
Da. BogenilTegl værke:: verl Fl- snsbor! FlordrrL.I ev ,-rrl1i vet, korn j:g i Tank er
':m, hlrad min Far har f ort,alt m j-g pngan';. Min Farieri Far' s1."rnåei f ra ffrz tog flyttede tiI Broalor, da clp:: ikke var Arbsj.-e nrrk paa Øenrog Te11\rri,r:=
kerne havde nnk. Her bl-ev han ogsaaf Qift..0m Scnnmer'5n boerie Familior:ne
ved TcglrrærkeL i nogle lange Huse hvor cl p hrrr-,r hatrrle r.t. stnrt Køkken og
Pn stor 5tue. I Scmmeren I924. var Rasmus og j.l merl m j.n F:r i Br:c?!er ng
flmegn.Husenr, stocl endnrJrogpFar fortalterrtn3ar de som Børn kom hjepn fra
SkoIen,skuIde cl e altid først \/on6e StsDr,,nr:r som var lagt. ti1'tørrerl?a
nnnl o hrmrl dEro.Da Vi Vår der, blorr der kUn laVet haenrl st::øgne TagpanrJer:,
som min 0nkeI Rasmusrhans Kone Tante Annazn1^ en meri Navfl Jsns lar:erle.
I dcn ene Ende af Skuret, tratrpde cn Hest runcit i- en rLrnd Beho l dor: ffie,ri
Ler. Herf ra to0 Tant.p en P0rtion oJ ælLerle denne lrr-,nrli qt. saa f ik 0r-rkel
o! Jons hver r.let, Halve og formede en Tugpancj e paa nogle Træfprmer, som
saa hlev lagL ti1 l,ø::re.Ejern af Værkpt kom tilfældiqt for:bj.rhan kunnr.r
kendo Far,gav Haand og uar mFgnt f link.Far har tjent som Kar.l paa hans
Gaard incl en ltan gik t,il- Posten, Vi l,ar oSsaa hen at se et moderne Tcol =værk, hvor al t Sik nred [Ylaskin er.
I BcA=n paa Siije 5o, staar min F=Is, Broder Hans Holm i?asmussen cg ,hans

Kcn: Cecilie t-i1 hø jre. Han v3r be§rlt kenril: urder Navn:t Hans Hcl-m. H:n
er den eneste,dr::r har Hålm sDm ttlel-]emnavn.
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smtJs og jol er født i l\lørrelacle i rønder,øst. for Ri-chtseng:.rcl p i Brød=
cl: Jessens Hus.Hjørnehuset var Bager llosmus.Der gj.k sn Gang inrl til
sens Baggaard,hrlor der \/ar en 1i11e Lejlighsdrr.ler: boode'';cies For;oldrp
eI lYlartin og Tante L.ise syntes ikke om dpnne solfattige Lejlighed,
hjalp rlemr såa de kunde byggc i Strucksa-lIe.
ger Jessen kunne lerve af at ba3e Br:ed, han havde s-i-ne f aste K,-lnder,
han besøgte to gange om Llgen.Brør1et h::vde han i on t-ohjulet, Kasse=n mr.rl I aan .'.?.JC! kan Ca huskoråt han ogsaa klm hns nS.

dlr mere om B::ød.paa Lanrl et have nnan månrJe Ste.Jer pn.muret 0vnrscm
v opvarmtrt, med forskelligt Affal-d.Dg v?r f.l.ers om rl enrog naar den Ene
færdig, f ortsatte pn aflden, rt3 0rrnen v3r varrrn. [--lo bragte frnr en lvl aqlneCi

93ngen,n2 have i BryD!erspn nt l avt Skab Lit Rrzclet,Skabet. blev n!saa
gt, som Bord. Tanto Lise i lt!ykirke, ba.3t.e s;racJan,ll i [Jc.icre, hrJor Rasmusjsg var en Sommerf erie, bagte de oJSaa saadan. Llrzdc+- smagt-e merlet godt,
blev hverken +-gr el1er fugtiq.de t1,cIc So]-dater fik nogc+- de kaldle
mmishbrottt.Dc fik ct Brød om Ugen,rg Far fort,alte,rJet Førsts AAr bfev
ikk e ri gtig mæt af .Jet. Ef terhaan dcn srm rJe bl ev v;?nn et til dei-, brrrq f-e
ikke merc hele Brødet og solgbe saa et Styl,.k: til de n),c -Rckrutter"
tyskc Shldater laa jo to åar.

