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            Johannes Meyers kort over Slesvig dat. 1649. Kortet angiver ligeledes de områder havet har taget.     

                                                                                                 

                            

                                Marsken ved Højer med det nye dige. Vores mark ligger i Gammel Frederikskoog 
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																														HØJER	

                   

                                                              Højer 1899 set fra Rudbøl diget 

                                  . 

                                          De hvide møller, som desværre blev fjernet i 1950erne. 

                

                    Møllen inden stormen i 1942.                                               Møllen i dag. Se side 55. 
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Familien 

Den 12.10.1939 blev jeg født i Højer. Efter sigende, blev der serveret stegt ål, efter at hjemmefødslen havde 

fundet sted. Det var midt i ålesæsonen. Måske årsagen til, at jeg den dag i dag er vild med ål. 

                                                           

                  Er jeg ikke dejlig?                                                                                 Det er Muddi. 

Mine forældre havde bygget hus i 1938, samme år, som de blev gift. Det var på Nørrevej 70. Dengang, og i 

de første år, lå huset i et hjørne af en mark i udkanten af Højer, med grøft på begge sider af huset ud mod 

vejen. Vi havde høns og en gris. Sidstnævnte blev fodret op til juleslagtning. Kloak fandtes der ikke på 

daværende tidspunkt. Der blev først kloakkeret i Højer i 1950. Inden da, blev spandene tømt af en 

landmand i Emmerlev. Det skete om natten. Landmandens børn blev gerne kaldt for ”æ putmands børn”. Vi 

andre med have, tømte spanden der, hvilket gav gode afgrøder. 

                                                                  

                                                             Nørrevej 70 – den første vinter. 

Mine forældre hørte til det tyske mindretal, så mit bardomssprog blev en blanding af tysk og sønderjysk, 

hvilket gav mig visse problemer i dansk skrift, da jeg kom i skole. Mine forældre arrangerede, at jeg fik 

nogle særtimer hos min dansklærer frk. Nielsen. Det var pastor Nielsens datter, som var genbo til os. 

Rent familiemæssigt set, vil jeg henvise til den stamtavle, som er blevet lavet af min onkel Willy og fætter 

Jørn, og i skrivende stund (2013) bliver videreført af min fætter Knud, søn af onkel Willy. Her fremgår, at 

mine rødder går langt tilbage i Højer – så langt man kan komme, dvs. ca. 400 år tilbage. På min mors side en 

rebslagerslægt, og det næstældste hus i Højer er fra 1724 (Nørrevej 3), og er stadig i familiens eje (ejet af 

min mors fætters søn Andreas Andersen).  Min Omas hjem findes også, og er fra 1757 (Østergade 4). På 

min fars side kan man gå tilbage til Boysen slægten, hvor stuehuset stadig findes (Østerende 4 og Kovej 17) 

Stuehuset og gården blev delt i to mellem søster og bror (hhv. Johanne og Hans Fr. Boysen, som var hhv. 

kusine og fætter til min tiptipoldemor og biskop Boysen). Datteren til førstenævnte Helene Marie arvede 
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begge dele samt gården i Emmerlev (Biskop P.O.Boysens hjem) og blev gift med M.C.Mathiesen, som 

byggede Østerende1 i 1827. En bondeslægt, men også kniplingekræmmer.  Min far er født i Tønder, og min 

mor i Højer. På den kvindelige del af familien, kommer den især fra Højer og omegn (Rudbøl, Nykirke, 

Rodenæs, Norderdeich  m.fl). Pudsigt at tænke, at mine tipoldeforældre på min Omas side er døbt at min 

tiptipoldefar i Rodenæs. Mine forældre boede i Højer, og min fars tvillingbror med familie ligeså. 

Størstedelen har friserblod. Min bedstemor kunne frisisk. Se bl.a. Pastor Rolfs bog ”Højer Sogns og Flækkes 

Historie” side 404, samt N.A.Jensens bog Godt Mod. Bagerst i dette hæfte, side 54, er min stamtavle med 

den direkte linje, som har med Højer at gøre. 

Min mors forældre boede i Højer (Ballumvej 3-bygget 1902), og min fars i Sønderborg, hvor de flyttede til 

fra Tønder, da min bedstefar blev pensioneret. Tre af deres døtre boede i Sønderborg.  Begge mine søstre 

Frauke og Etta er også født i Højer hhv. 1942 og 1944. Vi har alle tre fået frisiske navne. Begge vores døtre 

har fået frisiske mellemnavne hhv. (Anne)Traute og (Signe) Antje.   

                                                                                                                                                                     

                             Nørrevej 70- 1948 .                                             Ballumvej 3. Ældre foto. Muddi til Højre.                                                                    

 

              

                         Nørrevej 3 .                                                                                         Østergade 4.                                                                  

 



  

6 
 

           

           Østerende 1(tidligere Markgade 1).                                 Østerende 4 og Kovej 17 (tidligere Markgade 2). 

På side 55 er der en oversigt over de respektive hjems placering i Højer. 

Mine forældre  

Min far var udlært karetmager og min mor hjemmegående husmor. Født hhv. 1907 og 1910. I Højer 

arbejdede min far hos hjuler Jensen (den lokale vognfabrikant), som efter krigen lavede individuelle 

personbiler. Min far lavede alt træarbejdet, og hans tvillingebror blikarbejdet (Se Bilhistorisk Tidsskrift nr. 

58 – forår 1979 udgivet af Dansk Veteran Klub).  I begyndelsen af halvtredserne holdt dette arbejde op. 

Tiden var løbet fra de ” hjemlavede biler”. Min far startede et snedkeri, men da der i forvejen var flere 

snedkere i Højer, var der ikke arbejde nok. Derefter fik han arbejde på et bilværksted i Tønder. Da der ikke 

var arbejde nok her, fik han arbejde i Sønderborg. Her kunne han bo hos sine forældre i Blomstergade. 

Endelig lykkedes det at få et job i den branche, han var oplært i, nemlig på karosseri fabrikken i Aabenraa. 

Her boede han hos en familie, der engang havde boet i Højer. I 1957 fik han jobbet som høvlemester hos 

trælastfirmaet Voetmann, hvor han blev, indtil han blev pensioneret. På min fars 50 års fødselsdag flyttede 

familien minus mig til Farversmøllevej 101 i Aabenraa. I den tid min far arbejdede i Sønderborg og 

Aabenraa, kom han hjem lørdag eftermiddag, som blev en ”festdag”. Flere gange havde han en 

grammofonplade med hjem. Jeg har stadig et par stykker af dem. Han skulle så tilbage igen søndag 

eftermiddag…og med det offentlige transport. 

I den tid min far arbejdede i Sønderborg og Aabenraa, passede min mor huset på Nørrevej. Da hendes 

forældre (Oma og Opa) ikke kunne klare deres hverdag selv, passede hun også huset på Ballumvej inkl. 

madlavning. Det var en hård tid for min mor, især da Oma blev syg. Det sled hende næsten op. Muddis 

søskende kom gerne en uges tid hvert år, men når der er 52 uger om året, hang det meste på min mor. 

Oma døde kort før mine forældre flyttede til Aabenraa. Selvom de kom til at bo dejligt, savnede min mor 

Højer. Det er ikke nemt at flytte gamle træer. 
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                                           Mine forældre med børnene Uwe, Etta og Frauke 

Min far var som sagt karetmager, og elskede at lave ting i træ, hvilket bevidner bondegården med alle de 

udskårne dyr (har den stadig), dukkehuset til mine søstre, slæden (lavet ca., 1944, og blev brugt så sent 

som den 24.03.2013 af mine børnebørn) brikker og bakker med forskellige indlagte motiver, udskårne 

træværk mm. 

                     

                      Frauke og jeg på slæden.                                                                  Håndarbejde (1950). 

Min far ville gerne have haft en videregående uddannelse, men på grund af 1. Verdenskrig og de dårlige 

tider lige efter, lykkedes det kun for den yngste af min fars søskende. Følgelig sørgede mine forældre for, at 

vi alle tre søskende kom på statsskolen, hvilket ikke var helt almindeligt på daværende tidspunkt.  

 

 

2. Verdenskrig 

Det eneste jeg kan huske, er slutningen af krigen, og det er selvfølgelig meget begrænset, dels på grund af 

min unge alder, dels at vi blev skånet for det værste. 

Jeg gik i den tyske børnehave (Kindergarten/Warteschule). En dag var vi ude ved slusen, hvor der 

selvfølgelig var tysk militær og marine. En soldat spurgte, om vi ville se en fuglerede med unger. I diget var 
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der lavet en skyttegrav: Siderne var beklædt med ølkasser og gran, og der var reden med unger. Ren idyl i al 

elendighed. Det må have været i 1944. 

En dag var vi en flok unger fra vores vej ude ved slusen, og i en barak boede der tyske officerer. En kom og 

sludrede med os, og spurgte til sidst for sjovt, om han måtte købe min lillesøster Frauke. Det måtte han 

bestemt ikke. Han tog et foto af os alle, et foto som jeg stadig har. 

                                                         

                                           Frauke øverst på armen. Jeg nederst nr. 2 fra højre 

En anden dag kom en kammerat og jeg marcherende med en pind på skulderen. Vi sang en af de tyske 

soldatersange, som vi havde hørt så tit. Vi havde nok set soldaterne, når de kom marcherende forbi, ud til 

forlandet for at holde øvelser. En halvvoksen dreng så os, og rystede på hovedet.  Vi holdt inde med sang 

og march. 

Oppe ved møllen lå der en dag en del døde får. De var ramt af en bombe eller skudt ned ude i marken, og 

derefter kørt hjem til møllen. 

I byen lå der flere store gårde, hvor det tyske militær havde deres heste og køretøjer. Det var lige noget for 

os drenge. De soldater, som selv havde drenge derhjemme, savnede dem uden tvivl, når de så os. 

Ja, jeg blev også såret under krigen. Undervejs hjem gik jeg forbi ”Deutsches Haus”, hvor der også var tyske 

soldater, men også schæferhunde. Jeg ville klappe en – det skulle jeg ikke have gjort – jeg blev bidt – dog 

ikke alvorligt, eftersom en soldat omgående kom løbende til. 

Da freden kom, drog mange af de tyske soldater igennem Højer videre til Tyskland. Kan huske, at nogle 

ældre soldater bad os gå over til bageren, for at købe noget brød. Vi fik danske kroner med. Vi fik dog ikke 

noget. Alt var solgt 

Ved slutningen af krigen kom der mange flygtninge til Danmark, og for mindretallets vedk., var det en 

naturlig opgave, at hjælpe så godt som muligt. Vi havde en pige boende, som hed Mariechen Koop. Hun og 

hendes lillesøster og mor kom fra Krim (Ukraine). Søsteren og hendes mor blev indkvarteret hos en 
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gårdmandsfamilie i Højer (Erich Ohlsen). Hvor længe hun boede hos os, husker jeg ikke, og hvor de kom hen 

sidenhen, ved jeg heller ikke. Sandsynligvis til en af de store flygtningelejre, der var blevet oprettet. De 

havde haft en hest på Krim, hvor de murede hesten inde, så den ikke skulle blive taget. Ved ikke hvad der 

skete med faderen, som tilfældigvis også var karetmager, som min far. Han blev bortført af russerne. 

Lige uden for Højer, ved den gamle sluse, ligger Hohenwarte, et gods som blev beslaglagt lige efter krigen. 

Blev fyldt op med unge flygtninge, som om vinteren frøs så meget, at de brugte selve vindueskarmene at 

fyre op med. Den lokale befolkning lavede en brændsels indsamling, hvor et hestekøretøj kørte rundt, for at 

samle brænde ind. Meget havde man ikke selv. Men noget kunne man da altid undvære. Som knægte var vi 

ofte ude ved slusen, men vi måtte ikke gå over på den anden side, hvor flygtningene opholdt sig. Det var 

hovedsagelig unge piger. Jeg bed mærke i en enkelt dreng, som havde pigetøj på. Man havde ikke andet. Da 

flygtningene blev sendt videre, var Hohenwarte temmelig forfaldet. Vi løb rundt i de forskellige lokaler, 

hvor både min mor og Oma havde tjent, da de var unge. I dag er Hohenwarte indrettet, som 

bondegårdsferie, og vi har boet der flere gange.   

Lige inden freden havde mine forældre travlt med at brænde tyske ugeblade og udskårne 

benfigurer/emblemer. Sidstnævnte var noget man kunne købe, hvor overskuddet gik til hjælpearbejde. 

Nogle var flotte, set med en drengs øjne, og fik lov til at beholde en enkelt. 

Pludselig en dag, den 11.05.1945, kom der en lastbil for at afhente min far, som stod og ventede i sit pæne 

tøj. Han og størstedelen af Højers mandelige befolkning helt ned til 18 år blev afhentet (interneret som det 

hed), for til sidst at blive anbragt i Fårhuslejren (før og efter blev den kaldt Frøslevlejren).  I ”spøg” sagde 

man, at det havde været nemmere, at sætte pigtråd rundt om Højer. Højer var temmelig tysksindet. I 1920 

stemte kun 27 % for at komme tilbage til Danmark. Min far var Zeitfreiwilliger (en slags hjemmeværn), 

hvilket kostede 2½ år. Blev først dømt 09.10.1946. Havde oprindeligt også meldt sig til fronten, som så 

mange andre, bl.a. hans tvillingbror Rasmus. Da han var ”uundværlig” slap han. Mærkelig at tænke, at Vatis 

far også slap for at blive indkaldt under 1. Verdenskrig af samme årsag.  

Om opholdet og baggrund for Fårhuslejren, vil jeg henvise til Henrik Skov Kristensens bog ”Straffelejren” 

samt til Hans Christian Jessens bog ”Straflager für die Deutsche Minderheit in Dänemark, Erlebnisse, 

Berichte und Dokumente”. 

Sammen med min mor besøgte jeg Fårhuslejren. Vi tog rutebil fra Højer til Tønder. Derefter med tog til 

Fårhus station med skift i Tinglev. Derefter gik vi til fods gennem skoven til lejren. Vi var mange, kvinder og 

børn. Da vi kom igennem port kontrollen, var der barakker på begge sider af vejen. Til højre så vi, at der i 

vinduerne stod nogle mænd og vinkede. Nogle var fra Højer, og det var det samme som ”hils de kære 

derhjemme”. Min mor og jeg blev lukket ind i et lille besøgsrum, hvor min far kom ind, ledsaget af en 

betjent, som skulle overhøre samtalen. Min mor havde en rose med fra vores have, som hun ville give til 

min far. Det måtte hun ikke. Efter mødet gik vi ud af fangelejrens modsatte port, hvor min onkel Johannes 

ventede på os, for at tage os med til Padborg, hvor min mor havde to søstre, som var gift med en hhv. 

manufakturhandler og bager. 



  

10 
 

              

                      Brev til min far.                                                                          Faarhuslejeren 1945.         

 

Min far gik meget op i idræt, og havde været meget aktiv i Hoyer Turnverein (Højers tyske idrætsforening). I 

Fårhuslejren fik han lov til at undervise i gymnastik, og bad om at få tilsendt sine gymnastiksko. De nåede 

aldrig frem, og var sikkert blevet stjålet af ansatte i lejren, som det desværre skete nu og da. 

Min far kom hjem i 09.03.1947. Frauke og jeg hentede min far på rutebilstationen, hvor en af de ansatte 

(dansksindet) sagde: ”så kom du også hjem Peter”. Inden rutebilen ankom, var der en større dreng, som 

kaldte os for ”tyskerpak”. Jeg kan stadig huske, hvem det var, og glemmer det aldrig. 

Fårhuslejren (i dag Frøslevlejren) som i dag bl.a. er et museum, har jeg ikke kunnet få mig selv til at besøge 

før 2009, da Grethe fik en ny hofte i Kollund. Jeg skulle slå tiden ihjel bedst muligt. Der var mange tanker, 

der gik igennem mig, da jeg besøgte stedet. Da var jeg næsten 70 år. Den barak, min far boede i, findes ikke 

mere. Jeg gik bl.a. den strækning, jeg havde gået med min mor 63 år tidligere – fra port til port. 

I den lange tid min far var indsat, var der heller ingen indtægter, og udgifter skulle betales, når man har hus 

og tre børn. Fra dansk side prøvede man at få min mor til at sælge huset, men det lykkedes heldigvis ikke. 

