derefter kunne vi håne personen
ved at stikke i et højt grin.
Det var ikke almindeligt at vi børn havde cykler. Således lærte jeg først at cykle da jeg var
omkring otte-ni år gammel. Det var tillige en meget flot cykel mine forældre havde fået fat i. En
drengecykel med blåt stel. Den havde én stor mangel: Den havde ingen dæk. Jeg kørte på den
alligevel, og jeg kan, som alle andre, stadig huske den fantastiske fornemmelse det var at kunne
balancere på to hjul. Det sværeste var at lære at komme på og af. Det sidste foregik i begyndelsen
ved at jeg simpelthen væltede mig i græsset i grøftekanten. Det var en meget kort fornøjelse, for
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det viste sig at fælge uden dæk slides meget hurtigt på asfalt. Dæk i den specielle størrelse - det
har vel været 22 - 24 tommer hjul - kunne slet ikke skaffes, og jeg er sikker på at det var den
egentlige årsag til at mine forældre havde fået fat i cyklen. Siden cyklede jeg, enten stående på
min mors eller med det ene ben under stangen på min fars cykel.

Den cykel jeg købte ved min konfirmation
(1953). Bemærk oliebadskædekasse og
speedometerkabel.

Min første cykel med dæk og slanger fik jeg da jeg gik i
underskolen. Måske ikke lige med det samme, men i hvert fald
inden vi flyttede til Vestermarksvej. Den var af herrestørrelse,
altså alt for høj til mig. Det var ikke unormalt i de tider, og det
klaredes normalt ved at sætte klodser på pedalerne. På min
cykel blev problemet klaret ved at der- direkte på overrøret blev monteret en sadel af træ. Min far havde skåret den ud af
et bræt, og min mor havde syet et brunt betræk hertil. Faktisk
fik jeg ikke en cykel der rigtigt passede til mig, før jeg kunne
købe den for de penge, jeg fik til min konfirmation. I en lang
tid mellem min anden og min tredje cykel måtte jeg betjene
mig af apostlenes heste.

Vi havde således ikke meget “køffens” (købt) legetøj. Jeg
husker dog at jeg et år til jul fik en flot forkromet seksløber
med tilhørende skede. Den kunne skyde med knaldperler der sad på et bånd, men de slap hurtigt
op. Et andet eksempel var en lille elektromotor som min far havde monteret på en træplade sammen med små “maskiner”, den kunne trække med et elastikbånd. Det var egentlig en erstatning
for den dampmaskine jeg aldrig fik. Ellers stod den på bløde pakker hvilket nok var rimeligt, for
pengene var små.
Der er gaver jeg stadig husker, og det må betyde at det har gjort indtryk på mig. Jeg kan nævne
at min far et år til jul havde “organiseret” to par ski. Det var den første vinter efter befrielsen og
de var tyske efterladenskaber. De var meget forskellige. Min brors var de bedste og flotteste. De
var finske og lavet af lamineret asketræ med en smuk, klarlakeret finish. Mine var bredere,
brunmalede og den ene var repareret med en blikplade tæt ved spidsen. Vi havde megen glæde
af vore ski, men der var det problem at julemanden ikke også havde givet os skistøvler. Vi måtte
bruge vore gummistøvler, og med de gammeldags bindinger af læderremme var det ikke helt
uden problemer at bruge skiene.

Engarealet mellem Ved Slottet og Sønderport hvor man kunne dyrke
skøjteløb og isbådssejlads når arealet var oversvømmet og tilfrosset.
Billeder er taget fra banestien der krydsede arealet.
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Min bror havde skøjter, men som
med skiene var der et problem med
støvler: Gummistøvler er ikke velegnede. Til gengæld var der mulighed for at lave en isbåd. Det var
blot et kryds af to brædder med tre
skøjter under, og med et sejl af
sækkelærred. Der var altid lange
perioder med is dengang, specielt
brugte vi det oversvømmede areal
mellem Ved Slottet og Sønderport.