I gamle Dage skulde man jornaar man have r:r-l lært,,;erne p3a Vå$EEn, *qaa
man kun.Je 1ære nog?t mere og sc n3get.Detvar cn 5laqs slatussymboj .titin
Svoger t(arl lYl:Csen(Tante [Y]innas manri)have lige ucrt-it verl Krigsslut,-l-!llB,
o! q.ik med en Kammerat. D9 kom til Strasqtlr.rr!, hvnr de f ik B:skåd paa, at
cf en Tid h"vce v?eret,, de ha0e ingen Albejcte ti j-' si g selvr s4a de maatte r.ej=
ss hjcm igen.De blev fuJ.g+- tiI Bancg3arden til det rigtige TcA nord ta),fl-ik Billettcrne oq saa havde de rræret paa Ual_sen.

)letrs vi var i Lærergik vi ef i;erfiåi-rdcr-, uvci ti
LasLiril vi lavuduren Furt-ir.va', trI Srrii;g..tiird i
1i..i '" s'"ui-t at J-n.I rj, j5 Å1, j-9 h:; ..,ib.i.j:._

!-..- .:- .. - ! r!uyg93f 1i-ri.l! JCJ VceIe; i;tLU t.1 1 at it Csu rrc-t,cii
3iier.

I ai- I.:,-rc 3ilei.Den, lørsta
llr. ,cLru.,-,i vqr fi aL-r.J-:_st
JUril l(ar'. Li,,.-r;ur I Js Y.-;gii=
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Vi havdc hjcrnrne i Tønder en sl-or l-1avc rnccJ Frugttræcr og Frugtbusl<c.
Under Krigcn(19I4-18)bragte vi mangc Spande fyldt rned Ribs cl-l-cr SoIb:ertil Købmandcnrsom havde l-et vcd at s-:1g,: rjisse.Kzbrnanicn h:v.Je oflc i iefØrdte Krigsaar Kunsthonning ur-jcn Kort.Honninil:n v3r qernc i emajtcr:dcGrydcr e11er Spandc af forskelliq Starrrlse. -)

Den Grund minc For:lldrc byiJgede paa ft,var rigcligi s LCr. [.] en v.jr den fzrste der blev udstyl<l<ct af cn stcrttFenriu.f:;.in,jil. hclt ncd Lil-rr,Jil<toria-Brygg=rictrog sydpaa hert til [Y]arl<gade.fjcren fi:r-langtcrl(6[3ine :l<u]-d;_t:qe hslt til lilalkgade, da han e-l-l-ers var bangc f rc .,t uiive hængL:ndc rncrJ
dennc fnde.ilcn de f leste Køberc l<r-;mbagcf tir af incd Fndcn, især tiI Jcrn=
bancf oll<.filirre Foræ1drc sclgte ti1 Lol'.rmctivførcr Pahl ,scrn vcd Gcnf or=cningl:n flyltede til Rendsburg.

Dengang bc*tod Kloaken af en G1øf t f oran l-luset. frSpandcn'r blgv tlegrauetpaa oren storc Grund, det var jo Nlaturgødning cE Jordon kunde ntk biugc
den samncn mcd .svine- og l'1ørvscEaiJningcn.f'ilcr v:sl<cdc op i cn 1i1]c eat;c3g 0pvaske vandet bi-cv hæliJt over i to Spandc, som vi Drenge saa sl<ul,Je
v:rnde FrugtbuskcnD mcd,og Busl<cnc bar !o-rL med slcrc Bær.
lJvcrnaar vi f ik \landlelning, huskcr jeg il<i<cnø jc,nen jg0 l<:n husk,_- at vihavde en Pumpc i Gaarcjspladsen, og at vi r::itmoetidlr sl<uIde hjælpe al llu,ir=pe.Tøndcr h:vde Gasværk, men vi havde il<l<c indJ-agt Ua:.Gadel-y.;ter:ne blevcplyst mcC Gasrvar storc og af Stabejern.[ ),gtr.:rni: brændte ..gr,-,, orir t)agenmed sn 1i11a Fl-ammerda detls var neirrnerc end:t tænr,re r.rcn l-.v:-r Aft,:n.§a: qik der hver Af ten en ttGasrnandtrlangs merl en s.=rlig Stok og Crc j eJe ol