Skulle bl.a. betale for opholdet i Fårhuslejren. Min mor fik således den 29.11.1946 en opkrævning på 438 

kroner dækkende 219 dage a 2 kroner gældende finansåret 1945-46 fra 25.08.1945 til 31.03.1946. Her har 

min mor sikkert fået lov til at låne penge af hendes forældre. Den lokale betjent Harald Pedersen skriver 

den 16.01.1947 på bagsiden:” Har henvendt mig på strafafsoners bopæl. Hun er ikke i stand til at betale 

beløbet, har ingen indtægter. Modtaget 38,00 kr. pr. uge. Venter sin mand hjem til marts, hvorefter han vil 

indfinde sig på herværende politistation for at få forholdet ordnet. ./. beløbet skønnes erholdigt ved 

udpantning”……og nederst tilføjet ”er betalt”. 
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Efter at min far kom hjem, skulle han yderligere betale 343 dage a 2,00 kroner gældende finansåret 1946-

47 fra 01.04.1946 til 09.03.1947. For god orden skyld skal der lige nævnes, at min mor trods alt havde en 

lille indtægt. Loftet, i vores hus, var indrettet som en lejlighed, og skulle lejes ud, på grund af boligmangel, 

på daværende tidspunkt. 

                                                                       

                                                                       Foto sendt til min far. 

Min far fik straks arbejde igen hos sin gamle arbejdsgiver hjuler Jensen. På grund af opholdet i Fårhus, var 

han flere gange indlagt på Tønder Sygehus. Barakkerne man havde boet i, var bestemt ikke de mest sunde. 

Følgelig hjalp to af svogrene med at grave vores have det ene år. 

                                                 

                                                         Onkel Peter, Vati, onkel Hans og Opa. 

I to år skulle Pastor Nielsen holde opsyn med min far (og andre), om han nu opførte sig pænt. Det var vores 

genbo, som vi havde et godt forhold til, så det var ikke et problem, men sikkert nedværdigende. Mange år 

senere skrev både Pastor Nielsen og tidligere danske skoleinspektør Folmer Christiansen, at det var en 

nedværdigende måde mændene fra det tyske mindretal blev afhentet på, og sidstnævnte tilføjede ” og i 

mange tilfælde for lang straf”. For min fars vedkommende holdt han sig fra politik fremover. Han følte, at 

de små fik deres straf, og de store slap billigt. 

På Nørrevej lå den tidligere fattiggård (æ armhus), hvor der boede flere familier. Den ene familie hed Ipsen, 

og havde en stor børneflok på ca. 10, heraf 6 drenge. De havde et køkken, en stue og et soveværelse til 

rådighed. Udenfor et skurrum, samt et gammeldags toilet (spand). Der var tre toiletter på stribe. Et til hver 

familie. Familien var meget gæstfrie, hvor vi andre drenge altid var velkommen. To af drengene havde 

meldt sig til den tyske marine, og sejlede med slagskibet Prins Eugen. Familien havde opgivet at få dem 
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levende tilbage, og da der også var knaphed på tøj, havde man syet det om til de andre drenge. En skønne 

dag kom de begge gående ind på pladsen foran hjemmet. De var gået hele vejen langt nede fra Tyskland, og 

spist hunde og katte undervejs. Stor var glæden ved gensynet, og en gårdmand (Boy Mathiesen – oldebarn 

til ovennævnte M.C.Mathiesen), hvor drengene altid havde givet en hånd med, sendte bl.a. en stor steg, så 

hjemkomsten kunne fejres. De undgik selvfølgelig ikke at komme i Fårhuslejren, men den lokale betjent 

ventede lige nogle dage, før han afhentede dem. 

Da freden kom, blev meget militærudstyr samlet. På skolepladsen var der et skur, hvor der blev samlet bl.a. 

store mængder gasmasker, som de tyske soldater har haft. På en eller anden måde fik vi knægte fat i nogle 

af disse masker, som vi legede med i det skjulte. 

På grund af boligmanglen blev gymnastiksalen og en af klasselokalerne brugt til beboelse, hvilket virkede 

helt mærkeligt for os yngre skolebørn. 

Der var knaphed på alt. Det lykkedes mine forældre at købe et par træsko, men de eneste man kunne få, 

var røde. Stolt tog jeg i skolen med disse på, med det resultat, at jeg blev drillet så meget, at min far var 

nødt til farve dem sorte. Det må have været i 1947, efter at min far var kommet hjem igen efter opholdet i 

Faarhus Lejren. Tøj kneb det også med, især i voksealderen, men der var vi så heldige, at have to fætre Bent 

og Poul, hvis far var manufakturforhandler, så jeg kunne få deres aflagte tøj, som absolut stadig var godt 

nok. Det, jeg voksede ud af, blev foræret videre til andre bekendte. På grund af de meget kolde vintre 

under og lige efter krigen, strikkede min mor lange uldne strømper med strømpebånd med huller i. Der var 

en knap i strømpen og èn i vores livstykke. De to knapper blev forbunden med et strømpebånd. Det var 

vores rædsel, eftersom de kradsede ulideligt, men varme var de. 

Hvad angik det rent politiske i Højer, kunne man generelt godt med hinanden, hvad enten man var tysk 

eller dansk sindet – enkelte fanatikere fandtes på begge steder.  Det bedste eksempel, jeg kan give, er, 

hvad en grænsegendarm fortalte mig mange år senere. Under krigen var der mangel på fødevarer, og det 

var ikke nemt at fremskaffe f.eks. kød. Slagter Müller havde under krigen adskillige kreaturer, som han var 

nødt til at slagte på grund af dårligdom, iht. hans egen bedømmelse. Kødet blev solgt ligeligt til dansk som 

tysk sindet kunder. Slagter Müller var, som næsten samtlige handlende i Højer, tysksindet.   Det er hans 

efterkommere, som har Højer Pølser.  

Højer fik for første gang efter 1864 dansk borgmester i 1946, fordi størstedelen af de mandlige beboere sad 

i Fårhuslejren, og havde ikke stemmeret. Ellers ville det nok først have været sket i 1950. Så sent som til 

valget i 1958, var mandatfordelingen 6 danske og 5 tyske. Siden er det gået stødt tilbage af naturlige 

årsager. Mærkelig at tænke, at den sidste danske sognerådsformand var min tipoldefar, Andreas Andersen, 

som blev afsat, fordi han ikke ville aflægge ed til Kaiser Wilhelm. Hans afløser blev M.C. Mathiesen, 

tysksindet, som blev gift ind i min fars familie, som nævnt foroven (Helene Marie Boysen, dansksindet). 

Titlen var herefter byforstander, efter at den nye byforordning var blevet indført. (se Pastor Rolfs bog Højer 

Sogns og Flækkes Historie side 188). Da min oldefar Hans Jensen Andersen blev døbt i 1841 stod flg. 

Faddere: Fedder Hinrichsen (nabo- min fætter Hansis tipoldefar?), Abelone Boysen (Boysenfamilie?) og 

Mathias Matthiesen (ovennævnte?). 
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Skolegang 

Hvis det var gået efter planen, skulle jeg have gået i den tyske skole, men den blev forbudt efter krigens 

afslutning.  På grund af usikkerheden om, hvad der ville ske rent skolemæssigt, for de børn fra mindretallet, 

som skulle starte i 1. klasse, startede vi på forskellige dage, efterhånden, som forældrene kunne se, at den 

tyske skole ikke måtte fortsætte. Jeg blev vel modtaget af lærerne Folmer Christiansen og Sølbeck, og i de 

år jeg gik på kommuneskolen, mærkede jeg aldrig, at der blev set ned på os – ej heller, da jeg kom på 

statsskolen i Tønder. De børn, der gik i den tyske skole, blev alle sat et år tilbage med det resultat, at vi var 

flere årgange i min klasse. De, fra min klasse, som kom på statsskolen, blev fordelt på tre årgange, på grund 

af aldersforskellen. Jeg var i den mellemste, og var den yngste i min klasse. 

Min søster Frauke kom også i den danske kommuneskole. Da den tyske skole igen startede i 1951, fik hun 

lov til at forsætte i den danske, efter hendes eget ønske. Fortsatte på statsskolen i Tønder. For mit eget 

vedkommende var det på det tidspunkt, at jeg skulle starte på statsskolen, så det gav sig selv. Min yngste 

søster Etta startede i den tyske skole, og fortsatte på statsskolen i Tønder, og derefter i Åbenrå, da mine 

forældre flyttede dertil i 1957. Etta blev senere lærer i Århus, hvor hun bl.a. havde tysk, som hovedfag. 

Elever fra min gamle klasse i Højer har jeg ingen forbindelse med, bortset fra dem, som kom med til Tønder 

Statsskole. Til gengæld er det tilfældet med klassen fra statsskolen, hvor vi mødtes for første gang til 50 års 

jubilæet i 2006. Med assistance fra min hustru Grethe, fik vi fat i de forskellige adresser. Ud af 13 dalevende 

mødtes vi 8. Vi mødes nu hvert andet år over en god frokost, og jeg har fortsat opgaven med at arrangere 

det.        

                          

                                                                                       Real A 1956. 

1956. Fra øverst mod højre: Hans Berthel, Harry, Viggo, Uwe J., Ole, Andreas, Peter, mig, Hedvig, Sonja, 

Erika, Kirsten, Ellen, Kjerstine, Elke og Grethe.     

2006. 50 års. Jubilæum. Fra øverst mod højre: Andreas, Uwe J., Ellen, Kirsten, Elke, Harry, Kjerstine og mig. 
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Konfirmation 

Jeg blev konfirmeret på tysk, men begge mine søstre på dansk, eftersom vi fik lov til at vælge. Her bliver 

man påvirket af ens omgangskreds. Når man sammenligner med skolegangen, får man et pudsigt billede: 

                          Skole        Konfirmation 

Etta                    tysk              dansk     

Frauke               dansk           dansk 

Uwe                   dansk            tysk 

Da jeg gik til konfirmationsundervisning i 1954, gjorde Pastor Schau meget ud af, at vi lærte salmevers 

udenad. Da jeg både skulle passe mine lektier og min byplads, kneb dette meget for mit vedkommende – 

og det, at lære udenad, var ikke mig. Kan huske, at der var en salme på 14 vers. Når man tog det første ord 

fra hvert vers, dannede det et nyt vers. Dette vers, skrev Pastor Schau i min poesibog, til evig minde. Pastor 

Schau havde fat i min far, om det ikke var for meget, også at have en byplads. Min far svarede, at det måtte 

jeg selv bestemme. Jeg beholdt jobbet. Den bibel jeg brugte, fik Opa i 1887, og blev også brugt af min mor 

og hendes søskende. Er på gotisk, og findes stadig i vores hjem. 

                         

                                                                                          Højer Kirke. 

I forbindelse med min konfirmation, fik jeg i alt 255 konfirmationskort. 164 tyske og 91 danske, hvilket giver 

et indtryk af forholdene i Højer. På grund af min byplads lærte jeg mange mennesker at kende, og det, at 

min far i sin tid havde været meget sportsaktiv, har nok også haft sin indflydelse. 
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I forbindelse med selve konfirmationen skulle vi i kirken sige en tekst, som vi selv kunne vælge. Mit blev      

” Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich”. Det 

pudsige er, at nøjagtig samme tekst, men på dansk, blev brugt i forbindelse med min Opas begravelse. 

                                                      

  

I 2007 var jeg til Goldene Konfirmation (50 års jubl., hvor man samlede 5 årgange). Vi var hele 4 fra min 

familie, og kunne have været 5. Min kusine Erna var død i mellemtiden. De andre var min fætter Johan 

Wilhelm på min fars side (Ernas bror), og Annelise og Hans Jürgen, min mors kusine Signe Knudsens to 

børn. 

                                                  

Konfirmationsholdet 1954. Fra venstre: Hauke, Peter, Karen, Elke, Pastor Schau, Inken, Ulla, Uwe og mig. 
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Goldenen Konfirmation 2007. Familiemedlemmer: Øverst række 5 fra venstre Hans Jürgen, 2. række nr. 2 

fra venstre Annelise, nr. 13 mig, 1. række nr. 1 Johann Wilhelm. 

 

Arbejdserfaring 

Jeg har altid skullet give en hånd med der hjemme, bl.a. vaske op, indtil mine søstre var store nok til at 

klare denne opgave. Derefter haven, hvoraf halvdelen var til havebrug. Når man har høns og ”julegris”, skal 

der også gøres rent, hvilket jeg også fik lov til at give en hånd med nu og da. 

Min første byplads fik jeg, som 10 årig, hos” Bobbe kårmache” (Ingeborg  Schmidt. Hendes far var 

kurvemager). Hun var invalid og lavede kniplinger. Var i familie med os langt ude, og har også holdt jul hos 

os. Jeg fejede fortovet, og gjorde indkøb en gang om ugen, og tjente derved 2 kroner om ugen. Begge mine 

søstre fik sidenhen dette job. Derefter var jeg bydreng, seks dage om ugen, hos en bager Bossen, til fem 

kroner om ugen. Når jeg kom tidlig nok hjem fra skolen i Tønder, kom jeg med på de ugentlige landture, 

hvor produkterne især blev solgt til de forskellige landbrug. Det skete to gange om ugen. Jeg nåede det ikke 

altid. Søndag morgen skulle jeg rundt med rundstykker, som var bestilt. Det var ellers den eneste dag i 

ugen, hvor jeg kunne sove længere om morgenen. Vi gik jo i skole om lørdagen. Hos bageren havde jeg dog 

fri om mandagen, som var ”bagersøndag”. 

En skønne dag fik jeg tilbudt en byplads hos ”æ lille køfman”, som officielt hed Højer Købmandshandel. Her 

fik jeg 10 kroner om ugen, og skulle ikke arbejde om søndagen, men til gengæld lidt længere hver dag. Fik 

snart lønforhøjelse til hele 12 kroner. Min mor påstod, at jeg sled flere bukser op, end jeg kunne tjene 

penge til. Her var jeg bydreng i fire år. 
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I 1956 tog jeg realeksamen, og kom i maskinbygger lære – det var den vej jeg ville, og senere ud at sejle, for 

at opleve verden. I forbindelse med en prøve, som vi skulle tage, inden man fik en læreplads, blev jeg 

spurgt, om jeg ikke hellere ville gå handelsvejen. Maskinbygger Nielsen var knald dygtig, men tiden var 

løbet fra ham. Vi var fire lærlinge, ingen svende. Den ene aftjente dog lige sin værnepligt. Mester kørte 

rundt med bowlerhat, og i en gammel Ford V8. Havde også en gammel tomands Ford med gearstang mm 

på rat stangen. Blev brugt til særlige opgaver, som når vi f.eks. skulle hente en aksel fra de store 

pumpestationer ude i marsken. Det vakte altid opmærksomhed, når vi kom kørende i den. Desværre var 

der ikke nok al lave, og det kunne jeg ikke holde ud. Sagen blev drøftet med min far og I.K.Johannsen, 

købmanden hvor jeg havde været bydreng. Han havde i sin tid spurgt, om jeg ikke kunne tænke mig, at 

komme i købmandslære. Af de tre andre lærlinge blev kun en tilbage, eftersom han næsten var udlært. De 

to andre fortsatte hhv. med en læreplads på et bilværksted og seminarium. 

Den 15. november startede jeg som lærling i blandet kolonial. Læretiden 3 ¼ år mod normalt 4 år, takket 

være, at jeg havde været bydreng samme sted. Det ¼ år skyldtes, at så blev jeg til julehandlen. Den første 

sommer, jeg var i lære, holdt familien Johannsen for første gang ferie i 13 år. Jeg fik lov til at passe 

forretningen selv, inkl. indkøb. Det var lige mig. Da jeg senere havde besluttet mig til at komme på Niels 

Brocks Handelsskole i København, og blev optaget, fik jeg lov til at fortsætte som kommis, indtil jeg skulle 

starte på skolen august 1960. 

                                    

                              Min læreplads.                                                                                   Diskbetjening.            

                                                .                                        

Under min læretid havde jeg efter fyraften et mindre sidejob. Min barndomsven Peter Rolls onkel Bernhard 

Roll lavede sammen med Kalli Lorensen mindre vandmøller, som kunne pumpe vand op fra grøfter/brønde 

til trug, hvor kreaturer på marken kunne drikke vand. Nederst var der et rør. Peter og mit job var at save 

sådanne rør i bestemte længder, bore huller med forsænkning, hvor filtre kunne sættes i, for til sidst at 

sætte en spids i den ene ende af røret. Det gav en god skilling, som jeg fik brug for, da jeg senere skulle på 

Niels Brock. 