Da jeg havde lært at læse, var der en anden mulighed for fritidsbeskæftigelse. Bøger havde vi
ikke mange af i huset, men så var der jo biblioteket. Her var en verden af oplevelser næsten uden
grænser. Det var ikke så megen skønlitteratur jeg læste, men jeg husker dog, der var en serie, som
hed “Tykke Niels Skolehistorier”. Dem var jeg lidt optaget af, og så selvfølgelig Edgar Rice
Burroughs’ Tarzanbøger. Et “must” var naturligvis også J. F. Coopers bøger: Læderstrømpe, Den
Sidste Mohikaner, etc.
Ellers var favoritterne bøger om natur og zoologi. Specielt husker jeg Ingvard Liberkinds store
værk “Alverdens Dyr” som jeg tror, jeg har læst fra ende til anden, måske med udtagelse af det,
der omhandlede insekter. Det var for uinteressant. Denne interesse for dyr kom mig til gode i
skolen. Jeg husker at jeg kunne dupere min naturhistorielærer, Hr. Kofoed (jeg ved ikke hvordan
han placerede e’et i sit navn). Han var vildt overrasket da jeg kunne fortælle ham, at den
udstoppede fugl, han præsenterede os for, var en nøddekrige. Det var ikke så svært for den er ret
karakteristisk, og desuden havde jeg set den - og noteret den i min oversigt over “fugle jeg har
set” - engang der var invasion af disse fugle fra Sibirien.
Dertil kom ugebladene. Vi købte dem ikke, men læste dem alle alligevel. Det fungerede på den
måde at vi abonnerede på “læsemapperne”. Det var alle de gængse ugeblade hæftet to og to i
brunt omslag, heraf navnet. På omslaget var stemplet et ugenummer og en oval med betegnelsen
“Aabenraa Lesezirkel - R. Stegelmann”. På denne måde kunne man “holde” alle ugebladene uden
at skulle betale ret meget. Prisen var afhængig af hvor gamle mapperne var, når man modtog
dem.
Men her var de alle: Illustreret Familie-Journal, Ude og Hjemme, Søndags BT, Hus og Hjem,
Billed Bladet, Ugerevyen, Tempo, etc. og ikke at forglemme: Skipper Skræk. Sidstnævnte var
en vigtig kilde til min fantasiverden. Jeg kan stadig huske nogle af de serier der optog mig mest.
Der var selvfølgelig “Prins Valiant”, men jeg var mere optaget af en (dengang) ny serie om en
canadisk pelsjæger ved navn Jed Cooper. Den var spændende og gav en god indføring i indvandrernes skæbne. En anden, også meget lærerig serie var “Egene”. Den handlede (eller skulle jeg
sige handler, for disse blade kan stadig købes antikvarisk) om oldtiden. Den tog sine personer
gennem en meget lang periode, faktisk fra stenalder til jernalder, alt sammen i deres levealder.
Fælles for disse tre serier var at de ikke gjorde brug af “talebobler”, som nutidens serier. De
havde gode, næsten kunstneriske tegninger med tekst under billederne.