f or fuldt Blusrr:g cm ltlorgenen^ned igen, If tsr Genf or"r,ing". f i[ ,;i åg="uindlagt, e1':ktr:i-sk Lysrmen Str6msn v:rr mL,gsL ,-lyr"Pctr.ole'fmsJ-amperpc k,:rns33 r-i1 Nlykirke.Ved sarnmc Tid fik Tcnde:: o.;sf,a ri,ltig K.Lcal<,cJ St:ucks=
allce fik gulc KLinkcr ptra Fcrtcrvci..
Eftsr Rcvul-uticncn skete Cer o!saa t.[] Rcyulign r Nccl-n-r-rnn hlprr rn.r,.fri D..,,nnatr:mer behøvede ikke ncio at Å;,,;-O:"i";åÅ"":_l-Lii^inf.1l.ln,r,_ utt!J(; iJ(

mcn ct 5;yl<ke undcr Kn:ecnee, og Farverns blev mcrc 1yst. D: ogs3a S[;mpergtmaate v,:re lyserrnatte mange æl-dre Dam:r t-.lrJe derr:s i'tl ic.hfl-:schchin'rlp a1Tasl<snrfor at kornme siq over e[cket.En Tir 1:ng J-igneCe KjcIcrn" mers snSekrnen den Dag kom, da de igen skulde haL,e ttT=j1jeno.g det bl-ev merc l(uns1:t sy ?n s'nul,. Kjole.
ligc eftcr Krigcn kunne Bend:rne købe UEte fra Stat-n.Dissc sl<u111c r.lcadet farst: Aar staa i StalCcn naar dg il,.kc blcrr bruEt.t.lc v;r jc ilrkcv::ndt til- GrønlfoCer og sku.l-d: i ;§taldcn lan,;scmt u,"nn.s t:il- ir'"s.I lJy=kirkc fik dc L,o meECt smul<kc brune Hcsterson rJe blcv mcqrjt ql-edc fcr.llc sl<ul-dc jo ogs:la hlve \/u-gnene i,-.1,.Jr.--n ir;cn.Jern r.il H{uf.inge v:r i!<i<sat f -:ar sa- bl-cv dcr sømmet Baandjcrn lun,._rl cm HJuIct.
I'los 0nki, I lYl artin Dccde en B::odrr ir j I h:rn, h:n \/ir-r l.lng[<arl og ],iCt sv.r:Jc=1ig.ng sad so'nmct,idcr bcqEe to o! skar l.rr-l_s.jpindc oE runr-1e Træl<iIi.r tr.rrnbrugtes til sarnmle BaaCbund:nc mcC.Ba..lnd til ;t birrCc -l-aEb:'ntjt:r rnrJ sadCe oqsea cg lavcde, i'Je t de ha;dc ln bescmt sli';s Gr:s, sc,.n de f u.gt,-dc oqsnocde som sn Slcgs tlcb i en bc:t:mt L,;ngdc.
I Tandcr t.ndcr Huscnc mcll:m Sl(ibDr r:h ug i4zt1-gai.le i en Spids ,-iI

tillc,;:dr.Spldsen Lr nol< v:fi nurrnsn j_g r,.in huskå, rt Hrs_-L ,,_r:rr li_Ll-c n1o
-+ I i I I ^ C-..!-iiu r-r^ru rrri!Liavrrl(st:d.I Gavlcn var dcr iit'JmureL t. l.: lUnC: K.ancr-il<u;1cr.
l-lvor qamls dis:e var/ v.lr dcr inEcn ccr dcngang viiJst:.



Hvis jel husker ri,gti,=;L,var r,-n ,iansk Kr. i IgIl+.l,DS tlul6mar:k værcl.
1 Dezbrr.I9IB skul-de der 2rnD.Papiermark tjr en GulrJrnark.
IDezb::.l9I9.sku1de de:: II,00.Papiermark tiL sn Guldmark.