De penge, jeg tjente i min tid i Højer, blev generelt sat i Sparrekassen. Det, mine forældre havde været 

igennem dels 1. Verdenskrig, men også 2. Verdenskrig, blev man jo selv påvirket af. Det var rart at have 

noget til dårlige tider, som jo kommer med mellemrum. Nu var det selvfølgelig begrænset, hvad der foregik 

i Højer, men jeg kom dog med til det, jeg havde lyst til, hvilket min gamle kassebog kan bevidne.  
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Bopæl 

Jeg er født og opvokset på Nørrevej 70. Huset var med loft og ¾ kælder. På grund af bolignøden, blev loftet 

lejet ud. Der var 3 værelser, samt køkken og 2 loftsrum. I stuetagen var der ligeledes 3 værelser samt 

køkken, entre og trappegang. I kælderen brændselsrum med hønsehus, viktualrum inkl. saltrum, hvor kødet 

fra juleslagtningen blev saltet ned, vaskerum inkl. brønd med håndpumpe, så vand fra storvasken kunne 

pumpes ud, og via rør ledes ud til grøften ude ved vejen. Yderligere var der en lille gang, hvor min mor 

havde tøjrullemaskinen. Min far havde et rum til værksted med høvlebænk mm. Aller øverst oppe i huset, 

var der et lille loftrum. Her hang røget skinke og spegepølserne fra juleslagtningen. Ved slutningen af 

krigen, hvor vi tre søskende efterhånden var blevet født, og samtidig havde en flygtning boede, har der 

været fuldt hus. Vi tre børn sov inde hos vores forældre. Da Hamborg blev bombarderet under krigen 

(1943), havde vi en overgang også min mors kusine tante Inge og hendes to børn Rolf og Ilse boende.  

 

                              

   Vati i sit værksted. Fætter Hansi ser på.                           Muddi, Hansi,Rolf, Tante Inge, siddende mig og Ilse.                   

Kan huske, at flg. familier har boet hos os: fam. Thuesen (manufakturhandler, fru Thuesen kendt for sine 

kniplinger. Sønnen Dan blev født der. En kendt kunstmaler), fam. Christiansen, bror til nu afdøde 

bilforhandler Nick. Christiansen i Kolding) samt fam. Nielsen, grænsegendarm. 

Da vi endelig fik lov til at have huset for os selv, blev der oppe på loftet indrettet soveværelse til mine 

forældre, hvor der var en pragtfuld udsigt til forlandet. Etta og Frauke delte et værelse, og jeg fik mit eget. 

Køkkenet blev indrettet til badeværelse, hvor vandet blev varmet op i en stor kobberkedel ved hjælp af en 

brændeovn. Den rene luksus. Før blev vi badet i en stor zink balje i køkkenet. Det varme vand fik vi fra 

komfuret. Når min mor havde den månedlige storvask, blev vi bagefter puttet i grukedlen, hvor vandet 

stadig var varmt. 

På grund af daværende hårde vintre, havde min far lavet et vindfang, som blev sat op inden vinteren, ved 

indgangsdøren (se foto side 19). Til huset hørte have. Foran med græsplæne mm, og bagved brugshave. 

Senere fik vi også en kolonihave.  
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                                Etta, Frauke og mig.                                           Vati uden for huset. Vindfangen skimtes. 

I 1957, da mine forældre flyttede til Farversmøllevej 101 i Aabenraa, kunne de ikke få solgt huset. Der var 

de så heldige, at I.K.Johannsen, som jeg stod i lære hos, ikke kunne blive boende, der hvor de boede. 

Følgelig lejede de sig ind i mit hjem, og jeg kunne blive boede, og beholdt mit værelse. Med andre ord, jeg 

boede til leje i mit eget hjem. Jeg havde et virkelig godt forhold til familien. Følgelig er jeg aldrig flyttet 

hjemmefra. Mine forældre flyttede fra mig. 

                                                             

                                                                                      Farversmøllevej 101. 

I 1959 gik fire hushandler op i en større enhed. I.K.Johannsen kunne købe ejendommen, hvor hans 

forretning var. Vi fik solgt vores hus. Jeg flyttede hen til min bedstefar på Ballumvej 3, hvor han boede 

alene. Min bedstemor døde 20.09.1957. Mine forældre og søskende flyttede til Aabenraa den 26.10.1957 

på min fars 50 års fødselsdag.  

Hos min bedstefar fik jeg så et af de værelser, som min mor og hendes søskende har haft. Huset var fra ca. 

1902. Når der frøs 7 grader udenfor, frøs der 5 på mit værelse. Det var intet problem. Jeg var jo ung og 

havde en god dyne. Koldt var det. Min bedstefar varmede huset op med kakkelovn, som stod i dagligstuen. 

Soveværelse og køkken fik varme herfra, hvis døren ellers var åben. Æ køn stu (stadsstuen) blev kun brugt, 

når der kom spisende gæster. I stueetagen var der også en butik til Opas reb. Under køkkenbordet var der 

adgang til et lille kælderrum, hvor man, under 1. Verdenskrig, slagtede de får, man skulle bruge. Var ikke 

tilladt, men hvad gør man ikke, når en stor familie skulle have mad. Da Højer fik kloak, blev der indrettet 

toilet ved bagindgangen. På loftet var der to værelser samt et stort loftrum, hvor der stod en række 
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dragkister. Den vi har i vores stue, har stået der. Yderligere var der et rum, hvor Opa kartede garn, som 

skulle bruges til rebslåningen. Han fik gerne en balle hamp. Uden for huset var der en mindre stald samt 

vaskerum, hvor det tidligere gammeldags toilet også havde været. Haven bestod af en lang rebslagerbane 

med maskinhus samt brugshave. På den bane har min bedstefar gået mange kilometer, når han lavede 

(slog) reb. Før han fik en maskine med motor sad min mor og hendes søskende på skift, da de var mindre, 

og kørte maskinen med håndkraft. Om vinteren sad Opa gerne og lavede grimer, som blev brugt til 

kreaturerne, når de skulle på markedet. Han knyttede også åleruser. Han havde i sin tid også haft en åle 

anpart ved slusen, hvor man især fangede ål i sept./okt. måned, når ålene trak. Da jeg flyttede ind hos ham, 

var han holdt op med at slå reb, men solgte stadig bindegarn mm i butikken.  

                                               

                                                Opa laver reb. Det gjorde han, indtil han blev 80 år gammel. 

Om vinteren fik jeg trods alt et varmeapparat på mit værelse. Pludselig lød der et råb fra min bedstefar. 

Han var kommet til at se på elmåleren, som næsten var ved at løbe varm. Jeg kunne blot komme ned i 

stuen, hvis jeg frøs! 

Jeg kom godt ud af det med Opa. Da han hørte, at jeg skulle på Niels Brocks Handelsskole, tilbød han, at jeg 

evt. gerne måtte låne penge af ham til opholdet, men så langt nåede vi aldrig. Samme år (1960), hvor jeg 

skulle til København, døde han. Jeg besøgte mine forældre i påsken. De var ude at gå en tur, og traf min 

bedstefars genbo, som han spillede skat (sønderjysk kortspil) med. Gendarm Clausen havde været i 

Aabenraa, for at være dommer i håndbold. Han ventede på bussen, der skulle tage ham hjem via Tønder. 

Skulle med samme bus som jeg. Han kom med hjem til en kop kaffe. Da vi ankom til Højer, kikkede vi lige 

ind på Hotel Sylt, hvor der var påskebal. Der var ikke gang i det. Det var alm. arbejdsdag dagen derpå. Jeg 

kom hjem til Clausen, og fik en kop kaffe. Kunne se, der var lys hos min bedstefar, og regnede med, at han 

var undervejs i seng, efter at have haft besøg af min tante Signe og onkel Hans. Efter kaffen gik jeg i seng på 

mit værelse, men kunne ikke falde i søvn, Min fætter Hansi havde fået installeret en ringklokke, som 

forbandt min bedstefars soveværelse. Pludselig ringede klokken. Jeg styrtede ned til Opa. Hent doktoren. 

Dette var helt usædvanligt for min bedstefar. Jeg styrtede over til min læreplads og lånte telefonen. Lægen 
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ankom, og i løbet af kort tid, var min bedstefar bortgået. Jeg nåede at holde ham i hånden. Hvis der havde 

været gang i påskeballet, så ville jeg sikkert først have opdaget dødsfaldet dagen efter, når jeg kom hjem i 

middagspausen. 

Gendarm Clausens datter traf jeg ca. 20 år senere. Hendes mand var mejerist på det mejeri, jeg besøgte, da 

jeg var i Oman. 

Oplevelser 

Svømmehal o.l. fandtes ikke i Højer, så der var fire muligheder for at komme ud at bade. Det mest 

populære var, at tage ud på forlandet, når der var flodtid. Så blev de flade strækninger oversvømmet. På 

grund af den normale lave vandstand, var vandet lunt, når solen skinnede. I prilen (vandløb i vadehavet) var 

der mere dybde, så der havde man muligheder for at kunne svømme. Kendsgerningen var, at vi drenge 

elskede at kaste med klik (klæg, bundfældet jordart) efter hinanden, så vi var mere beskidte, når vi kom 

hjem, end når vi tog afsted. Da brusebad absolut ikke var almindeligt dengang, har det givet et ekstra job til 

ens mor. I Emmerlev fandtes der et friluftbad, hvor man pumpede vand ind fra vadehavet. På grund af 

afstanden, kom vi der ikke så ofte. Yderligere havde vi nyprilen, som var en af afvandingskanalerne lige 

uden for Højer ved diget til Rudbøl. Der var vandløbet forhøjet, så der var gode muligheder for at bade. Der 

var det sjovt at se alle de glasål, som slangede sig op, for at komme op i højere vandløb. Det fjerde sted var 

slusen, men her skulle man være i stand til at kunne svømme. Selv fik jeg først lært at svømme, da jeg kom 

på statsskolen i Tønder, hvor vi om sommeren havde svømmetimer i friluftsbadet. 

Om sommeren havde landmændene travlt med at hente hø ude fra forlandet. Mange af de læs kørte forbi 

mit hjem. Her havde vi unger travlt med at samle det hø, som faldt ned fra læssene. Vi lavede huler i 

grøften. En dag kom postmesteren forbi (Frode Kristoffersens far), og spurgte, om han måtte få den blomst, 

han tilfældigvis så ved grøften. Ja, svarede jeg, den koster 25 øre. Det fik jeg. De andre, jeg legede sammen 

med, mente, at det kunne jeg ikke være bekendt, da blomsten blev betragtet, som en slags ukrudt. 

                                             

                                         Forlandshøet køres op over diget ad ”æ agh” (den skrå vej) AM fot. 
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En dag i sensommeren, fandt vi nabobørn på at gå med lanterne, som vi havde liggende. Det er en gammel 

skik, som stammede fra Tyskland. Man går rundt med stearinlys i papirlanternen, og synger sangen 

”Lanterne, Lanterne Sonne, Mond und Sterne, brenne aus mein Licht, brenne aus mein Licht, nur meine 

liebe Lanterne nicht”. Da det var tyske sange, standsede denne skik lige efter krigen. Hurtig var der nogle 

voksne, som gav en hånd med, og vi gik nu i flok syngende rundt i Højers gader. Fra dansk side tog man 

også ideen op, men med danske sange. Det endte med, at de to grupper stødte i hinanden, hvilket udløste 

stridigheder, med det resultat, at den gamle skik blev standset, for at undgå yderligere problemer i det 

ellers fredlige bysamfund. Nogle år senere, da jeg var kommet til København, var jeg en sensommer på 

besøg i Højer, og boede hos min gamle læremester. Pludselig hørte jeg den velkendte sang. Kikkede ud på 

gaden. Der kom dansk som tysksindede børn gående hånd i hånd med deres lanterne, syngende de tyske 

sange. Det frydede mit hjerte, at skikken var taget op igen, og at man kunne gå sammen. 

I løbet af sommeren blev der gerne afholdt en Kinderfest (børnefest), med optog igennem byen. Børnene 

var i festligt sommertøj. Pigerne gik to og to med en blomstersmykket bue mellem sig. Drengene 

trækkende blomsterdekorerede trækvogne med de mindste i. Optoget endte oppe på sportspladsen (den 

tyske idrætsplads), hvor forskellige lege/konkurrencer fandt sted. Lige efter krigen var den tyske 

sportsplads en militærlejr. Følgelig stillede en landmand en mark til rådighed (Hindrichsen) indtil 

sportspladsen var genetableret. 

 

                                    

                                                                                   Kinderfest. 

Om sommeren cyklede min far og mor gerne ud til Hjerpsted (nord for Højer) for at plukke hyben og 

brombær. Det var en udflugt med saftevand mm. Det var en dejlig tur, og vi børn legede på de mange 

gravhøje der lå i området. Lige i nærheden lå ”æ stampmøl” (se forneden). Her var der ved stranden, et af 

de få steder, hvor der var rigtig sand ved udløbet af et lille vandløb. Normalt var vi jo vant til klik (en slags 

mudder i vadehavet). Kommuneskolens årlige skoleudflugt for de mindre klasser gik til dette sted. 

Som barn havde vi nogle hårde vintre med masser af sne. Vejene blev ryddet med håndkraft. Det var de 

arbejdsløse, som her kunne tjene en skilling. En vinter byggede vi en sneborg i vores baghave. Den var med  
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en platform på toppen. Mange år senere, er jeg flere gange blevet mindet om denne borg af andre, som 

deltog i kampene.   

Ude ved lossepladsen lå der noget vi kaldte æ gåspyt. Det var en lavning, hvor vandet blev lukket ind om 

efteråret, når der var stormflod. Der fik vi alle tiders store skøjtebane. En vinter besluttede vi os til, at tage 

ud på vadehavet, for at skøjte. Der var is, så langt øjet kunne se. Vi skøjtede op langs kysten. Dybt var det jo 

ikke, da isen lå på de tørlagte områder ved ebbe. Det gik fint, og vi kom helt op til ”æ stampmøl”, en 

sommerrestauration ved Hjerpsted. Vi købte en sodavand, og tog så tilbage. Da fik vi stik modvind, og 

vandet var begyndt at stige på grund af tidevandets skifte. Nogle gik i land, for at gå hjem resten af vejen. Vi 

var nogle stykker, som skulle vise, at vi var knægte, som kunne tåle strabadserne. Vi fuldendte det, men på 

det sidste stykke, begyndte vandet, at komme over isen. Da jeg kom hjem, gik der mange timer, før jeg fik 

varmen igen.. Det gjorde ondt. Hvis mine forældre skældte mig ud, så hørte jeg det ikke, så forfrossen var 

jeg. Det var en dumhed, det vi gjorde. 

Marsken er jo et fladt område, hvor man kan se en hare løbe i flere dage. Følgelig havde vi kun diget, når vi 

skulle kælke. Min far lavede en kraftig slæde, som i skrivende stund stadig eksisterer. Den var større end de 

slæder, de andre havde. Jeg kunne faktisk kører over de andres. Den var tung at slæbe, men når det gik ned 

af diget, var der fart på. Vi drenge skulle selvfølgelig også prøve andre ting, når vi kælkede ned af diget. 

Følgelig prøvede vi både pander og tønder, som vi fandt ude på den nærliggende losseplads. Vi krøb ind i 

tønden, og så rullede vi ned. Byggede porte af tønder, hvor det gjaldt om at komme igennem hullet, uden 

at vælte tønderne. Hvad gjorde man ikke, for at overgå de andre. Diget har to sider. Den mod havet, havde 

et lavt fald. Den side brugte vi normalt. På den modsatte side, var den meget stejl. Når man kom ned på 

den stejle, skulle man omgående dreje. Hvis ikke, røg man i et plankeværk eller en grøft, som kunne være 

temmelig mudret, hvilket nogle oplevede.     

Jordhuler blev der også lavet, med indre som ydre rum. Nogle af knægtene syntes, det var sjovt at skyde 

gråspurve med en stenslynge, og så tilberede dem i hulen. Det var lige før, vi blev røgforgiftede. En dag lå 

der en død havørn. Det var en af drengenes far, som havde skudt den ude på forlandet. Han blev angrebet, 

påstod han! 

Det at ramme en fugl med en stenslynge (slangebøsse), var meget populært, men ikke lige noget for mig. 

En skønne dag blev jeg presset til at prøve at skyde en fugl. Jeg ramte plet, og sangfuglen døde omgående. 

De andre drenge syntes det var fantastisk, og jeg blev erklæret som en helt. Jeg kunne krybe 

hjem….bestemt ikke stolt over resultatet, og prøvede ikke siden. Mine forældre fik ikke oplevelsen at høre. 

Der var altid nogle at lege med på vejen. Man havde generelt flere børn end i dag. Af legekammerater kan 

jeg nævne Peter Roll, Uwe Jensen, Hemmi (Herman) og Karl August Ipsen, Heise og Vaue (Valdemar) 

Eskildsen. Vi spillede pinde eller hus, kørte med cykelhjul, hvor vi tog en pind og klemte den op ad det 

”spor”, hvor dækket skulle sidde på. Spillede rundbold, langbold og skytte. Da jeg kom på statsskolen, kom 

der også andre til, på grund af andre interesser. Blev meget aktiv i fritidsklubben, og var med i bestyrelsen.   