9. Andre Træk af Dagligdagen
Det er de mærkeligste ting der dukker op, når man sætter sin hjerne i sving med at udforske
fortiden. Jeg mindes fx. at jeg syntes at 1944 var et “pænt” tal og at det var en skam at vi måtte
forlade året 1944. Jeg tænker ikke her på at 1945 virkeligt var et minderigt år, men på det faktum
at jeg kun var seks år i 1944. Jeg må altså på det tidspunkt allerede have kendt tallene selv om
jeg ikke gik i skole.
Jeg har tænkt på at det må have været helt anderledes besværligt at få fat i en læge eller anden
form for hjælp i de tider. Der var ingen telefoner lige i nærheden, så man må have brugt bageren
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eller købmanden. Men hvad gjorde man efter lukketid? For mit eget vedkommende husker jeg
ét tilfælde hvor det var nødvendigt med lægebesøg, ja det endte endda med indlæggelse. Jeg
havde været så uforsigtig at stryge en tændstik og holde den over det åbne dæksel af en
benzindunk (en såkaldt jerry can, “jerry” var englændernes slang for “tysker”). Jeg erindrer ikke
hvor dunken stammede fra, men sandsynligheden taler for at det skete efter krigen. I hvert husker
jeg at det gav et skrald, og at der stod en stikflamme ud af dunkens tud. Den ramte mig heldigvis
ikke i ansigtet, men på halsen, og resultatet var at da jeg tog hånden til halsen, stod jeg med al
huden i hånden. Jeg kom ind i køkkenet, og jeg husker at min mor kom æggehvide på min hals.
Lægen - doktor Nielsen - blev tilkaldt og han beordrede mig indlagt. Jeg husker at jeg fik påsmurt
et tjæremiddel, der størknede til en fast skal, som så lidt efter lidt faldt af. Jeg husker også at jeg
lå sammen med en jævnaldrende, Werner Schemel, som også var forbrændt på halsen. Han fik
store grimme ar på halsen og i ansigtet, mens jeg slap uden synlige men.
Jeg gik i “Asyl”. Det var en børnehave som lå øverst i Nygade og jeg tror, at den officielt hed
Dronningens Asyl. Den blev drevet af nonner, og det kan undre mig i dag at min far havde sat
mig i en sådan institution, for var der noget han ikke var, så var det religiøs. Det kan være at det
var billigt - eller måske gratis - at have sine børn i Asylet. Jeg mindes ikke hvornår eller hvor
længe jeg var der, men jeg var der i hvert fald det sidste år inden jeg kom i skole. Det kan jeg
huske fordi vi blev drillet af dem, der bare var så lidt ældre, at de gik i skole. “Asylunger” råbte
de efter os når de på deres vej til skole i Nygade så os gå ind i Asylet. Det var også lidt sært
dengang at skulle gå i børnehave - det overgik kun mellem tre og fem procent af alle børn i
40'erne.
Vi fik varm mad om middagen i Asylet. Jeg husker ikke om maden var god eller ej, men der var
altid vælling som “formad”. Sikkert for at lægge en bund. Vællingen smagte ikke godt, og den
havde en mærkelig slimet konsistens. Man spiste dog alt, kræsenhed kunne ikke accepteres. Der
var nogle der spyttede vællingen ud på (blik)tallerkenen, men de fik lov til at spise det, de havde
spyttet ud. Børn kan være frygteligt kræsne, og der var tilfælde hvor nogle af børnene brækkede
sig. De fik også lov til at spise det! Det er vel sådan med disciplin at der kan være både for meget
og for lidt af den. Jeg tror nonnerne overdrev lidt, men det har sikkert været nyttigt - levevilkårene i den periode taget i betragtning - at give børn lidt respekt for maden.
Jeg må have været ret stor da jeg begyndte i Asylet, for jeg syntes at det var lidt pjattet, at vi
havde “mærker” på vore ting: knager, skab m.v. Mit mærke var et blåt krus. En anden ting jeg
husker er vaske- og toiletrummet med sin række af toiletter der var alt for små til os store drenge.
Vi var meget udenfor. Bag huset var i det hjørne der dannedes af Persillegade og Nygade en ret
stor gård med et enormt kastanjetræ. Der kunne vi udfolde os, i hvert fald så meget som nonnerne
tillod. De var ret nidkære med at slå ned på alt for voldsomme aktiviteter. Derimod lærte de os
at lege sanglege som “Bro Bro Brille”.
Jeg “gik i Asylet” lige til jeg skulle i skole, og årsagen må have været, at min mor skulle arbejde.
Jeg ved ikke hvordan min søster blev passet. Hun var kun 3 år gammel da jeg kom i skole. Min
mor havde tidligere arbejdet på Aabenraa Glødelampefabrik i Nygade, men det må have været
før min tid. Under krigen tog hun imod tilbudet om at blive husmoderafløser.
“Ordningen med husmoderafløsere var under Danmarks besættelse (1940-45) etableret i
adskillige kommuner for at afhjælpe den store arbejdsløshed blandt kvinder. I sin oprindelse var
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der imidlertid ikke tale om en kommunal foranstaltning, men derimod en ordning foreslået af
organisationen Danske Kvinders Samfundstjeneste af 1940.
Ordningen skulle være en støtte for mindrebemidlede og tillige samfundsnyttig, da det i mange
tilfælde kunne aflaste en husmoder, så hun ikke skulle stå for tidligt op efter en sygdom. Husmoderafløseren skulle tage sig af følgende: Pasning af børnene, husgerning, pasning af kakkelovne, rengøring af lejligheden, vask, reparation, indkøb af madvarer, madlavning, opvask,
håndsrækning til patienten i form af daglige toilette, sengeredning og lignende.
Ordningen havde som nævnt også et socialt sigte. Allerede af en betænkning fra den såkaldte
Husassistentkommission fremgik det i 1942, at behovet for husmoderafløsning var stort blandt
mange mindrebemidlede familier, f.eks. som følge af moderens sygdom eller graviditet og efter
fødsler. Betænkningen lagde op til at ordningen ikke blot skulle være en midlertidig løsning, men
burde indgå i den fremtidige vifte af sociale tilbud til danskerne.
Fra den 1. oktober 1949 etableredes en udbygget og lovfæstet husmoderafløsningsordning,
vedtaget i Folketinget, hvor kun Venstre havde stemt imod med den begrundelse, at det kostede
det offentlige for mange penge. Det blev anslået, at der i alt ville blive brug for ca. 2000
husmoderafløsere. Ved lovens vedtagelse var kun omkring det halve antal i arbejde. I forbindelse
med lovens vedtagelse placeredes arbejdet som husmoderafløser mellem husassistent- og sygeplejergerningen, og rammerne for en særlig uddannelse blev udstukket ud fra den definition.
Det blev tillige fastslået, at husmoderafløsere ikke kunne være kommunale tjenestemænd.