Da u'i fik dansk KronemønL 20.mai Ig2D,gavdet en Krone for I3r50 llark.
Der b.l ev indført en Slags Valutagodtgørelse, h',,orefter Inrjestaaende
i Banker og Sparekasse:: f øt Kri ,;qrlrJbrud IgI4, blerr omregnet i ,clanske
Kr.efter en fastsat SkaIa.Det blev dg m.re cle Fige dsi fik r:Jem.

De t;zske Marksedler indtit I9I5 var l-avet af stærkt Lærerjspapierog efter min mening smukke.[Ylangp ældre Fofk kunne -ikke forstaa at rjegode 14ar:k gik v=k, og r_remte nævnte Sedler, f ast overberrrst om, at rje
bÅev g1,l diq igr.n, tiI G1ærje for senere Samlere.

Inf lat,ionen ruinerde mange Fol k. De Folk cler have Laan rskynrite sig .l
at betale disse tilbage.Min F"! skylrjte 0nkel lrlartj.nx-en rJel ,da UnIe] L:oa,tha'-re hjulpet ham tiI at bygqe.Jeq stod tilfæLdigt i Haven.cJa Far og Tr'(L;-
l."Utje drøfterle dette,LUtje sagcle qanske rol"igt:be Penge var jo 9uråtalligevel,nu har de dB qjort Gavn,Han fik nok pengene: med tiiuaqe.
Hanne husker ogsaa:Hencles Far have nr:k -IaanL hos hans Far(Ofa)oqtretalt tllbage.Dahun var i Køkkenet meri hendes Far,kom 0fa ansusånde:

Du kom af med din Gæld,men Penqene ar ikke mere værd end at viske sintrRøvrr med.DeL var de j,: hel-fer ikke.

Vores Nabo i Tønder,Schæferrstruks+A1l-e 26.stammerie fra 5øncler-lygum.
Han h.,vdo: købt Huset i Tønder oq bae.rftrr snlgt sine to Gaarde da
lilarken endnu stod stod qodt.Da han fik Pr',n!enervar clis:.sR il<ke merrj
vær:d, end han kunrte køLre en blaa Kasket f or: dern, denne viste han nonle
qange med Drdene:Den fik jeg for mine to Gaarcje.

Ved Emmer.l'vdiqet 1ig.1er oesaa en::tnr pæn 14ark(Enne)s.rm blev solg t
f or lvlark. Sælgeren købte ti]sidsi ogsaa en Kaskot 'inden llarken uik hel t:
væk.Nog1e kaIdte denrræ Kasketfenntt.

Da vi kom i Læreri Ig22rvar der en del tyske ældre Svende rundtom.Disse fik Lr:v ti.l at fortsætterda de havde arbr:jclr=t her -inden Genf or=
eningen.Hos Roost var i,n rnFrget dyqtiq ;erdre snerjemest,i.,r,14arhæi.
Han stammede lra Thllrirngen, ffii r-r have Hus o! l(onp i Husum. Naar han have
faaet Ugelønrgik han med cJet sarirme i Banki-,n o? locl l(ronel:nE veksle tiltyskc Flark. Detgav jo rnangs. ilaade vores Dhef er oq Banken arJr.rarecie og
raadede ham i.il at beholdc Kronerne.lYlen han vilde ikke høre. Da [larken
saa virkcJ.igt qik vækrklappede han sarnmen.

Da vi fik Kronernerrejste mange tj-1 Tyskl-anrl for at købe forskeflioeTingroct Forretningerpe vilde hel.Lere enci rjcrne have Kroner.I Ju-l-enI92I fik Rasmus og jeq et Lommeur sorn Fa,r have hentet i NieblJI,jeg
har mi1- endnu.

tvlo$n,
er fl ere gange bl evet omtal t i Pressen , me
hvor Hilsenen strmmer fra.Da jcq !ik i Sk
hilst mo jr/rp=n nne.t om lvlcrgenen. fn Lærer d
med, f nrtall:o, at rjet var Amerikanerne, der
havCe forkortpttrGod wlorninqtttiL mojn.Tid