Fiskede gjorde vi også. Det var ude ved slusen. Udstyret var en gren, snor, prop fra en flaske og det eneste 

vi købte var fiskekrogen. For mit vedk. var den største fangst nok en snæbel, som kom til at sidde fast i min 

krog. Større udbytte fik jeg nok, når ålefiskerne tog åleruserne (æ hamme) op, og hældte ålene i en åltønde. 

Så var der altid nogle ål, som faldt ved siden af, og vi drenge var hurtige til fange dem, og putte dem i vores 
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lommer, for at tage dem med hjem. Hjemme vakte det ikke altid jubel, eftersom bukselommerne var blevet 

slimet godt til! Bemærk de mange åleruser på nedenstående foto af den gamle sluse. 

                                            

  Indersiden af den gamle sluse med fortøjningspæle. Åleruser sættes. ..og er sat ved ydersiden af slusen.                                            

Når kornet skulle tærskes hos landmanden Boy Mathiesen (oldebarn til M.C.Mathiesen), var vi gerne henne 

at se på. Det var inden mejetærskeren hold sit indtog. Traktoren var motorkraften til tærskeværket. 

Kornnegene blev puttet i foroven af tærskeværket. Selve kornet kom ud forneden i en sæk, og i den anden 

ende kom stråene ud, og ind i en halmpresser og blev til halmballer. Det kunne ikke undgås, at der 

myldrede en del mus frem, når man hentede negene fra laden. Pludselig for en af drengene hen til en af 

mændene, og jog hånden op under det ene bukseben. Manden blev naturligvis forskrækket, og skulle til at 

skælde ud, men faldt ned på jorden igen, da han opdagede, at årsagen var, at en mus var kravlet op inde i 

hans bukseben.  

                                             

                                           Den sidste tærskning i Højer by 1961 (Kesse foman…Chr. Johansen) 

Højer var inddelt i den gamle bydel (æ jøsten), og den nyere bydel (æ veesten). Hhv øst og vest. Slagsmål 

skulle selvfølgelig finde sted, hvor vi sloges med kæppe. Vi (æ veesten)vandt gerne. Den sidste kamp tabte 

vi, fordi vi var blevet færre til at deltage, eftersom vi efterhånden havde fået småjobs. Jeg f.eks. som 

bydreng, og der kunne man jo ikke blot komme og sige, at jeg ikke kunne komme i dag, fordi jeg skal ud at 

slås. Ved den sidste kamp, blev der bl.a. kastet med tomme flasker, som stod nede ved Centralhotellet. Så 

gjaldt det blot om at holde op, inden det blev for farligt. 
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Trods dette, skulle der stadig ske noget. Østen og vesten blev forenet. Om søndagen var der gerne film i 

den lokale kino, og der kom mange karle fra gårdene omkring Højer. De skulle have tæv. De havde aldrig 

gjort noget. Det holdt hurtig op. En dag skulle vi alle til Daler (landsby uden for Højer). De skulle have bank. 

Vi gik over mark og grøfter. Hvor der var små broer(normalt blot et bræt), skulle de fjernes, så vi ikke kunne 

flygte. Da vi nærmede os Daler, kunne vi se, at der stod flere og flere mennesker i stalddørene. Pludselig 

kunne vi se, at politi Jørgensen kom kørende på landevejen. Vi fik travlt…….med at komme hjem. Det var en 

sidste og eneste angrebstur i omegnen. 

Da jeg var knægt, havde Højer en klok mand. Når der var nyheder fra f.eks. kommunekontoret, gik han 

rundt med en klokke, ringede, og læste derefter nyheden op. Det var først senere, man fik en lokal uge avis. 

En gang læste æ klok mand følgende op: at alle dem som havde får ude på forlandet skulle tøjres. Det var 

selvfølgelig fårene som skulle tøjres. Det blev selvfølgelig sagt på sønderjysk. Når der var brandalarm, var 

det en brandmand som styrtede rundt med en trompet, som kunne høres på lang afstand. Senere fik man 

en rigtig sirene sat op på posthuset. 

I Højer havde man Højer Frivillige Brandværn, som havde eksisteret i mange år. Man havde også et 

orkester, som eksisterer den dag i dag. Der var ca. 16 aktive deltagere, hvoraf de fire var min familie. Min 

far på tromme. Min onkel og fætter samt mig på trompet. Det gav mange dejlige timer. Til jul gik vi 

spillende igennem de jule pyntede gader,  og endte ved alderdomshjemmet, hvor vi gav koncert. Om 

sommeren spillede vi f.eks. ved de traditionelle ringridderfester, for at tjene en skilling til vores 

instrumenter, undervisning mm. Det var ikke almindeligt på daværende tidspunkt af have egen bil, så vi 

blev ofte afhentet i en lastbil med høje sider, så man ikke kunne se, at man havde mennesker med. En 

søndag, da vi spillede i Møgeltønder, fik vi det problem, at hen på sen eftermiddagen skulle begge vore 

første trompeter til Emmerlev Klev Strandhotel, hvor de gerne spillede op til dans. Det var ikke godt for os 

andre, da vi skulle marchere rundt i byens gader, efter at turneringen var afsluttet. Det lød ikke godt. 

Pludselig kom orkesteret fra Tønder Frivillige Brandværn. De havde spillet i Rudbøl. De kunne høre vores 

problem, og det endte med, at vi gav en fælles koncert. Min fætter Johan Wilhelm spiller i skrivende stund 

(2013) stadig i orkestret, selv om han bor i Tønder. Begge hans døtre har også spillet aktivt. I dag er de ca. 

25 der spiller, og kommer langvejs fra, og fra begge sider af grænsen. Selv den kvindelige dirigent kommer 

fra Tyskland. Højer frivillige Brandværnsorkester er et af de få, der er tilbage i Sønderjylland.  

                                                

                                                            Så er vi ved at gøre klar. Jeg er nr. 2 fra venstre. 
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Højer var kendt for sine karneval, og man kom langvejs fra, for at deltage. Der blev holdt både et dansk og 

et tysk karneval. Førstnævnte blev holdt på Stadt Tondern, og sidstnævnte på Hotel Sylt. Ingen af disse 

hoteller eksisterer mere. Eftersom der generelt ikke skete så meget i byen, deltog mange begge steder. 

Sidste gang jeg deltog, var sammen med min bardomsven Peter Roll, hvor vi lavede en hhv. Sputnik og 

Explorer……. (som jo lige havde kredset rundt om Jorden). Peter ”lånte” sin fars bliktønde (og blev ikke 

populær, da det blev opdaget) og cykelhjul blev brugt til at lave sputnik med. Begge var forbundet med en 

slange. Det blev en varm omgang. Første præmie fik vi dog ikke. 

                                              

                                                                       Sprutnik og Explorer i midten. 

Jeg var medlem af begge idrætsforeninger. I den tyske gik jeg til gymnastik, og i den danske spillede jeg 

håndbold. Håndboldturneringerne foregik gerne i idrætshallen på kasernen i Tønder. Yderligere var jeg 

aktiv i roklubben, hvoraf der kun fandtes den ene, Hoyer Ruderverein. Vi måtte kun ro på Vidåen, men der 

kunne vi også komme langt. Turen til Rudbøl var ca. 9 km, og så skulle vi tilbage igen. Bølgegang havde vi 

ingen problemer med. Vi måtte dog ro lige uden for den gamle sluse. Så var det blot at komme igennem, 

når de store sluseporte var åbne. Grunden til at vi ikke måtte ro ud i Vadehavet, skyldtes den store ulykke i 

1952, hvor 5 unge roer druknede. Hvad årsagen var, vides ikke. Alle fem var dygtige svømmere. Inden da, 

måtte man gerne ro til øerne Sild og Rømø inkl. den lille hallig Jordsand, som lå midt imellem.. Her var man 

meget afhængig af vejrforholdene. Har deltaget i kaproning på Haderslev Dam, hvor vi blev nr. 2. Skulle 

have deltaget i Kiel, men da det gerne var på en søndag, kunne en af deltagerne ikke få lov til at komme 

med. Han var i lære hos en bager. I Flensborg deltog vi ligeledes, hvor vi blev nr. sidst, fordi vi ikke var vant 

til at ro i bølger, som gerne opstod, når de daværende spritbåde sejlede forbi. En af mine medroer mistede 

sædet, og gled frem og tilbage på skinnerne. I skulle se hans bagdel bagefter. Kaproningerne sluttede gerne 

af med en god fest. 

Som man kan forstå, er Vadehavet ikke ufarlig, hvor blid den end kan være, at se på. Lige syd for grænsen 

ligger der flere halliger, bl.a Hooge, hvor min tiptipoldefar Peter Hansen var præst 1787-91. Under en 

stormflod, hvor det meste af Hooge blev oversvømmet inkl. Kirkegården, hørte min tiptipoldemor noget 

banke på fordøren. På grund af oversvømmelsen, var man gået op på loftet. Hun kikkede ud af vinduet, og 

kunne se en kiste banke på døren. Om historien er rigtig, vides ikke, men er blevet genfortalt flere gange. 

Når man ser på nedenstående foto fra en stormflod i 1976, kan historien være rigtig nok. Hvis man lige har 
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haft en begravelse, og stormfloden kommer et par dage senere, kan luften tvinge kisten op. Om historien 

evt. skulle være årsagen til, at man flyttede ind på fastlandet, skal være usagt. Var præst i Rodenæs fra 

1791, indtil han døde i 1840. Det har ikke noget med min barndom at gøre, men jeg synes historien må ikke 

gå i glemmebog.  

                                                

                                                                              Stormfloden 1976 – Hooge. 

I min læretid tilbragte vi drenge gerne vores 14 dages ferie ovre på øen sild (Sylt), som er Nordens riviera. 

Vi cyklede til Klanksbøl, hvor vi tog toget til Westerland, hvorfra vi kørte til byens teltplads. Med os havde vi 

telt, kogeapparat og diverse madvarer inkl. kartofler (som ikke var tilladt at indføre). Vi var gerne 10-14 

drenge. Det skete flere gange, at når vi kom til teltpladsen, var alt optaget. Så fik de ansatte en rørende 

historie om, at nu var vi kommet hele vejen fra Højer osv. De gamle sildinger spurgte så, om vi kendte 

søskende Olsen fra Olsen Hotel. Det påstod vi gjorde, selvom de var døde for mange år siden. Så fik vi 

besked på, at vi kunne finde et hjørne, og så komme igen om et par dage. Så fik de den samme historie om 

igen. Følgelig slap vi flere gange for at betale. Her skal lige nævnes, at min fødeby Højer og øen Sild havde 

gamle relationer med hinanden. Inden dæmningen, fra fastlandet til Sild, blev bygget, foregik al transport 

via Højer Sluse, og der var direkte tog fra Berlin. Denne relation oplevede jeg også mange år senere i mit liv, 

hvor jeg stødte på sildinger i hhv. Tehran og Grønland. Det var næsten som om, man var i familie med 

hinanden.  

                                                   

                                              De dampere som sejlede mellem Højer og Sild indtil 1927. 
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Tiden på Sild gik med badning i bølgerne, sol, madlavning og alm. hygge. Om aftenen gik vi gerne en tur ned 

på promenaden, for at snuse til atmosfæren, når gæsterne gik tur, og nød musikken fra promenade 

orkesteret. Som lærlinge havde vi ikke mange penge, og for at slippe for at betale entreen til promenaden, 

undersøgte vi altid, hvilken farve adgangskortet havde. Vi havde gerne taget kort med i forskellige farver, 

og når vi gik ind, stak vi kortet med den rigtige farve frem af pungen, og vi slap altid gratis ind. På Sild havde 

man også en nudistafdeling for de badende gæster. Det var den gang så godt som ukendt i Danmark, og lige 

noget for os. Det skulle selvfølgelig afprøves, så vi gik ind i området. Der gik heller ikke lang tid, før der 

dukkede en prøjser op i uniform, og bad os om at gå ud af området. Fint, vi ville selvfølgelig gå samme vej 

tilbage. Ak, så dukke opsynsmanden op igen, så vi fik lov til at gå en stor omvej tilbage til teltpladsen. 

Sild. Omkring 1950 kunne vi fra mindretallet komme på en fire ugers sommerferie i Tyskland på forskellige 

Kinderheim. Der kom børn fra mange forskellige steder i Tyskland. Det havde sikkert noget at gøre med 

tiden lige efter 2. Verdenskrig, hvor der var mange børn, som havde mistet deres fædre, hjem mm. Vi var 

flere i Højer som fik chancen, men jeg var den eneste, som kom til Sild. Vi skulle alle mødes i Flensborg, 

hvor vi så blev fordelt til de forskellige destinationer. I Flensborg bed jeg mærke i mange krigsinvalider fra 2. 

Verdenskrig. Som 11 årige følte jeg mig pludselig meget ensom. Flere af mine kammerater kunne følges ad 

til deres bestemmelsessted bl.a. Plön. Jeg kom til Hörnum, som ligger på sydspidsen af Sild, og boede på 

”Fünf Städte Heim”, hvor jeg tilbragte fire pragtfulde uger, om end den første uge var hård. Jeg kendte jo 

ikke nogen, men det gik hurtigt over. I lommepenge måtte vi kun tage 5 DEM med, og det var ikke meget. 

Fandt dog en saks, som jeg solgte. Havde dog råd til at købe et par ferskner til mine forældre. Ferskner 

kunne man ikke købe i Danmark på daværende tidspunkt. En dag gik vi ned til havnen, som var temmelig 

beskadiget fra krigen. Der lå en hel del fiskebåde fra øen Helgoland, og die Fräulein fortalte, at de tilhørte 

fiskere, som ikke måtte sejle hjem til Helgoland. På daværende tidspunkt var det meningen, at øen skulle 

fjernes fra havets overflade. Mange år senere fik jeg endelig lejlighed til at besøge øen, som jeg havde set 

flere gange fra luften, når jeg i mit senere liv fløj fra London til København.   

                                                  

                                                              Fünf Städte Heim i Hörnum.  

Eftersom min far i min barndom blot havde 2 ugers ferie, var det meget begrænset, hvor mange steder vi 

kom i ferien. Vi havde ikke egen bil, og var afhængig af offentlig transport. Det var ualmindeligt at eje bil på 

daværende tidspunkt. Vi besøgte gerne min mors søstre, som var gift i Padborg. Vi kørte med rutebil til 

Tønder og fortsatte til Padborg med tog med togskifte i Tinglev. Efter nogle dage der, fortsatte vi med 

rutebil til Sønderborg, hvor min fars forældre boede. Yderligere var der tre søstre til min far gift i 
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Sønderborg, som alle blev besøgt. Hjemrejsen foregik med tog fra Sønderborg til Tønder igen med togskifte 

i Tinglev. Fra Tønder til Højer med rutebil. Man kan sige det var besværlig, men vi kendte ikke til andet 

dengang, og var en stor oplevelse for os børn. Dengang kunne skolebørn få en frirejse pr. år i sommerferien 

af DSB. Engang besøgte jeg sammen med min søster Frauke Padborg alene. Da vi skiftede tog i Padborg, 

fandt vi en kupe, som var tom, og så bedre ud end de andre. Der satte vi os. En herre kom ligeledes ind i 

kupeen. Da kontrolløren kom, kunne vi godt se at et eller andet ikke passede. De to herrer udvekslede 

nogle ord. Vi var kommet til at sætte os i 1. klasse. Vi fik lov til at blive siddende.  

Fra familiebesøgene skal kort nævnes: 

Padborg. Her boede min jævnaldrende fætter Bent. Følgelig kom jeg her ofte også uden mine forældre. 

Husker det lille rugbrød som min onkel Johannes bagte til os børn (tante Minnes mand var bager). Onkel 

Jakob og tante Friedas sommerhus i Kollund med Flensborg i baggrunden og dykkerbåde, som var i gang 

med at hente materiale op fra de sunkne ubåde fra 2. Verdenskrig. 

Sønderborg. Bedstefars gebis i tandkruset til stor rædsel for mig. Bedstemors blindhed. John og Jørns 

modeltog, som jeg fik lov til at lege med på loftet hos tante Anni. Legepladsen hos tante Hanne og onkel 

Peter sammen med vore fætre og kusiner. Det stilfulde hjem hos tante Didde og onkel Jønne, hvor vi blev 

forkælet. 

Agerskov. Hos tante Sine og onkel Hans, hvor jeg var ”bydreng” en uges tid i deres manufakturforretning i 

forbindelse med en cykeltur. Havde også besøgt dem, da de boede i Tønder. 

Skærbæk. Hvor jeg farvel håndkyssede deres tjenestepige, da vi skulle tilbage til Højer. Havde lige set en 

film sammen med min kusine Frieda, hvilket havde gjort et stort indtryk på mig. Jeg var ikke ret gammel. 