Rationeringskort. Disse er fra længe efter krigen. De er muligvis blevet til overs
da ordningen blev ophævet. Hvordan kunne vi ellers have dem liggende?

Ellers gik hverdagen med at
klare de problemer, mangelen på
varer medførte. Der var stadig
rationering, den fortsatte faktisk
helt op i 50'erne; jeg tror at kaffe
var det sidste, der var pålagt restriktioner. Jeg var imidlertid for
lille til at registrere denne situation. Det var ikke fordi jeg ikke
kunne forstå situationen; det var
fordi jeg ikke havde oplevet andet! Jeg savnede ikke appelsiner
og bananer, for jeg havde aldrig
smagt disse frugter. Jeg husker
da godt at vi hørte Holger Fællessanger synge “Når Der Kommer
En Båd Med Bananer”, men det
kunne ikke ophidse mig.

Modsat var det med smør og margarine. Under krigen kendte vi ikke til margarine. Min mor
brugte fedt til at stege i, og smørret blev “strakt” ved at blive blandet med noget, de kaldte
“Mixum”. Den margarine (hvem husker ikke “Solo”?) der kom på markedet efter krigen, syntes
jeg smagte forfærdeligt. Min far kaldte den nedsættende “Negerfedt”. Det skal indskydes at
betegnelsen neger var det normale (korrekte) dengang, hvor det nu om dage er politisk ukorrekt.
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Udtrykket var derfor mere nedsættende om produktet end om vore farvede artsfæller. Min far
påstod i øvrigt at de blandede hvalolie i margarinen. Vi drak ikke kaffe, men erstatning, Richs
eller Danmarks. De to slogans lød: “Det er Richs der drik’s” og (men) “Det er Danmarks der
duer”. Jeg brød mig ikke særligt om “rigtig” kaffe da jeg første gang smagte den. Og så var der
ingen billeder i kaffeposerne! Brugen af kaffeerstatning holdt sig, på grund af prisen på kaffe,
i årtier efter at rationeringen af kaffe ophørte.
Vi fik god mad, syntes jeg. Igen er det vel fordi det var mad, “som vor mor lavede den”; det vi
var vant til. Det var ikke den store kogekunst, men det gode, gedigne sønderjyske køkken. Min
mors panerede flæsk var godt, og det fik vi tit - der var et lager! En helt speciel ting var den
grønlangkål vi fik nytårsaften - og tre dage efter. Og vore kål (bemærk flertalsformen) var de
“rigtige”! Det der med hvordan grønlangkål skal laves, er en evig kilde til diskussion blandt
sønderjyder. Jeg tror det hænger sammen med, at indflydelsen fra “det gammel laan” (Danmark
nord for Kongeåen) gradvist indførte andre meninger om den sag. På Fyn fx. hvor jeg har levet
det meste af min tid, minder grønlangkål om flødestuvet grønkål, i Nordjylland er kålen
grofthakket og nærmest at betragte som et grønt tilbehør, osv.
Vore kål blev lavet ved at de efter at være kogt og presset i “bolde” blev kørt igennem
kødhakkeren sammen med kogte kartofler, ca. i forholdet 3 til 2. De blev gjort “blanke” ved at
tilsætte “spaj” (kogevand) fra flæsket. Tilbehøret (bemærk at det er kålene der er hovedsagen)
var røget og kogt stribet flæsk og kålpølser. Der er nogle der siger, at det rigtige kød til
grønlangkål er røgede grisekæber. Ligeledes var brasede kartofler et must. Min Opa havde en
speciel metode som han og Oma havde taget med fra Østpreussen. Han skar kålen ret groft med
en kniv, og han brugte ikke at blande kartofler i.
Ellers var fisk tit på menuen fordi det var billigt. De blev leveret af fiskehandler Hanstein der
kom en gang om ugen med sin ladcykel. Han havde en klokke og han råbte op: “Sild, tosk,
skrubbe, hiesige (lokalt fangede) makrelle”. Sild fik vi tit, det var det billigste. De blev stegt på
panden, og det var almindeligt at min mor stegte nogle ekstra, som så blev lagt i lage. Det var en
delikatesse! Torsk fik vi også ofte. De var også - modsat i dag hvor de koster som laks - meget
billige. Det vi fik mest var panerede torskefiletter. Grønne makreller kunne min far ikke lide,
men i røget tilstand var det også en billig spise. Der var ikke noget om foråret som en varm, røget
makrel med nye kartofler og grøn salat i sur fløde, uhm! Selv om dette ikke skal udvikle sig til
en kogebog over sønderjyske egnsretter så skal da også nævnes kålrabigrød. Det er kogte kålrabi