C for:ske.l J-ig', Fcrmoninger ofrr
c-l-r, b.levlder efLer Kri.=l"n o!s1a

'lcr h=vde'r;jornt helr, KrrSen
jn altiri fi2r-rip travlt, snm
or Donn-



Vi kom -i. Skole I9I4rj. Ap::iI.Krigen brød ud j. August,,
I Tznder sku"l de tr[Ylænnernert inclti..l- en vis AIder ogsaa sti] I e. Da der ikke
med det samme var Uniformer nok,rendte en Del Soldater en Tid Iang
i- halvt cFvil.
Far ver l+2 Aar dengang. Han brlev 3 gange indkal-dt til ttlLand::l;1.*lt

Jeg mener, han ]aa i5kærbækrDøstrup oq Brzns.dei- var ixke Iacnge ad
gangen, da PostmesLeren søgte ham fri, fordå Far forstnd at tage "Heserve-postfolkenefr,rnest I6-I? aarige Drenge og lidt æ,ldr:e Damer.
If terhaanden b]- pv Føden olsaa lidt knap. Et Sry-in og Høns havcis vi if rrr-

ve j en. Nu f ik vi ogsaa 2 Geder og Kaniner, saa f ik 'yi da af orJ til- Kan-in-
steg.[Y]pn for a1t dette fik vi trr-rkket af Levnesmj,cidelkortene.

Rasmus og jeq havde saa arbejde med at p-lukke Kaninfoder,flytte Geder:ne
om wliddaqen o! hent€ dem hjem om Af tenen. De gik i Grøftekanten ved Gaarden?tGørrismarkfr.Her fik min Far.ogsaa Iov t,i1 at slaa Græsset i Grøfterne,
saa vi havde Hø tiI Vinteren.'frfu" al.le Bzrn hjalp jo dengangrsaa jeg
synes, at rJet l"igegodt, var en interesant, Tid.
Vi kom qodt ud af det med Forval,teren paa Gaarderr.Han kørte Llgsaa H,aeL

hjem forfios,og/isaa skulde rjette jo sl.æbes op paa Loftet.
En Dag Rasmus 'og j eq havde h jul pet, med et r:11er ;rndet, skul de vi med

ind oq have "Na6tt, Af tensmad. Derlvar en he1 deI Fulk paa Gaarden. Først f ik
vi en væld-i-g Tallerken stuvede'Kal:toffer,ol Cen spi-ste der fire [Yland af .
Detvar første o? sidste gang v.r sku-l de plrzv e det. Det var vi jo ikke
vant til.Den yngste SønrAnton Gottbersen, har jeg mødL flere gan!e siden.
Da vi oqsaa skulde plukke Kaninfoder, Iavede nnin Far en Voqn af en

Kasse og to Barnsvognshjul.men dcnne var il<kc stær[< nol<.I I9IE [<øbtc
min Far saa en rfEllok'laQentjen fire-hjulet Haandvogn.Denne var stærkrs=å
jeg havde den endnu i Højer til I956.
Ncd \lognen henterJe vi blandt andet Koks paa Gasirnstaltenrdisse var jo

ngsaa paa Kort. Et AAr f ik Folk 1ov t-if at saml-e Grene i GalIehus-Skov,
ti.l blanclt andet Bønnestænger. Dct sicl ste l(rigs?,rr \./alr vi. e1: p,r g"nge
fra SkoIen i i Skovenrfor af plul<ke Rladc,som blev tørrecle til Kreatur-
foder.Vi fik Iidt Betaling for det.Vi skufde ogs:ra engång Iangs fra
Skolen i- Husene og samle Knogler, en Husm,:r h=vde i hvertf rlrl Humør,
hun saqde:hvis du vil komrne med trn Steg,maa du !erne faa Knoglcn i1,,n.