Vinum. Tante Marie og onkel Hans havde et husmandssted. Havde jaget en kat op i lysmasten, og ville ikke 

komme ned igen. Den hjemmelavede hvidtøl, som ikke lige var i min smag. Besøgte også dem, da de var 

flyttet til Egernsund. 

Ullerup. Hos tante Cecilie og onkel Willy. Alle de ting onkel Willy havde fremskaffet til fysiklokalet på 

Ullerup Skole, hvor han var skoleinspektør. 

                                                                

                                                                               Det var dengang. 
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I 1955 var jeg på cykeltur med Peter Roll. Telt skulle vi samle op hos min fætter Hansi i Kolding. På 

teltpladsen i Kolding, stødte vi på to klasse kammerater fra statsskolen. Teltpladsen lå ved en skov, og at 

cykle på de bakkede skovstier var spændende for os, som kom fra de flade marskområder. Pludselig 

dukkede en trærod op tværs over stien. Jeg fik en lufttur, og forhjulet lignede næsten et ottetal. Kom 

heldigvis ikke selv til skade, og ved at rette hjulet ud omgående, mens den stadig var varm, slap jeg med 

skrækken. Turen forsatte til Nyborg. Vi skulle have været videre til Sjælland og Lolland, men på grund af 

den varme sommer, besluttede vi os til at dreje næsen hjemad via Fåborg/Mommark, så familien i 

Sønderborg og Egernsund  kunne blive besøgt. 

                                                      

                                                                  Det var en varm tur. 

I min tid i Højer kom jeg for første gang ud at flyve. Man skulle samle på en billedserie og gætte et kryds og 

tværs. Præmien var en rundflyvning fra lufthavnen i Rødekro, hvor man bl.a. kunne se Åbenrå. Jeg mener 

det var i en af Zonens fly (redningsselskab), og jeg fik lov til at sidde ved siden af piloten. Det var stadig i 

flyvningens vorden, og det var kun de få der fik chancen dengang. I mit senere liv blev flyvning en del af mit 

liv, i forbindelse med de mange forretningsrejser jeg kom ud på. Herom senere.  

I min tid i Højer gik der stadig gods med jernbanen fra Tønder til Højer, hvorefter det blev kørt med 

hestekøretøj ud til de forskellige modtagere. I slutningen af halvtredserne blev denne transport dog 

nedlagt, og lastbiler gik direkte fra Tønder til Højer. Selve jernbaneskinnerne blev dog stadig brugt nogle år 

til transport af varer til/fra tæppefabrikken, træstammer til fabrikken ved Vidåen, hvor man lavede pinde til 

is og pensler. Bonevoksfabrikken fik råvarer i tankbanevogn. Omkring 1950 kom der også et år coasters 

med kunstgødning, som blev læsset over i jernbanevogne for videretransport. Disse coastere kunne lige 

komme igennem slusen ved ebbe og sejle hen til den indre havn. De kunne også vende i åløbet. Nogle 

gange sad de fast i Højer Kanal ude i Vadehavet, hvorefter kuttere måtte sejle ud for at hente noget af 

lasten, så coasteren kunne lette og sejle ind til havnen i Højer. I dag er intet af dette tilbage, og skinneren er 

fjernet. 

Mindes stadig ”Kettelein” (Christian Lorenzen), som afhentede mejerispandene fra de forskellige gårde, 

som stadig dengang lå inde i byen. Vi børn fik gerne lov til at køre med, så der mange gange var stort læs. I 
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dag ville myndighederne nok ikke have tilladt det. Den flotte ligvogn, som blev brugt i forbindelse med 

begravelser. Den blev trukket af et par heste med F. Eckholdt som kusk. Dengang var det meget almindeligt, 

at liget stod i stuen, hvor man havde boet. Bekendte kom gerne forbi, for at vise den sidste respekt, inden 

kisten blev lukket. Derefter blev kisten kørt med ligvognen til kirken. De gader, man kørte igennem, var 

mange steder tildækket med grønt. Dette var også tilfældet for både Oma og Opa .Ligeledes mindes jeg 

Hjuler Jensens karet (hans mesterstykke), som blev brugt til byens guldbrylluppar, som blev kørt rundt i 

byen om aftenen. Så blev gadebelysningen slukket, og i byens vinduer var stearinlysene tændt. Smeden 

(Jeppe Smej (Nielsen)), hvor arbejdshestene blev skoet, og hjulet på arbejsvognen fik lagt ny hjulring på. 

Rebslageren(Opa) slog reb på rebslagerbanen. Hjuler Jensen afleverede de håndlavede personbiler. Min far 

havde lavet al træarbejdet og hans tvillingebror al blikarbejdet. Chr. X bil, som står på Egeskov, har de lavet. 

Når fårene kom hjem til gårdene inde i byen for at blive klippet. 

                     

               ”kittelein” med mejerispande og børn.           ” Fatter” og hjuler Jensen med to pragtstykker (1937). 

I Højer fandtes der også en ”mapmand”. Han lejede ugehæfter som Hjemmet, Familie Journalen mm ud. 

Det foregik på den måde, at nogle modtog de nye udgaver direkte med posten, som ugen efter blev 

afleveret hos æ mapmand. Blev derefter ”indbundet”, og så lejet ud til de forskellige kunder en uge ad 

gangen. De nyeste kostede mest. Blev bragt og hentet. Mine bedsteforældre, som var bagbo til æ 

mapmand fik bladene direkte med posten (uden beregning). Det var lige noget for os børn, da vi havde lært 

at læse. Vi har siddet mange timer hos Oma og Opa og læst disse. Tilsvarende fandtes også tyske ugeblade, 

som mine forældre fik. Her boede ”æ mapmand” i Tønder, og kom cyklende fra Tønder for at ordne 

bytningen. Kan huske alle de fotos, der var i af savnede soldater fra 2. Verdenskrig, hvor man efterlyste, om 

nogen kendte deres skæbne. Ligeledes var der efterlysninger af børn, samt børn der ledte efter deres 

forældre. 

I min tid var der ingen tandlæge i Højer. Jo, der var en, som havde taget sin uddannelse i Kiel. Følgelig 

måtte han ikke praktisere i Danmark, men i Højer kunne næsten alt lade sig gøre. Kalli Clausen, som han 

kaldtes, gik i gang med mine tænder. Boremaskinen var ikke elektrisk, men blev trukket med fodkræfter, 

som ved en gammel symaskine. Det var ubehageligt, men jeg overlevede.  

Som knægt, var det sjældent man brugte folks efternavne. De blev f.eks. kaldt efter det job, man nu havde, 

som Fritz male, Peter smej (smed), Hanne refle (min mor..rebslagerens datter), æ klokmand, æ grave 

(manden som gravede hullet til kister på kirkegården), æ plormand (en landmand, hvis jord næsten altid var 

i mudder), æ putmand (tømte toiletspandene) osv. Da jeg så blev bydreng hos bager samt købmand, var 

man jo var nødt til at skrive de rigtige navne, og lære disse. Det var en omvæltning, og det føltes, som om 

man kom til en hel ny by, man ikke kendte. 
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Hos købmanden kom der ofte skærslippere, og mange gange de samme. Nogle skulle have kogesprit i deres 

flaske. En påstod, at han skulle fejre sin fødselsdag ude på diget. Det varede i flere dage. En købte altid en 

mindre gave, som han tog med til den gård, han plejede at overnatte på. Der skulle han altid aflevere sine 

tændstikker, inden han måtte sove i laden. Generelt var de meget flinke. En kom med et råd, jeg aldrig 

glemmer. ”Unge mand”, sagde han, ”pas på når du smiler, det kan måske misforstås!” Her er det jo 

spørgsmålet om, hvordan modtager fortolker smilet, og det kan man jo ikke altid vide. 

Da jeg var i lære, havde vi stadig en pumpe til at pumpe petroleum op med. Den var inde i selve butikken. 

Så var det blot om at huske, at få vasket hænderne, før man forsatte ekspeditionen af kunden, som f.eks. at 

veje sukker, mel, brun sæbe mm af. Den gang fandtes selvbetjening ikke, og mange varer skulle vejes af. Fik 

nogle gange isvaffelbrud i store papkasser, som jeg skulle tage ovre i mindre kiksdåser. Jeg fik lov til at spise 

lige så meget, jeg ville. Det gjorde jeg. Den dag i dag bryder jeg mig ikke om isvafler. Svesker var også sagen, 

når de skulle vejes af i poser. Man skal blot ikke spise for mange af dem, hvilket jeg kan bevidne! 

Arbejdstiden i forretningen var fra kl. 8.00 til 17.30, dvs. derefter skulle gulvet fejes, og kassen gøres op. 

Havde en times middagspause. Om fredagen lukkede vi kl. 20.00, og så en halv time til rengøring og 

kasseopgørelse. Vi sluttede gerne med en kop kaffe oppe i privaten. Om lørdagen lukkede vi kl.14.00, 

hvorefter gulvet skulle vaskes mm. Det var en times arbejde. Når man kunne lide arbejdet, var den lange 

arbejdsdag intet problem. Dog kunne man godt blive lidt misundelig på dem, som var i håndværker lære, og 

havde fri kl. 17.00 om fredagen, og kunne tage i biografen. Ferie var på ialt 3 uger. Et  år brugte jeg den ene 

uge på et købmandskursus i København. Til gengæld betalte IK kursuset. Jeg boede hos nogle fra Højer.  Nu 

og da var jeg også barnepige, når Ingvard og Rigmor (købmanden) skulle i byen. De havde tre børn 

Flemming, Hans og Helle. Til gengæld fik jeg kaffen og varmen om vinteren. Efter at mine forældre var 

flyttet til Åbenrå, fik jeg også kost hos dem. 

Da Vidå fabrikken lukkede produktionen af køleskabe, skulle de, der havde penge til gode, komme med 

regningen. På daværende tidspunkt var jeg bydreng hos IK, og jeg blev sendt ud til fabrikken med 

regningen. Ejeren Nic. Christiansen sad ved skrivebordet i en flot læderjakke. Jeg var sikkert benovet, og da 

jeg fik pengene, blev jeg spurgt, om jeg ikke skulle tælle dem. Selvfølgelig skulle jeg det, og i resten af mit 

liv, har jeg altid checket, til stor irritation for flere. Mange år senere traf jeg Nic. Christiansen på 

Hohenwarte, og kunne ikke lade være med at fortælle ham, hvad han havde lært mig i sin tid. Da var han 

ca. 90 år, og havde været til ålegilde i Højer. Nic. Christiansen var opvokset i Højer, og havde et meget stort 

firma i Kolding (BMW agenturet mm). 

Højer var berygtet for sine brostens belagte gader, og når man kørte med æg, så var det om at holde 

tungen lige i munden. Mange gange, når jeg skulle ud med varer til en kunde, holdt jeg posen med æg i 

hånden, når jeg cyklede. I regnvejr var det en kunst. Kun en gang er jeg væltet med en hel kurv æg, jeg lige 

havde hentet på en gård. Det var småregn, som gjorde brostenene glatte. Der havde vi knækæg i flere 

dage.  

Til jul blev byens hovedgader pyntet med guirlander, som blev betalt af de forskellige butiksejere. Min 

læremester stod for indsamlingen, dvs. det var mig, som skulle rundt og samle bidragene ind. Jeg fandt 

hurtigt ud af, hvem der var meste gavmild, og startede selvfølgelig hos disse, for så var det nemmere at få 

et bidrag fra de, som var mere nærrige. 
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Når man nu er opvokset i et pragtfuldt naturområde, som marsken, bl.a. kendt for Sort Sol, kan man jo 

spørge, om man værdsatte dette. Vi levede i området, og som dreng bed man nok ikke så meget mærke i 

det. Tog mange ting, som en selvfølge, uden at vide hvorfor. Sort Sol har eksisteret alle dage, men det var 

ikke noget, vi knægte tænkte nærmere over. Det kom først mange år senere, da det blev almindelig kendt. 

De lokale beboere, som gik op i fugle, var særlinge set med en drengs øjne. Man tør næsten ikke nævne, at 

i min barndom, var der flere, der gik ud for at samle vibeæg, for at spise dem…..ikke af nød, men af 

fornøjelse.  

                                              

                                           

                                                                               Sort Sol 

Jeg har allerede nævnt, at vi hvert år købte en gris, som blev fodret op, og slagtet til jul. Vi børn så altid 

frem til den dag, hvor hjemmeslagteren kom for at slagte grisen. Det var Lille Kalle, som til daglig var 

markmand, dvs. han havde opsyn med de kreaturer, der gik på græs ude i marsken. Han var fyldt med 

vittigheder. Blodet af grisen blev brugt til sort suppe (blodsuppe), hvor man puttede grisens tæer, tryne, 

ører, hale mm i. En delikatesse, påstod min forældre, men jeg kunne ikke få mig selv til at spise det. 

Blodpølser er jeg vild med. Min bedstefar kom også gerne, og fik en kandefuld blod med hjem. Jeg blev 

gerne sendt ned til ”æ armhus” med en kandefuld, hvor der var en beboer, Kløkke kaldte vi ham, som kun 

havde et rum til rådighed ved det fælles vaskerum… det var det gamle fængsel rum. Han var dranker, men 

suppen nød han. Om aftenen, når grisen havde hængt på stigen, kom Lille Kalle igen for at partere grisen. 

Kødet blev saltet ned, og især julestegen blev fremhævet. Min mor gik så i gang med at lave 

medisterpølser, spegepølser mm. De ting, som skulle ryges, blev bragt hen til bødker Heil, og blev derefter 

hængt op på udeloftet, klar til vinterens brug. Svineblæren blev brug til en rummelpot. Det er en keramisk 

potte, hvis åbning er dækket af blæren med hul i, hvorigennem der er stukket et tagrør. Der gnides med 

våde fingre, så der opstår en rumlende lyd.  

Efter at ungdomsskolen var blevet bygget lige ved siden af os, var det altid en stor begivenhed for eleverne, 

at se selve slagtningen. Der var dengang udelukkende piger, og flere kom fra København, som aldrig havde 

set noget lignende før. Lille Kalle bandt grisen til vaskepælen, hvorefter grisen blev slået ned med en stor 

hammer. En gang løb grisen rundt om pælen, og kom til at vælte Lille Kalle til stor jubel for pigerne. En 
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anden gang syntes Lille Kalle, at grisen så sløv ud, så han tog temperatuen, som viste for høj en temperatur, 

set med Kalles øjne. Fat i dyrlægen, som kunne konstatere, at grisen intet fejlede. Det var en normal 

temperatur for en gris, dvs. højere end et menneskes. Efter nogle år blev der bygget et andels frysehus, 

hvor de enkelte andelsejere fik en boks. Vi delte en med en nabo, og derefter var saltkaret historie. 

Lige efter krigen, var der mangel på mange varer, som f.eks. kartoffelmel. Min far lavede en maskine, hvor 

kartoflerne blev drejet/mast igennem, hvorefter det blev hældt i en balje med vand. Vandet blev hældt fra, 

og efter tørringen, fik du et acceptabelt produkt, som også andre meget gerne ville have/købe. Mange år 

senere, da vi ryddede mine forældres hjem i Aabenraa, dukkede dette apparat frem godt ormbestukken. 

Blev kørt med ud på lossepladsen, hvor to klunsere kom op at skændes, eftersom de begge ville have 

apparatet. 

Når turister kom til byen om sommeren og besøgte slusen, kunne de ofte se nogle plukke græs ude på 

forlandet. Det var nu ikke græs, men sut (strand-vejbred), som bliver brugt til en stuvning. Kan kun vokse 

ude på forlandet, da betingelsen er, at den jævnligt skal overskylles af saltvand. Vi fik det ofte hjemme hos 

mine forældre. Da jeg var til Goldener Konfirmation i 2007, boede jeg på en gård i udkanten af byen 

(Fedder Peter Hindrichsen og Christel). En aften blev jeg spurgt, om jeg ikke havde lyst til at komme over og 

få en gang sut med hamborgryg. Hvor det smagte. Jeg havde ikke smagt det, siden mine forældre flyttede i 

1957. 

Blåmuslinger. I halvtredserne fik Holland problemer med deres blåmuslinger. Man vidste, at der fandtes 

blåmuslinger i Vadehavet ud for Højer. Følgelig oplevede Højer et muslingeventyr, hvor mange anskaffede 

sig en kutter, og tjente lette penge. Ofte var der 10-12 kuttere, og lastebiler kørte i pendulfart mellem Højer 

og Holland. Mange tjente en god skilling, selv drenge, og der skete mange mærkelig ting i byen, som ikke 

skal nedfældes her. Der kom selvfølgelig også mange tilskuere, og vi knægte elskede at stå og åbne en 

musling, hvorefter vi slugte muslingen. Smagte lidt saltet, men hvad gjorde man ikke, for at vise sig. Da 

fiskeriet var på det højeste, kom der også store hollandske fiskerbåde. De skulle sejle under dansk flag. Da 

eventyret var ved at være slut, sejlede de tilbage til Holland igen, og hejste omgående det hollandske flag, 

da de sejlede ud af Højer Havn. De lokale fiskere var ikke glade for de hollandske både, eftersom de jo tog 

arbejde fra de danske både.  