som moses sammen med kartofler og serveres med røgede flæsketerninger i det fedt, de afgiver
når de bliver ristet. En variant af dette er “bønneduels” (bonde-dyppelse) som er røgede
flæsketerninger, ristet sammen med løg og derefter jævnet. Det bruges over kartoffelmos.
Mælk blev også leveret til døren af mælkemanden fra en hestetrukken mælkevogn. I begyndelsen
foregik leverancen så at sige “i løs vægt”. Sød-, fut- og kærnemælk stod i store mælkejunger i
vognen og blev tappet i de kander og små spande husmødrene kom med. Der var en ram men
ikke ubehagelig lugt ved vognen, hvilket det faktum, at mælkemanden også solgte ost, bidrog til.
Senere havde han mælk i de karakteristiske mælkeflasker med metalfolielåg. Jeg husker at vi
havde ret til at få én liter “børnemælk” udleveret hver dag. Det var en speciel, ikke-behandlet,
rå mælk som mentes at være specielt sund for små børn, i dette tilfælde min søster.
Hvis vi ikke legede i gården ved husene kunne vi gå i skoven. Det var for mit vedkommende
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Hjelm skov. Tæt ved Tøndervej var der et areal der hver pinse blev brugt til tivoli. Der var
karruseller, luftgynger, dødsdrom og alskens anden gøgl. Hvis man gik videre kom man til
Kongehøjen, en gammel gravhøj.
Sagnet fortæller, at Valdemar Sejr
landede her med sin flåde efter at
han i 1219 var på vej tiI Umehoved Ting efter at have besejret
esterne i det berømte slag ved
Lyndanisse. Der må have været en
værre leben omkring højen thi
efter sigende bestod ledingsflåden
af 1500 skibe, som må have haft
en besætning på mindst 30 mand
i gennemsnit. Sagnet siger også at
han medbragte det fra himlen
nedfaldne Dannebrogsflag, men
det er nok en røverhistorie. Kongen kunne sikker på den tid sejle
ret tæt på højens placering, fordi
Kongehøjen i Hjelm skov.
området herfra og ud til fjorden
har været ét stort vådområde. Den oprindelige oldtidsgravhøj, som er grundIaget for
forhøjningen, er på grund af de mange nyere indgreb nu stærkt sløret. I 1969 blev der opsat en
mindesten ved højen i anledning af 750 års jubilæet for slaget.
Til slut en lille indføring i forholdene i og omkring vort nye hjem
på Vestermarksvej. Som det ses,
var det ikke noget slot vor far fik
bygget til os. Der var præcise regler der skulle opfyldes for at få
statslån (med meget lille rentesats
og meget lang løbetid, jeg tror én
procent over 99 år) i et enfamiliehus. Der var bl. a. meget snævre
grænser for husets størrelse, og jeg
er sikker på, at arkitekt Niels A.
Nielsen havde udnyttet dem fuldt
ud.
Beboelsesrummene i huset var
ikke meget større end lejligheden
på Langebro, men der var fuld kælder. Den væsentligste forskel var at der var et børneværelse.
Jeg ved ikke hvordan vi sov, for vi var tre børn og jeg husker kun, at der i børneværelset var én
etageseng. Min søster må have sovet i soveværelset, men det må have været problematisk, da min
yngste søster kom til tre år senere. Stuen var på (hele) 20 m2, soveværelset lidt mindre og med
skråvæg mod gaden. Køkkenet var næsten mikroskopisk, men der var plads til et komfur, der i
Vestermarksvej 56. Sommeren 1948
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begyndelsen var eneste kogemulighed. Der var en klap i køkkenbordet så 3 personer kunne spise
der; det blev meget brugt om morgenen. Ellers blev måltider indtaget i børneværelset hvor der
var placeret et spisebord. Der var ikke noget badeværelse men det var et stort fremskridt at vi nu
kunne bruge et moderne vandkloset.
Da min far kunne lave det meste arbejde selv, kunne prisen holdes så lav som ca. 21.000 kroner inklusive grunden der var på 2200 kvadratmeter og kostede ca 3500 kroner. Min far kunne ikke
klare de specielle ting som el-arbejdet og installationer, ligesom murerarbejdet blev udført af
murermester Nikolaj Schultz. Der var rindende vand i huset, men vandet kom fra eget
“vandværk”, der bestod af en ca. 7 meter dyb brønd og en pumpe med hydrofor i kæderen. Der
var ingen offentlig kloak, så systemet bestod af en septictank med afløb til en ledning, fælles for
de 11 huse, der dengang var på vejen. Den havde afløb til Mølleåen, der løb bag ved grundene.