V j- f ili ogsaa KoIon j have i en l-ar-, l''lar:k " f t Aar \/an rj':t saa p1 År eL, at vi
Iigefr:ern gik i Vand for at høste Kartr:flerr'lerKaal'.n o! l'ioerne,eL-lers
var Jorden god n,rk.
lle sjdste Kri,-lsaar bl-ev Skol',tirien r-rgsåa rni.ndre paa Grunrl zf Lær:r-

m3ng 1, ellers hav:: Skcl ctiden al tid v=ret hver tlag f ra Util I? rog f ire
Eft:rmir-tdage fra 2 LiI fire.
\/i f ik ogs?a en ilbst-r,rncl Gartenbarivere-in. ilenne h rvo !ansk{'rist t:estr'laet

pt par A6irmen cJet var rnest-, de hedre st.il-lede,s'r.n den.;.n1 ,l=r. l'l-dIem,
\Ju var clet godt nok at blive IIecllem. Fore.ningen anskrf f ede []o-,-D! K.:,-r-
tofell:aspe og andel. snm ?ik F^a skift hos l'Ylerilernlrprne.Vi !av-.le K.r-
tnf e1rne1 og k,r1te Sirup af Roerne.lJe fzrste rJ;rng.., hl ev 5ir:upen saa tyk
at den knap vår at fza ucj af Gl"asset.
Rønderne avlede o!saa Roer 3g Kartofler s!m skul-de Leveres paa Bane-

gaa::rl en o-! losses i Jernbane\./ogne.Bønrl ernes \/cgnp bl-',v t.jt r-'i':l-s trukk-t
af stude nred Krigsfanqer s,rm Kucisl<e.D.is.,p .;ør1ede for at tabe noglgtil
os Børn.I Kælderen i. rrr;iktor:ia-Br),g:pr-i-r,trt$nu Bachmrrrn6 Kornlar-. er)nl=t,
rl er inrlr'.ttet n ttRUbendøranlaqerr.Her.tod pn d,1 Kvinr-l errskræ11odo
Roerrsom saa blev Lør,', trsåa h,rldt de s1g bcri re. En tørret Rcesf limnr,l
smagte hel-t grrrl t.I Storbyerne f ik de j-kke ma,,,ret andpt p,;a (iet sirJstp.
Vj- Børn srtpg os sommetider fi:rbi Kæ1cl e::vinr]uerne orJr fj-k en [-l aandfulrl .
fvlen opdagede Direktor Feustel os, toq pokker ved ham,



I f,ønder bJ pv rJe:: o!saa bygg.t en tYlælketrauLingsanstatt(nrr Slagteri )
men den kom ikke rigtigt i gang.IHøjer hl-ev der: ogsaa bygr_1et en 5z2ræs-
fabrikrsom blev l.ige færdig da K::igen sluttedermen da der'lik Sygdr-.lm i
Søgræsset knm dpn aldriq i gang. Den have eLlers rflapgs f ine lYlaskiner.
Fabrikken bi ev senere bruqt som Lager og en del 4". som Ka::osseri f ab:r:i.k1
og andet.
l,lnder Krigen var man,!e Folk ogsaa langs at samle Aks, naar ltlarkerne var

høstet.Det ga\/ 1i-,gegoil en Del.tvtin Far,lavcde pn Plejl til- ht tærske
med. Det g jorde han i \laskerurnmet. Naar:han saa var paa [1øI.] en ef ter Kotn,
tj-l- Svin o! Høns(ogsaa paa Kort,)tol han rJerne en litte Sæk med o0 fik
det hjcmmea,r-lede Korn malet.
Det sidste Krigsaar var der et par ganqr, pn LeuLnanL med to ltland lanqs,

for at se hvor manqe KartoflerrRopr orJ andet v-i have.Han var megPt flink.
Han kastede bare et Blik i KæIrJsprrn,oq saqde gBrnerat der nok ikke var
for mejet. t

De før:sLe Krirlsaar have vi for det meste to SoIdater: i Kvater. De sl<u.l-de
I iqqe paa Loi'ti,:t. Da det, j-kke vaI udbyq,jet, hængte min Far nngle Sækkr'
op,saa deL il<ke bl-ev for k,:lcJt for dem.Vi havcie nu Held med at faa flink
Folk,saa om AFtenen fik de Lov ti"1 at komme nerl i Sluen.fn qan0 v;rr den
ene So.Ldat pn Bonde f ra en større Gaard. Lla han harl ,:ie været t-t stykke
Tirirkom Vr:gnmanden med to Sække Kartof-tcl rsum vi skuf de have af hain.
Der -l-aa ogsaa en lvli t j t,ærkapelle i Tønder.[]aar dcnne bragte KomoagnieL