          

                       Ældre foto af Højer Havn.                                              Mit skib er ladet med muslinger. 
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Emmerlev Klev Badehotel. Som ung vil man gerne ud for at more sig, og få sig en svingom. I selve Højer var 

der de fester, de forskellige foreninger afholdte, og de kunne tælles. Selvfølgelig kunne man tage til Tønder, 

men på cykel var der trods alt 13 km hver vej, så det var kun de færreste, som gjorde dette. Om sommeren 

var der gerne dans på Emmerlev Klev Badehotel. Det startede søndag eftermiddag kl. 16.00. Vi unge kom 

gerne, når vi havde spist, Der var så dans til kl. 22.00. Længere havde man ikke tilladelse til at spille, 

eftersom der jo var arbejdsdag den flg. dag. Hotellet ligger pragtfuldt med udsigt over vadehavet. I godt 

vejr kunne man se over til øen Sild, samt se togene køre på Hindenburg dæmningen, der gik fra fastlandet 

til Sild. Normalt foregik det hele i god stemning, men det skete også, at nogle af karlene fra gårdene fik lidt 

for meget at drikke, og så sad næverne løse. 

                              

                                                                               Emmerlev Klev. 

Tiden nærmede sig, hvor min læretid var færdig, og da jeg havde besluttet mig at komme på Niels Brocks 

Handelsskole, fortsatte jeg som kommis til sommer 1960. Afskedsfesten med vennerne blev holdt i min 

Opas hus, hvor jeg jo boede, og eftersom Opa jo ikke levede mere, var der frit spil. Der blev hængt et tæppe 

for butiksvinduet, så man ikke kunne se ind. Så blev der festet med tonerne fra Papa Bues ”Schlafe mein 

Prinzchen schlaf ein”, et musikstykke, som jeg stadig holder meget af, og giver en hel del minder fra en 

svunden tid. 

Da jeg forlod Højer, var flækken stadig en driftig by med forskellige virksomheder, og med Højer 

Tæppefabrik som den største. Der var mange forretninger f.eks. 13 købmandsforretninger. I dag er der ikke 

meget tilbage, man skal være heldig, at træffe nogen på gaden om aftenen. Byen har stadig mange 

pragtfulde stråtækte huse, møllen og en storslående natur. En by, jeg stadig kan lide at besøge, omend der 

ikke er mange tilbage, jeg kender. De fleste ligger på kirkegården. Af familien er der kun min mors fætters 

datter Inge Marie og hendes familie tilbage. Familiens rødder er der stadig, om end gamle.  I 1975 købte vi 

en mark ud i marsken, som hvert år bliver lejet ud til græsning. Den bliver selvfølgelig besøgt, hver gang vi 

er der, så der er stadig en direkte forbindelse til min fødeby. Min 70 års fødselsdag blev fejret derude på 

Marsk Hotel (tidligere Olsen Hotel), med deltagelse af min nærmeste familie. 
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                                                            Marsken med Højer i bagrunden. 

Man har et gammelt ordsprog der siger: Hewer den klewer. For mit vedk. kan jeg blot sige, at jeg har haft 

min bardom der, familien har lange rødder til stedet, og dem kan man ikke lige klippe over.  
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																												KØBENHAVN	

 

 

Niels Brocks Handelsskole 

Eftersom jeg havde besluttet mig at ville på Niels Brocks handelsskole, som på daværende tidspunkt blev 

betragtet som ”nøglen til Himmeriget”, når man havde taget Den højere Handelseksamen, så kom 

spørgsmålet: hvor skulle jeg bo? 

                                           

                                            Bekræftelse på indmeldelsen på Niels Brock Handelsskole. 

Først skulle man have accept fra skolen, at man var blevet optaget. Det lykkedes. Kendsgerningen var, at 

jeg ikke kendte nogen i København. Via en handelsrejsende blev jeg anbefalet et pensionat, som han selv 

havde boet på. Jeg skrev til pensionatet, og fik et positivt svar. I mellemtiden havde jeg også søgt Otto 

Mønsteds Kollegium, og fik også accept der. Følgelig måtte jeg skrive til ovennævnte pensionat, at jeg ikke 

kunne modtage deres tilbud. I forbindelse med Otto Mønsteds Kollegium var der blot det problem, at man 

først kunne komme ind 1. september, og skolen startede medio august. Kollegiet blev brugt som hotel i 

sommer perioden. Tilfældigvis kom jeg i snak med min tidligere klasselærerinde Agnete Nielsen. Hun havde 

også været vores genbo, da vi boede på Nørrevej (pastor Nielsens datter). Jeg nævnte bl.a. mit problem 

med de to uger i København, hvor jeg ikke anede, hvor jeg kunne bo. Hun kontaktede sin søster Elisabeth, 
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som var gift med Ole Kiil. De boede i Virum. Jo, der måtte jeg gerne bo. De havde tre sønner, og jeg fik den 

enes værelse. Fik også kosten, som jeg selvfølgelig betalte for. Holdt forbindelse med denne gæstfrie 

familie til deres dages ende. Besøgte dem nu og da. Den ene gang havde de besøg af Elisabeths far pastor 

Nielsen, hvilket var et glædeligt gensyn. Ole Kiil var søn af kaptajn Kiil, som havde ansvaret for et 

uddybningsfartøj, som skulle holde Højer Kanal sejlbar – den slikkede ofte til. Familien Kiil var en gammel 

skipper familie, og Ole Kiil oplevede at blive sænket under 2. Verdenskrig. Sejlede i redningsbåd i 17 dage, 

inden de blevet samlet op, og sejlet ind til Freetown i Sierra Leone. Handels og Søfartsmuseet har udgivet 

et særtryk i 2002 desangående ”Sønderjyde på de store have”. En bror til Kiil var med sejlskoleskibet 

København, da det forsvandt ved Sydafrika i 1928. 

Medie august 1960 startede jeg på Niels Brocks Handelsskole i klassen H4, hvor vi var 24 elever. 5 fra 

Sønderjylland. Halvdelen af klassen havde været i detaillære og resten i lære på kontor. Min side kammerat 

var Peter Kock Nielsen, som kom fra Gentofte. Da jeg flyttede fra Virum til Otto Mønsteds Kollegium, lånte 

Peter sin fars bil, og kørte mine ting til kollegiet. 

Skolegangen på Niels Brock var baseret på 2 år. Der var dog 2 klasser baseret på studenter, som kunne tage 

skolegangen på et år, men de manglede absolut praktisk erfaring. Yderligere var der to klasser, hvor man 

kom direkte fra realeksamen. Disse klasser blev gerne halveret, inden man kom i ældste klasse. De var for 

unge. Af de 24, som startede i min klasse, kom de 20 over i ældste klassen, som hed HD. Skolen var god til 

at pille de elever fra, som ikke kunne klare den endelige eksamen. Så undgik man at spilde et helt år mere.    

                                   

                                                  HD klassen. Jeg ses på nederste række nr. 2 fra højre. 

Mit stærkeste fag var regning og bogføring, som heldigvis talte dobbelt i karakter, og fik topkarakter ved 

den endelige eksamen. Engelsk var mit svageste. Mærkelig at tænke, at både på Statsskolen og Niels Brock 

var mine tysklærer knalddygtige som lærer – begge stammede fra Tyskland. Desværre var jeg begge steder 

uheldig med mine engelsklærere. Det sprog, jeg kom mest til at bruge i min karriere, var engelsk, men i 

lande, hvor engelsk ikke var deres modersmål. Mit tyske, som jeg var stærk i, havde jeg begrænset brug for 

rent erhvervsmæssigt.  
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En af de lærere, vi holdt meget af, var doktor Willerslev, som underviste os i historie. Hvis nogen ikke var 

tilfreds med karakteren, skulle man sige til. Så blev der stillet nogle spørgsmål, som eleven sikkert ikke 

kunne svare på. Så blev vedk. spurgt, om han ikke alligevel var tilfreds med karakteren. Willerslev gav os 

ofte nogle opgaver, som vi skulle undersøge separat, og så fremlægge det. Jeg fik opgaven om Sydslesvig. 

En større opgave, hvis det skulle gøres ordentlig, og tiden var knap. Willerslev havde lært mig ”at springe 

over, hvor gærdet er lavest”. Det gjorde han ofte selv. Min dansklærer på statsskolen i Tønder, Knud Fanø, 

gik meget op i det sydslesvigske spørgsmål. Han blev i 1962 rektor på Duborg Skolen i Flensborg. Jeg skrev 

til ham, og fik et meget fyldig svar tilbage, som jeg kunne læse op. 

Vi havde et godt sammenhold i klassen, og har holdt forbindelsen vedlige igennem alle årene, og mødes nu 

hvert andet år med overnatning. Desværre er allerede fire afgået ved døden i skrivende stund (marts 2013). 

Privat har vi forbindelse med Helge Meyer Petersen (+Jytte) og Peter Kock Nielsen (+ Ulla). Samme var 

tilfældet med Vagn Jakobsen (+ Gurli), men da de flyttede tilbage til Sønderjylland, gled det langsomt ud, 

omend vi besøgte dem flere gange, når vi var i Sønderjylland. Grunden her i Strøby Egede købte jeg i sin tid 

af Vagn, eftersom han foretrak at blive boende i Tåstrup, da han arbejdede i Glostrup.  

 

                   

        Der blev dog tid til en gang roulette                                    Fra en klassekomsammen i 60erne i Venslev. 

Økonomisk klarede jeg udgifterne med legater, og det jeg havde sparet op. Fik dog også et rentefrit 

studielån, hvor jeg udnyttede renterne. Fik nu og da en madpakke fra mine forældre indeholdende 

spegepølse ol. Fik også en pakke fra tante Cecillie og onkel Willy. Vores køkken havde intet køleskab, så det 

var begrænset, hvor meget man kunne opbevare. Lavede selv mine madpakker, som i alle to år bestod af 

spegepølse, leverpostej og ost. Blev selvfølgelig drillet desangående. 

Jeg var meget glad for at gå på skolen, men vi kom ikke sovende til vores endelige eksamen. Bestod med 

mg. 

Var i juni 2012 til vores 50 års jubilæum, hvor vi mødtes på Børsen. Vi var fire fra klassen. Ugen før havde vi 

holdt vores egen fest, hvor næsten alle at de nulevende var samlet. Der manglede kun to på grund af 

sygdom. To af enkerne deltog ligeledes. 
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                        Vores 50 års jubilæums fest 2012 – ikke alle nåede at komme med på billedet. 

Der var selvfølgelig også andre oplevelser end skole og lektier, i den tid jeg gik på skolen. Der skulle lidt 

afveksling til. Det foregik gerne på Den Røde Pimpernel, og når Tivoli åbnede på Færgekroen. Bakken blev 

heller ikke glemt. Da Peter Ambæk skulle giftes, fejrede vi selvfølgelig Polter Abend. Efter at vi havde spist 

(Det Lille Apotek?) havnede vi på Cap Horn i Nyhavn (Papa Bue). Vi var tidlig på den, og skulle af med vores 

overtøj. Garderobedamen var endnu ikke kommet, så jeg hoppede over skranken for at tage imod vores 

overtøj. I mellem tiden kom der også andre gæster, og nogle af disse ville leje et af stedets værelser for en 

times tid. Det kendte jeg ikke noget til. Så spurgte jeg, hvor meget de plejede at betale. Forlangte det 

tredobbelte….det var nye tider sagde jeg. De gik igen. Til andre sagde jeg, at værelserne var optaget, og at 

de måtte komme igen. Pludselig stod en fyldig dame over for mig. Det var garderobedamen, og hun så vred 

ud. Fik at vide, at der havde jeg intet at gøre, hvilket jeg jo kunne bekræfte. Jeg skyndte mig over til 

gutterne. For god orden skyld skal lige nævnes, at jeg ikke tog imod nogen penge, i den tid jeg var 

”garderobeherre”. Efter Nyhavn fortsatte vi til Den Røde Pimpernel, vores stamhus. Det siger sig selv, at vi 

efterhånden havde fået noget at drikke, hvilket forårsagede en så kraftig sangstemning, at vi overdøvede 

Pimpernels orkester. Følgelig ville man ikke servere mere øl til os. Vi gik så blot op i baren. Pludselig stod 

der en betjent i lokalet, og vi kom ud i en fart. For at komme ud, skulle vi ned af nogle trappetrin, som 

forøgede farten, hvilket en foran parkeret bil ikke havde for godt af. Der kom dog ingen buler i bilen. Peter 

blev gift dagen derpå. Gad vide, hvordan hans hoved havde det. Desværre holdt ægteskabet ikke. 

Hele skolen havde også en gang om året en sundtur med båden til Malmø. Der gav vi den også hele armen. 

Det lykkedes mig at få hele båden til at synge en af mine slagsange: ”Eisgekühltes CocaCola, CocaCola 
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Eisgekühlt etc.”.  Nogle år senere nægtede Sverigesbådene at tage hele Niels Brock skolen med, fordi 

holdet året før, havde smidt tallerkener mm overbord!  

Bryggeribesøg fandt også sted. Vi besøgte Carlsberg, men foretrak at besøge Tuborg, eftersom det foregik i 

KB tårnet. Rundviseren her var klar over, hvorfor vi kom, så han nøjedes med at vise os så lidt som muligt, 

hvorefter vi tog elevatoren op til toppen, hvor der var rigeligt med øl og sodavand, samt en pragtfuld udsigt 

over København. I dag er der lejligheder i tårnet. 

Sommerferien i 1961 mellem yngste og ældste klasse, skulle udnyttes fornuftig. For at lære noget mere 

tysk, spurgte jeg familien i Hamborg, tante Inge og onkel Willy (Böge), om der var mulighed for kortvarig 

ansættelse i det firma, onkel Willy var ansat i. Tante Inge var min mors kusine. Onkel Willy var ansat som 2. 

mand i indkøbsafdelingen på skibsværftet Blohm & Voss. Fik et fire ugers job i Lohnabteilung 2, og boede 

hos familien. Værftet havde i sin tid bygget slagskibet Bismarck. Lige efter krigen tog englænderne alt 

udstyr. Værftet blev delt i fem mindre værfter. Fik først i 1954 lov til at bygge skibe igen. Kunne så til 

gengæld få det nyeste inden for udstyr. Kom hjem en aften, og sagde til min tante, at jeg havde hilst på en 

af de højere funktionærer, og var forbavset over, at man var på fornavn uden at kende hinanden. Stik mod 

tysk skik. Blev spurgt om, hvad han hed. Han hed Otto. Der lærte jeg, at man i Tyskland godt kan have et 

efternavn, hvad vi på dansk bruger som fornavn. Havde fire gode uger og holdt forbindelsen vedlige indtil 

dags ende. På turen tilbage til Danmark, gjorde jeg et stop i Rendsborg for at besøge min mors fætter onkel 

Willy (Harbech) og tante Gertrudt. Willy var tante Inges bror. Da jeg i min Hong Kong tid tog hjem på ferie, 

gjorde jeg et stop i Hamborg, og fik et par timer sammen, inden jeg skulle videre med tog til Aabenraa. 

Otto Mønsteds Kollegium 

Fra min klasse var der 7, som kom til at bo på kollegiet. Jeg var så heldig at komme til at bo på øverste etage 

10. sal værelse 1014 med en pragtfuld udsigt. En stor forandring i forhold til Højer. Værelset bestod af en 

entré, badeværelse og selve værelset fuld møbleret inkl. en sovesofa. På de tre øverste etager var der en 

brandaltan, hvor der lige var plads nok til at kunne sidde, når vejret var dertil. På hver etage var der 2 

afdelinger med 16 værelser på hver side med køkken og opbevaringsrum.  

                                            

                                                      Otto Mønsteds Kollegium. X=mit værelse. 

Nabobygningen hed Solbakken, og var beregnet til de studerende, som var gift. Øverst var der en 

restaurant, som var forpligtet til at lave varmt mad til rimelige penge. Om sommeren blev den brugt som 
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restaurant til hotelgæsterne. Kollegierne blev brugt som hotel fra 1. juli til 31.august. Det var nok dem, man 

levede af. Maden til os, var ikke at prale af. En dag skulle vi have min livret ål. Vi fik ålekvabber, som 

bestemt ikke er min livret. En skønne dag kom Jørgen Hindø fra min gang og spurgte, om jeg ville være med 

til at lave vores egen mad. Jeg anede knap nok, hvordan man spejlede et æg, men det vidste Jørgen. Så vi 

lavede mad sammen resten af skoleåret, hvor Jørgen blev færdig med sin eksamen på Niels Brock. Det flg. 