Foto fra rejsegildet sommeren 1948. De voksne personer er fra venstre: Jørgen Hende (min fars arbejdsgiver),
Heinrich (Heio) Johansen (boede i nr. 50), Jens (Jeise, Jørgen Hendes lærling), Karl Steppat (som boede lidt
længere nede ad vejen og som var brevdueven og en uerstattelig hjælp ved byggeriet), ukendt dame, min far,
Rasmus Gertsen (kollega til min far) bagest og foran fru Steppat,Grethe Thomas (tidligere nabo fra Langebro, nu
Borgmesterløkken) Fru Gertsen, ukendt pige (kan være Gerda Hindrichsen), Fritz Thomas, fru Hinrdichsen (nabo
fra Langebro), Christian Colmorn (morfar), Opa, Peter Hindrichsen, min tante Martha, min mor, Melchior (en
bekendt af Opa) og min bror Ervin. Forrest: Min fætter Poul Stannum fra København, Karl Heinz Steppat og yours
truly.

Bag grunden, adskilt af en lille mark med en stejl bakke, lå Mølleåen hvor der kunne fiskes
ørreder. På den anden side af åen lå et nyt eldorado for mig: Langbjergskov. Her var muligheder
for at lege, for at bygge huler og for at finde materiale til bue og pile. Til overflod var der også
fra vejen direkte adgang til den vestlige ende af Hjelm skov.
Nytårsmorgen 1949 var scenen sat til et nyt afsnit i mit liv.
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Aabenraa Banegård. “Høj F’er” på skinnerne af stikbanen til Rødekro.

Murstensbunker på Nørretorv. Den lå lige op ad Blumes Kiosk og blev derfor benævnt “Festung Blume”. I baggrunden
Hotel Royal. Bemærk flagene; det må have været en festdag.