tj,l Ør.relsereller hentede den ir:r,nrvar vi Børn gerne et Stykkp tneri.
En ilag beqyndte de større Drenqe at f1øte medrmenda blev KapelmesLeten
vred.
0nkr'l- Rasrnus l-aa o0saa enTid i. Tønderrmen boe,de it<k,. hos os. KompaSni-

føreren var 0borI' utnant Buntrockrsom boedc t,o l-luse fra os.Hanvar i Civi
Postassistent orl kendtp Far.lla Kompagniet pn Dag var opsti-l Iet ved
[Ylar:schbahnhof shotel, ieg antager det, skL:-1" de f t ytles, va:: rri med Far hen
o! sermrJl,igvis fr"rr at sige farvel-.ElrrnLrnck var r.n melet fl.ink filand
talte .lidt merJ Far og sagde,at, de havc s\/ær't vedat, faa en rrlff[!tzeft t-i1
l-lnk-Irda rJenne have et usædvanl-i-gt stort Hnr.rer'1.Saa have de'l-avet on af t
0nkoI kom til- Bryssel oq var mest rle::.
Jønnes(Chri-sti-nes tYl and)to Brødre n! hrn sr-lv kom onsaa rnpd.0nkel Petor

Broagerr0nkel- Jørn Gur-J, rup var: o{.JSa.r rned" Vpr,ter Rasmus f aldtrrnen de andr
knm da hjem i!gn.Vi fj.k somrnptirler Pr:st fra dpm.De skrOv rJ;rnskrhvad der
fnrb;lrysede miq,at de maal-te.Jeg har nnnlp af Kortpne ljt,:r.ilr,J?.

Hannes Far 1,.i nqsaa hel-e KrJgnn metl ,mcn ti] s,i-rlst væk fra Fronl-,n,da
han have for manoe Bern.Han skr, Lr skj-ftr:vi.:, ij.l alle B.iltnene.en Del. af
Hannes Kort harvi pndnu. Han var Unt'.rr:f f izier r'l! have ttE.i.cltnes Kretrz
2.Kl.trUerl Revolutionpn kr:mhan hjemt-il en rrschj-ffahrtsgrupDt=tr rsom Io*'sene
hvad der skrrf ,le til o.! fra Sil-d.
llrlenfnr Tønder tryggedes der l-o store Luftskib.shal-1,crrF1),vehaIJ-er,Gas-

anstalt o.J traadLøs Teleg:raf station. Herf ra f .lø j Luf tskibeno b1-an,,t arrdet
t.it Fnqland, de kom ikke a-lle hj'-rn i 1en, f ytdt m"d Gas ag *'tnrp Skyde-
.kj,ver srlr-n rie j r var.EnrjanS b.l-pv HallBI:ne bombpt af Engl-iendernF;D,,) rjet
Jykkedes de [nge]ske Flyryemaskiner a1. nea o\rer Græns,,n tjl Danmark,
hvor de bLer.,i,nterneret.Det vat: rlenganS qn Be.irrft at flyve o\/el: i']ord-
søen.l-)en D"g have lYl atrosr-,rne Fest,og passerl e i-kt<e gorl t nok paa.BlancJt
ci e fLerr. hundr:ede [Yl atroser var fler:e 5p-i-onet:ren l(umun-ist,lrlo]lL'reber,
=r"lfe$..]tp-y-er J,r,1:;l,j,e psr as pp i r .

lrl atr:osr.rne l-avede Slzjtrblan,lt anrlet l(urr,re afl PiIegrene,s,-rm vi ogsaa
købte, de var mr qet s tærke
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lvl ange matr:oser var fra Stnrbyerne,sa de l-ramstrede hos Banr]ernerdet vil
sige at de købte lidt fyladvarerrsom de sr,n(Jte trjern.Nu L,ar ciet.te fr:roudt,
og GenrJarmen sku"l.rl e tage Stil<prrøver.lYl en den gik j-kkn.l'vl atlroserne have en
stnr Trækvogn, trukket af 6-B l(and, rler trak i et ti:tr mecl Haandtag i.
wl ed denne voon besørgede de post o! anr-jr= Ærinder.Nu tog de 4-s i/l anri
eksL,ra medrmed Gervær orJ Bajonel.Disse oVf,r:vær:-de indi uverinoen orl qik
f ørst naar de have set derås Pakker l"rnåå i Postsækken. G"ndir:men 