år lavede jeg mad sammen med Vagn fra min klasse.  

Min gang var forholdsvis rolig, eftersom der hele tiden var nogen, som skulle til eksamen. Vi var en god 

blanding. Nogle gik på Polyteknisk Læreanstalt, Handelshøjskolen og så mig på Niels Brock. Pigerne på 

gangen læste hovedsagelig til tresproglige korrespondenter. Vi havde dog nogle gode gangfester. I dag har 

jeg ingen forbindelse med nogen af dem. I forbindelse med mine rejser er jeg dog stødt på tre: Anne på 

ambassaden i Tehran, Annelise på ambassaden i Nairobi, og Vagn Rosenkilde i lufthavnen. 

Efter min militærtjeneste var jeg med i en madklub på min gamle gang et halvt års tid. 

Mange år senere fandt jeg ud af, at Knud Westergaard, fra min tid i Hong Kong, også havde boet på Otto 

Mønsteds Kollegium. Vi boede der samtidig et års tid, uden at vi kendte hinanden. Han gik på 

Handelshøjskolen. 

Vi kaldte gerne kollegiets placering for Verdens Navle. Den lå på Rektorparken. Man startede som ung på 

Otto Mønsted, fortsatte på Solbakken, som gifte. Havnede i Vestre Fængsel, og når man havde siddet der 

længe nok, havnede man på en af de omkringliggende kirkegårde: Mosaisk Begravelsesplads, Katolske 

Kirkegård og Vestre Kirkegård. Opstandelsen var på Carlsberg, hvorefter man igen fortsatte på Mønsteds 

Kollegium.   

Militærtjenesten 

Efter vores eksamen skulle værnepligten overstås, inden man atter kunne komme ud i erhvervslivet. Blev 

indkaldt til 1. Regiment, også kaldet Danske Liveregiment. Den 2. juli skulle jeg møde på kasernen i Farum, 

hvor grunduddannelsen i 2. kompagni på 6 mdr. skulle finde sted. Følgelig blev det til en meget kort 

sommerferie velviden, at de næste min. 16 mdr. blev med begrænset frihed. Fra Niels Brock skolen var vi 

seks som stillede i Farum, heraf fire fra min klasse, Arne Dyrmose, Poul Thomsen, Helge Meyer Petersen og 

så mig. I de første 6 måneder var vi rekrutter, hvorefter vi overgik til dækningsstyrken, og blev kaldt for 

basser. Vi fik fuld kost og logi, samt 15 kroner om ugen i lommepenge. De fleste i vores kompagni var fra 

københavner området. Vi var nogle få, som kom fra Jylland, Fyn og en enkelt fra Læsø, og fik en gang om 

måneden en forlænget orlov, en såkaldt jydeorlov, hvilket ville sige, at vi måtte tage hjem om fredagen, og 

skulle være tilbage senest søndag aften. I dette tilfælde blev der udstedt en billet til 5 kroner.  Da vi kom i 

dækningsstyrken havde vi beredskabsvagt hver anden weekend, hvis vi da ikke var på øvelse. Her skulle vi 

stille til appel 2 gange om søndagen, og efter sidste appel være tilbage senest kl. 22.00.  

Det civile tøj blev udskiftet med uniform, og de første uger kom vi ikke uden for kaserneområdet. Navne 

blev udskiftet med nr., og for mit vedkommende blev det til 534911. Bygningerne var forholdsvis nye og 

maden i top. Vi var 16 på stuen og sov i etage senge. Min underbo var 534909 Jørgen Kjelstrup, som fik en 

vis indflydelse på mit senere liv. Vi var alle vidt forskellige, og fra alle samfundslag. En i stuen kom fra en 

forholdsvis kendt familie. Han ville kun bruge sit eget undertøj, og da vi ikke kom hjem de første uger, 

begyndte hans underbukser at blive grønne. En skønne dag tog fire mand fra stuen fat i vedkommende, og 
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tvang ham under bruseren med alt undertøj på. Det hjalp. Vedkommende havde også det problem, at der i 

hans familie var tradition for, at man blev officer. Følgelig skulle han også være det, men blev aldrig optaget 

til skolen, da han ikke var egnet. 16 måneder senere var han, fra at være en tøsedreng, blevet til et rimeligt 

mandfolk. Værnepligten kan absolut også have en positiv udvikling. 

 

                                                               

                                                                                          534911. 

Efter 2 mdr. blev vi forflyttet til hjemstedet for 1. Regiment, nemlig Høvelte Kaserne. Desværre kneb det 

med pladsen, så hele kompagniet blev indlogeret i eksercerhuset en måneds tid. Vi kaldte den for 

”fryseboksen”, eftersom der ingen varme var indlagt. Når ca. 150 mennesker sover i samme rum, kan man 

forestille sig forholdene med snorken og snakken i søvne. Det var en omvæltning i forhold til Farum, og 

sandsynligvis starten til det senere øgenavn ”støvsugerbanden”, som kompagniet blev kaldt. 

 

                                                       

                                                                                   ”Fryseboksen” 

Efter et stykke tid blev vi tildelt de opgaver, som vi skulle specialisere os i. For mit vedkommende blev det 

som radiomand med forbindelse til regimentet. Kom i kommandosektionen sammen med bl.a. Jørgen 
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Kjelstrup. Følgelig fik jeg fast sæde i major Elmgreens jeep, når vi var på øvelse. 823 (skolelærer) var vores 

chauffør og 849 (Verner Holland) radiomanden til kompagniets 3 delinger.  

 

                                                                

                                                                                        Der pudses. 

Inden indkaldelsen fik jeg det råd, at hvis kompagniet, jeg skulle være i, havde et tamburkorps, skulle jeg 

melde mig. Det viste sig at være tilfældet, og da jeg jo havde spillet i Højer Friville Brandværnorkester, blev 

jeg antaget. Det gav en del slør. Når man kommer ind til militæret, finder man hurtig ud af, at det drejer sig 

om at slippe for at komme i ”marken”, så meget som muligt. Regimentet havde sit eget orkester, og herfra 

var der en, som skulle undervise os. Vi så ham kun én gang, hvor han blot sagde, at vi skulle sove videre, og 

lade være med at fortælle de andre, hvor godt vi havde det. Selvfølgelig skulle vi også ud på marken for at 

kravle, samt til skydeøvelse, hvilket vi selvfølgelig prøvede at undgå. En af befalingsmændene fandt ud af, 

hvor lidt vi øvede i at spille og sov tiden væk. Han klagede til sin befalingsmand med det resultat, at vi fik 

besked på at tage arbejdstøjet på. Det ville vi ikke finde os i, så jeg for ind til fenrikken, og forklarede ham, 

at vi fik for lidt undervisning i musik, hvilket han jo selv kunne checke, og evt. kontakte majoren, som jo 

holdt meget af tamburkorpset. Det hjalp, og vi blev kommanderet til videre musikøvelse, og sergenten stod 

med en lang næse. En gang skulle vi marchere med hele kompagniet efter os. Vi spillede hver sin takt, så 

det kneb for de andre at gå i takt. Det så ikke godt ud. Korpset blev kommanderet til mere 

musikundervisning, som vi selv skulle lede, og resten fik en tur ud på marken. Vi var ikke altid lige 

populære. 

Da vi var et juli hold med mange studenter og viderestuderende, som f.eks. os fra Niels Brock, forventede 

majoren, at vi blev alle tiders hold. Det gik fint i den første tid, hvor vi bl.a. havde nogle delingsofficerer, 

som var af linjen og dygtige. Da disse blev afløst af befalingsmænd, som i mange tilfælde var yngre end en 

del af os, så begyndte det at gå nedad. Blandt de indkaldte, var der desværre nogle, som var langfingrede, 

og tyverierne begyndte at finde sted. Når der blev stjålet noget af ens udstyr, så var du nødt til at stjæle 

igen, for at undgå at skulle betale for de savnede ting. Der blev stjålet de mest mærkelige ting. Vi havde et 

værelse, hvor vi havde skabe, hvor vi kunne have vore mere private ting. Jeg mistede en bog på engelsk, 

samt en spraydåse mod fodsved, som var købt i Tyskland. En aften, da vi talte om tyverierne, nævnte jeg 

dette forhold, og en nævnte, at en på hans stue havde en sådan spraydåse, som de andre også lånte. Vi 

aftalte, at de skulle gå ned og låne den, og så ville jeg dukke op. Det var min, og vedkommende, som havde 

den, kom med nogle mærkelige forklaringer. En dag, da jeg også var på vagt ved hovedvagten, blev vi en 
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sen aften beordret over i vores kompagni område med skarpladte våben. Vi afhentede seks 

soldaterkammerater, som blev sat i spjældet alle anklaget for tyveri. Man havde også undersøgt deres 

bosteder, og havde fundet mange tyvstjålne ting fra militæret. De blev alle hjemsendt, for senere at blive 

genindkaldt. Sådanne hændelser bliver ikke fjernet fra ens papirer. Den ene var fynbo og forlovet med en 

pige fra Åbenrå, som så blev afbrudt. Han var endda lærer – dog ikke vores chauffør i jeepen, som også var 

lærer. Trods hjemsendelsen, holdt tyverierne først op, da nogle fra kompagniet blev sendt til Gaza, som FN 

soldater.                                                                               

Da vi kom i dækningsstyrken, kom vi på mange øvelser. I 1963 kan nævnes flg.: 

Januar: signal øvelse ved Ringsted få km fra Grethes fødehjem. Dengang kendte jeg hende ikke. Vi fire i 

jeepen fik lov til at sove på gulvet hos en enkemand. Der frøs mindst 20 grader udenfor. 

Februar: 8 dages vintermanøvre, hvor bl.a. gurkerne fra den engelske hær deltog. Jeg noterede flg.: 

”Øvelsen var den mest kolde tur, jeg nogensinde har været udsat for. Der var ned til minus 20 grader. Jeg 

har aldrig haft så meget tøj på som der (4-5 par bukser), og alligevel frøs man. Under Fårevejle I (fra onsdag 

til lørdag) fik 869 og jeg i alt 3-4 timers søvn. Takket være kulden, lykkedes det med besvær. Det bedste ved 

øvelsen var de skønne naturbilleder – aldrig har jeg set noget så skønt: udsigten fra en åben jeep en tidlig 

morgenstund, hvor solen stod op – knaldrød over det snedækkede og meget bakkede landskab. Da glemte 

jeg de 20 graders frost.” Fra lørdag til søndag overnattede vi i stalden på et husmandssted, hvor man kun 

havde grise. Så hellere sove i en kostald….køer giver trods alt varme. Vi vaskede os i iskold vand fra en 

udendørs vandhane, som kun lige blev lukket op et par minutter, på grund af frosten. 

 

                                        

                                       Snedækket landskab.                                                               Støvler til tørring. 

 

 

Marts: 2 dages øvelse efterfulgt af 17 dages vagt på Kastellet, som oprindelig var 1. Regiments hjemsted. Vi 

var det sidste fulde kompagni, som holdt vagt på Kastellet. Det var hårdt, men en oplevelse på et historisk 
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sted. Vi havde kun fri hver tredje dag fra kl. 15.30 til 24.00, hvor vi fik lov til at gå i byen. Det var dødtrætte 

mennesker, der så nød friheden. 

                                                       

                                                                             2. Kompagni forlader Kastellet. 

April: fik vi en uges påskeferie, som blev afholdt efter påske, eftersom vi havde vagt i selve påsken. Jørgen 

Kjelstrup var med til Åbenrå hos mine forældre. 

Maj: fire øvelser i alt 14 dage bl.a. landgangsøvelser ved Korsør, hvor vi blev sat i land fra tyske 

landgangsfartøjer både dag som nat. Her fik jeg reddet mig en flaske Balle rom fra den tyske besætning. 

Takket være mit tyske sprog, tog det kun en halv time (det var ellers forbudt at sælge/købe). På denne 

øvelse fik kommandosektionen kælenavnet ”BØF-sektionen”. Det skyldtes, at der kun var bøffer nok til os. 

De fire lette delinger fik gule ærter med flæsk. Det blev til åbent oprør. Maden var dåsemad, og vi sov i vore 

regnslag, hvor to regnslag blev koblet sammen, så vi havde et lille telt. En aften lød der et brøl. 

Toiletforholdene var en grøft, der blev gravet. Overfor var der et træ, hvor der var en gren, man kunne 

holde fast i, når man sad på hug. Grenen knækkede for vedkommende, da han sad på hug!!!! En anden 

gang kom der en flok piger forbi. De andre øvelser var med kampvogne ved Næstved. Skydeøvelser ved 

Melby og Jægerpris.  

 

            .  

                            Landgangsøvelse.                                                                          Fodringstid. 
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Juni: efter et par dages fridage gik det afsted på en 16 dages Tysklands tur, hvor vi skulle på øvelse. Vi, inkl. 

vores jeep og lastbiler, blev transporteret med tog fra Roskilde til Padborg, hvor vi skulle overnatte i 

plantagen ved Frøslevlejren. Her fik vi en hviledag, hvor de forskellige kompagnier måtte lave en udflugt i 

omegnen. Major Elmgreen mente, at Dybbøl kunne vi altid få at se, så vores kompagni tog til Rømø, og på 

tilbageturen via Højer for at se Møgeltønder. Her havde en af mine gamle ro kammerater (Ditter Thimsen) 

en slagterbutik, så jeg fik foræret en hel sønderjysk spegepølse, da jeg stak hovedet ind i butikken.  

 

                                               

                         Pause – jeg er nr. 3 fra højre.                                                                     Soignering. 

 

Følgende dag kørte vi over grænsen, hvor de første kampøvelser skulle finde sted. På eksercerpladsen ved 

Flensborg blev vi samlet op af store helikoptere, og fløjet ned til omegnen af Slesvig by, hvor vi havde de 

tyske styrker som modstandere. Efter øvelsen fortsatte vi med tog til Haltern, hvor vi skulle have øvelser 

med de engelske styrker. Det var mærkeligt, at ”kæmpe” i de områder, hvor der havde været store kampe 

under 2. Verdenskrig. Inden vi skulle starte øvelserne, fandt vi en skov, hvor vi kunne overnatte. På 

daværende tidspunkt trængte vi til at blive vasket. Vi kørte forbi et vandløb, hvor der var en del 

badegæster. Vores premierløjtnant Scharling undersøgte stedet, og iht. til den lokale landmand, så skulle 

vandet ikke være livsfarligt, men vi kunne jo selv bedømme det. Det var som opvaskevand, møj beskidt. Vi 

hoppede i alligevel. Kan godt forstå, hvorfor der kom så mange tyskere til Danmark for at bade. Efter 

øvelsen overnattede vi på den engelske kaserne i Osnabrück. Her havde jeg fået opgivet en adresse af en 

bekendt, hvor jeg måske kunne afsætte Nescafè, som jeg havde taget med af samme årsag. Adressen var et 

stykke uden for Osnabrück, men med bus og tog kom jeg frem. Desværre var køber ikke hjemme, men hans 

forældre overtog varerne og betalte (det var ikke de store mængder). Samme aften blev der ringet nede fra 

vagten, at der stod en tysker, som ville tale med mig. Jeg havde lånt nogle af pengene ud til dem, som var 

kommet i pengenød, så jeg fik travlt med at skrabe pengene sammen igen, da jeg gik ud fra, at jeg skulle 

modtage returvarer. Nej, vedkommende ville blot sige tak, og give en snaps…..det blev til mange snaps. 



  

48 
 

Under turen blev der dog tid til at besøge Dortmund og Möhne dæmningen. Det var en spændende 

Tysklandstur vi oplevede, omend den var hård rent øvelsesmæssige set. 

 

                               

                         I luften.                                                                                        Sløring 869, mig og 860. 

 

Juli/august: alm. Tjenester inkl. 1 uges ferie. 

September: bortset fra sammenlagt 8 dage på kasernen, udelukkende øvelser, som strakte sig ind i oktober. 

Vi startede med to dage på Stevns, hvor vi fik lov til at se Stevnsfortet, som absolut var et lukket område på 

grund af truslerne fra Sovjetunionen. Vi fik  ikke lov til at se de meste hemmelige afdelinger. Det lykkedes 

dog senere, da fortet blev til museum. Den gang drømte jeg ikke om, at jeg en skønne dag kom til at bo på 

Stevns. Den største øvelse blev Efterårsmanøvren, som foregik på det gæstfrie Lolland. Her misbrugte et af 

de andre kompagnier gæstfriheden. Under en pause i kamphandlingerne overnattede vi gerne på gårde. 

Nogle havde fanget en tam and, og gik hen til en nabogård, og fortalte, man havde fået den foræret, men 

man vidste ikke, hvordan man skulle tilberede den, om man ikke kunne hjælpe. Det gjorde man (dengang 

havde man stadig tjenestepige). Gad vide hvad man sagde, da det blev opdaget? Regimentets arvefjende 

var garden, som jo lå i Sandholt Kaserne, få kilometer fra Høvelte Kaserne. Slagsmål kunne let opstå. Under 

øvelsen var garden vores modstandere, og ca. et par hundrede meter før vi skulle støde sammen, blev vi 

holdt tilbage, for at undgå slagsmål.  
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                                                    Kommandosektionen. Jørgen og mig foran i midten. 

Oktober: det var vores sidste måned inden hjemsendelsen. Major Elmgreen kunne godt mærke, at gnisten 

nu var væk hos os, og at det gjaldt om at få det bedste ud af den sidste tid. Følgelig arrangerede han ture til 

bl.a. Kronborg Slot og Louisiana Museum. 

Den 2. november 1963 blev vi hjemsendt, og et nyt kapitel startede. For mit vedkommende havde jeg fået 

et job som eksport assistent i firmaet Danegoods A/S. 

I løbet af min værnepligt blev en kontorstilling hos NATOs afdeling i Oslo slået op. Jeg søgte, og blev 

indstillet af regimentet. Fik ikke stillingen, men erfarede senere, at vedkommende, som fik jobbet, var søn 

af en officer højere op i graderne. Ja, til tider er det rart at have forbindelser. 

Det har altid været diskuteret, om det var spild af tid at aftjene ens værnepligt. For mit eget vedk. ville jeg 

nødigt have undværet den. Alle os fra min klasse slap for at komme på sergentskolen, hvilket skyldtes 

majorens forståelse for, at vi gerne ville ud og afprøve livets muligheder, efter vores eksamen på Niels 

Brock. Grunden til at dette kunne lade sig gøre skyldtes, at der på vores hold var mange, der lige havde 

taget deres studentereksamen. Følgelig passede 2 års militærtjeneste fint, inden man skulle læse videre, 

samtidig med, at man kunne få en bedre løn, når man var blevet befalingsmand. Man kan altid diskutere 

om 16 måneder var for lang en tid, men den gang havde man jo ”Den kolde Krig”. De indkaldte lærer, at 

man er afhængig af hinanden og skal samarbejde, for at få det bedste ud af det - at overleve. Nogle bliver 

mandfolk, og får lært at stå på egne ben, og ikke hænge ved mors skørter. Mange får venner på livstid. For 

mit vedkommende var vi fire, som holdt sammen: Jørgen Kjelstrup, Preben Block, Helge Meyer Petersen og 

mig. Jørgens forældre boede i nærheden af Farum/Høvelte, og jeg blev ofte inviteret hjem til dem, og kan 

takke ham for, at jeg senere traf Grethe, som var hans forældres gudbarn. Jørgens søn Jakob har 

forbindelse med vores datter Signe. Da Jørgen bor i Randers, er det begrænset, hvor meget vi ser hinanden. 

Preben døde desværre i en al for ung en alder (kræft). Helge fra min klasse har vi fast forbindelse med. 

Marts 1964 mødtes vores gamle kommando sektion til en hyggelig aften på Nimb. I 1965 blev vi 

genindkaldt, hvor vi var på en større øvelse. Atmosfæren var der straks, da vi stod på toget, for at komme 

videre til mødestedet på Bråby Station, hvor vi blev samlet op af lastbiler. På denne øvelse fik jeg lært, 

hvordan det er at spise kold gule ærtesuppe kl. 4 morgen, og så gøre spisekarret rent i koldt vand. Juni 2012 
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var jeg med til vores 50 års jubilæum. Det blev holdt på Kastellet. Vi var 10 fra vores gamle kompagni, heraf 

4 fra kommandosektionen, samt vores gamle major Elmgreen. 

                                   

                      50 års jubilæum. Jeg og Jørgen nr. 3 og 5 fra venstre. Major Elmgreen i midten. 

Danegoods A/S 

Firmaet havde hovedkontor i Studiestræde 24, København, og havde en opskæringsfabrik i Odense. 

Firmaets speciale var affaldsprodukter fra de forskellige slagterier, samt leverancer af portioneret kød til de 

amerikanske og engelske styrker i Europa. Portioneret kød var på daværende tidspunkt ikke kendt i 

Danmark, og firmaet var 100 % eksportorienteret. Firmaet var faktisk prisdominerende inden for 

affaldsprodukter, som lever o.l. i 1963, og velanerkendt af samtlige slagterier i Danmark med ejeren 

N.C.Dehn i spidsen. Firmaet havde eget trykkeri. Jeg blev ansat i afdelingen med portioneret kød med 

Richard Thrige som afdelingschef. 
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Foruden portioneret kød, leverede afdelingen også varer som ost, æg, champignon i dåser til styrkerne. Alle 

varer skulle være godkendt af de amerikanske veterinærer, som var udstationeret i Danmark. Der var en 

fast på fabrikken i Odense. Afdelingen solgte selvfølgelig også til andre firmaer end til styrkerne. F.eks. i 

Pakistan via en agent Aga, som jeg i min senere karriere fik mere med at gøre, og er omtalt i hæftet ”Den 

Rejsende Medarbejder 1971 -1977”.  

Vi havde en amerikansk sælger boende i Italien, som tog sig af salget til de amerikanske styrker i Italien, 

Spanien og Libyen. I forbindelse med Libyen fik jeg indtrykket af, at det var et specielt sted, og ikke for 

almindelige mennesker. Tænder skulle børstes med hjælp af whisky, eftersom drikkevandet ikke var det 

bedste. Hvis en, af de ansatte på den amerikanske base, kom til at køre en ned ude i byen, så var der kun en 

ting at gøre: kør omgående retur til basen, selvom du måske kom til at køre nogen ned undervejs. Dengang 

drømte jeg ikke om, at jeg senere ville komme til at besøge Libyen mange gange. Se hæftet ”Den Rejsende 

Medarbejder 1971 – 1977”. Selve salget til styrkerne i Tyskland blev varetaget af en dansker bosiddende i 

Frankfurt (Uhrenholdt). 

Afdelingen startede to demonstrationsbutikker i København for at lære den danske befolkning brugen af 

portioneret kød som t-bone steak, osso buco, hamburgers m.fl. Det var sjovt at høre folks reaktioner: 

”jamen, det er jo de samme, som man kan købe i USA”, og når man så fortalte dem, at vi havde produceret 

det siden 2. Verdenskrig, blev de helt mærkelige i ansigtet. Det danske marked var ikke modent til disse 

produkter på daværende tidspunkt, og det var en sej omgang med at få salget i gang i Danmark. Irma og 

butikker i sommerhus områderne var de mest interesserede. Et firma startede en hamburger restaurant i 

centrum baseret på vores produkter, og langsomt steg salget. I vores ene demonstrationsbutik var Bente 

Knudsen ansat, som jeg fik som kollega, da jeg kom til Japan, i min senere karriere. 

Man fik lov til at bestille noget i firmaet. Det var lærerigt, og et godt kort at have i hånden, hvis man søgte 

et andet job. En af mine gamle kollegaer købte, sammen med en anden, det gamle fjerkræ slagteri i 

Gråsten, og startede produktionen af råvarer til bl.a. hundemad og medicinalindustrien baseret på affalds 

produkter fra slagterierne. Her blev min gamle klassekammerat Vagn Jakobsen fra Niels Brock senere ansat 

og medejer. 

Arbejdstiden var fra kl. 8.00 til 17.00 og til kl. 12.00 om lørdagen, som senere blev til hver anden lørdag. Om 

lørdagen hyggede vi os gerne med en lørdags øl efter fyraften, som vores bud Ole købte for os. Det var 

hyggeligt. Om sommeren spillede vi en aften om ugen fodbold ude i Rødovre, hvor vi gerne sluttede på 

Valby station, hvor vi klunsede om en pølse og øl. Lønnen blev udbetalt i kontanter hver måned…ja, sådan 

var det den gang. De kontorlokaler, vi havde i Studiestræde, var hyggelige, men bestemt ikke tidssvarende. 

Det sidste år, jeg var i firmaet, havde vi fået gode lokaler på Gammel Torv 8, men den gamle gode 

atmosfære forsvandt. 

Eftersom det altid har været mit ønske at komme ud at rejse, og mulighederne for dette i firmaet 

tilsyneladende var meget begrænset, så begyndte jeg at kikke på stillings annoncer. Om resultatet henviser 

jeg til hæftet ”Min Tid i Hong Kong. 1967-1971”. En af mine sidste dage i firmaet, blev jeg inviteret af min 

afdelingschef Thrige i Det Kgl. Teater for at se Elverhøj. Det var jeg meget glad for, og på daværende 

tidspunkt drømte jeg ikke om, at jeg en dag ville komme til at bo i det område, hvor Elverhøj foregik. Thrige 

nævnte den aften, at hvis han var det yngre, ville han have gjort det samme som mig, men nu var han 

blevet ”gift” ind i firmaet. Hans hustru var af Dehn familien.   
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Høyrups Allé 

Militæret sørgede jo for, at vi havde noget at bo i, i den tid vi var indkaldt. Følgelig skulle jeg finde noget at 

bo i efter militærtiden. Jeg var til Vagn og Gurlis bryllup i august måned, hvor også Jørgen Andersen fra 

vores klasse var med. Han boede på et værelse i Hellerup. Havde i mellemtiden fundet en veninde, som han 

ville flytte sammen med. Spurgte om jeg var interesseret i at overtaget hans værelse, hvilket jeg selvfølgelig 

var. Blev introduceret til fru Halby, og blev accepteret.  

Dengang var det almindeligt at man boede på værelse med adgang til bad og tekøkken. Det var også 

tilfældet for mit vedkommende. Jeg fik min egen indgang, dvs., jeg kunne benytte køkkentrappen. Til mit 

værelse hørte en lille altan, hvor der lige kunne være to stole og til nød en spand vand med salt, som skulle 

kunne fremme solens arbejde med at gøre en hurtigere solbrændt, når man tog en våd klud over kroppen. 

Jo det var dengang, da man var ung, og fik skøre idéer. Blade på mine grønne planter blev pudset i øl, så 

blev de blanke, og jeg kunne nyde resten af øllet. 

                                                     

                                                                                      Mit værelse. 

Eftersom jeg stadig havde forbindelse til min gamle gang på Otto Mønsteds Kollegium, kom jeg med i en 

madklub på fem. Vi havde hver en dag, hvor man stod for maden. For mit vedkommende havde jeg den 

fordel, at kunne skaffe portioneret kød fra det firma, jeg arbejdede i, til rimelige priser, og jeg blev populær 

med mine T-bone steaks, mørbrad mm.  Følgelig blev det temmelig sent, inden jeg nåede tilbage til 

Høyrups Alle. En dag tilbød fru Halby, at jeg gerne måtte benytte hendes køkken, til at lave mad i. Da hun 

skulle koge kartofler til sig selv, ville hun også gerne koge nogle til mig. Det tilbud accepterede jeg 

selvfølgelig, selvom jeg savnede det gamle venskab fra kollegiet. 

Lørdag gik turen gerne i byen med enten Jørgen, Helge og Preben, og flere gange alle sammen, afhængig af, 

om man var blevet bundet af en veninde eller ej. Om vinteren var det gerne Den Røde Pimpernel, og om 

sommeren i Nimb, ej at forglemme Færgekroen i Tivoli. Om søndagen kom ofte en af nævnte gutter, og da 

både Jørgen og Helge var kørende, blev det ofte til en søndagstur, hvor vi gerne fik en hamburger hos mig. 

En søndag var Helge og jeg ude i lufthavnen, hvor man på daværende tidspunkt havde en tagterrasse, 

hvorfra man kunne se de forskellige maskiner ankomme som afgå. Betragtede en maskine, som skulle 

afsted til Tokyo. Vi blev enige om, at det nok var en ønskedrøm at komme derud. Chancerne var meget 

små, set med datidens øjne. Mærkeligt at tænke, at nogle år senere var jeg i Tokyo i en længere periode. 

Alle tre gutter boede hjemme hos deres forældre. På det tidspunkt, havde jeg allerede boet i næsten 10 år 

på egen adresse. 
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Det at komme ud og opleve Verden, var et stor ønske. Sammen med Helge undersøgte jeg mulighederne 

for at komme til Australien, for at prøve lykken. Dengang kunne man endda få et tilskud fra den australske 

stat. Det man var interesseret i, var dog håndværkere og ikke handelsfolk. Den australske ambassade 

nævnte, at vi jo kunne prøve lykken. Da Helge opdagede, at man faktisk ikke kunne tjene mere i Australien 

end i Danmark, mistede han interessen, og jeg gjorde heller ikke mere ved sagen. 

Følgelig måtte jeg nøjes med ferieture til udlandet, og da man nu var begyndt at tjene lidt, kunne dette jo 

bedre lade sig gøre. I de følgende år, kom jeg afsted hvert år, men mærkelig nok, kom vi fire gutter aldrig 

afsted samlet. I 1964 var jeg sammen med Jørgen i Spanien (Fuengirola) med udflugter til bl.a. Gibraltar og 

Tanger. Vi fløj i en DC6 (propel) og måtte flyve uden om Pyrnærerne, eftersom den ikke kunne flyve højt 

nok. Oplevede undervejs et lufthuld på ½ kilometer. Folk skreg. I 1965 sammen med Preben på De 

Kanariske Øer. Da var man begyndt at flyve med jet (Caravel). Havde en udflugt til Spansk Sahara, hvor vi 

fløj med en af de fra 2. Verdenskrigs kendte DC3. Der var stadig skudhuller i maskinen. I 1966 på Rhodos 

sammen med Helge, hvor vi bl.a. besøgte Tyrkiet (Marmaris). Der købte jeg mit første såkaldte ægte tæppe, 

som vi stadig har. Under opholdet på Rhodos, hvor vi kunne købe danske aviser, faldt jeg over annoncen fra 

Landbrugets Afsætningsudvalg, hvor man bl.a. søgte en mand til deres Hong Kong kontor. Den stilling søgte 

jeg, da jeg kom hjem. 

                                                        Se side 57.                                I 

I den tid jeg boede på Høyrups Alle’, fik jeg i løbet af de tre år besøg af flere familiemedlemmer: mine fætre 

John, Knud, Poul (samt Traute), kusine Ulla (samt Hans) alle på min fars side. Yderlige besøgte min søster 

Etta mig også. Hun var som føl i Præstø, da hun læste til lærer. 

Fru Aase Halby (vi kom senere på fornavn) havde en hjemmeboende datter Helle, som var forlovet med 

Peter Wørmer. Flere år gik jeg om vinteren til gymnastik med Peter, som vi gerne sluttede med en gang 

rafling på Slukefter. Dem har jeg stadig kontakt med. I år 2013 er det 50 år siden, jeg flyttede ind på 

Høyrups Alle’. 

I min tid i Hellerup fik jeg taget mit kørekort. Om vinteren læste jeg til merkonom, og var midt i en større 

opgave, da jeg fik jobbet i Hong Kong. Den videregående skolegang måtte vente. 

Mit værelse blev overtaget af Preben, og jeg startede et nyt afsnit i mit liv, som i skrivende stund er 

beskrevet nærmere i mine hæfter ”Min tid i Hong Kong 1967 – 1971” og ”Den Rejsende Medarbejder 1971 

-1976”. 
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Slægtslinie på fars side Slægtslinie på mors side 
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   De respektive hjems placering i Højer:              

 

                     

 

1: Mit fødehjem. Nørrevej 70. 

2: Min mors fødehjem. Ballumvej 3. 

3: Opas fødehjem. Nørrevej 3. 

4: Omas fødehjem. Østergade 4. 

5: Helena Marie Boysen og M.C.Mathiesens hjem. Østerende 1 (tidligere Markgade 1). 

6: Boysens-slægtens stuehus (stamhus). Kovej 17/Østerende 4 (tidligere Markgade 2).  
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Højer Mølle var efterhånden meget forfalden. Takket være A.P. Møller Fonden blev møllen restaureret 

I forbindelse med indvielsen af det nye Operahus i København i 2004, kunne man via Jyllands Posten sende 

en hilsen til Mærsk Mc-Kenney Møller i dagens anledning. Jeg skrev flg.: 

Højer fik sin mølle. København sit Operahus. Tak hr. Møller. Fik nedenstående hilsen fra skibsrederen: 

                                             

 

Underskriften er ægte, og er ikke et ”gummistempel”. 
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                         Ovennævnte er kopi af min ansøgning. Selve ansøgningen var med håndskrift. 

 

 

 

 

 

 



  

58 
 

 

 