-r-,11

for:nr*rfti3 nnk til at lade dem i Ro. '

Revolution'n qik. roligt af saa rvirjl jeg huskBf .I hvert f alrl j Tønder.
Der b1er.r dannct SoldaterraadrrJe fleste 5r-rILJatr.r fik rødt. Ar:mbind paa,
o! Byraadet blev af sat, tlm Formi cirlsgsn var Kl-okrnanden 1an3s:de FoIk som
viste sig paa Gaden efLer Kl.I2rvildc u'Jcn Uars;I blivc st<udt.\li hlrte
ingcn 5[<ud. De næsts Daqe var Ccr sa3 Foraam]-ing:r og Ipt,cqog der blev
holiJl Talcr af den S1a9s FclkrscmrrDcn brave Soldat Sveikttk:lcter:den
5lags svømmer aItirl ovenpaa.
Paa Luftskibshall-en trlev der Aukt.ion our.r en hcl rlel-

Vi var med Far derud og købte et stort" Bortj or_j lr Skaml
brule i Køkk.,net.

Kornmandanten var Adelig oq og meget popr,rfer hos fvlandskabet.Da d,.,t hele
ho.l.rlt op,bragte ilandskebet har,n tit To3et nrer! fuld wlusik.Komman,:Janten
red foran cl da Toget kcrte,fik han et kraftigr hurra med paa Vejen.
Et Bet,is paa, at ikke al le nf f icerer v:rr f orhacJt',.

t -i-ge ef ter Gr.nf oreningen var der f r j- Adgang tiI Hall,'rne. Dpr rrar rn?pn
Vagter.vi Knægt,e skulde selvføqel-i? prØ\/e at klatrD op p"a Hall-erne.
Dj,ssp var 45m.hzj.Nog1e af Gangbroerne var j. stykker,at vi aIliqvr.J-
rrovedo hele \/ejen::undt,forbavser mii i D::grmen rien ens fi-k nok d.n
anrlen til det.I Dag vilde jeg kalcJe det f ol rlumdristig,mr.n rlsl var pn
6t.jlig lldsigL.

cn es lø , ya:: m i-n Far
r"an den gan g. H:n
ning.Derfor b.l-ev

ir*-g.-,f 1 t ,. Pl s +-l< -,n to r .

lvl in Fars lJroderronkel Jzrnrso.rn v?r 5mr.r-l lrlester: i GucrcruprL/.rr: unrrpr Kri=
g{?nin.lkalrjt som 5mede,'neste:: paa ol Værf L i Kiel.

Iil in Far fort^Ite ogsaa cnr-,r ang,at pn 0nkcl tir ir.:rr ,5[r-rf 6ip hrvp strr,_1 err,,t
f.i-1 Dræst. Det var et- Earnl-øst Fr.pslr,,pqtr.irar. rl pl vi I ci e have I ariet iran
strtderet. llen hrn skulde først af t,jene sin \/.arnppl i 1it. sorn Draloner, Her y"r
han saa uhei-dig at styl;" med llesten oq Ir.ekIq Harsen.

fisblerlnl and-t.
:r, snnl vi skul .Je

Af de rrPcstbeamtenrr,s,rm blev o? gik ovrsj: i rjansk T.l'den en,este, der kunde tal-e og st<iive,,Rigsriansk'), s...inr:l p
havde som statslas haft -i-ov til. at faa D:nskunrlrr\/-is
hpB.,?å?l r,ili"i t roiX; =[=,,|j:?=E;=[,. B;ii;t:?i.u ?r [:?-* f,']

l'icisel ijiiireirl r-j.2.t-;.rvr..,ie stl(:r 5ø,t,tter.le Du:guiJeorJiii. ug-å iil. sckr !Øilrei,
fik su,i.l cir 5i.rgs Iaiiursi(aLr cir, SrJ,;, u.:iLcLr]-L]llvu.,,r.eguIru:i -'-L voi f,,riieL'

"itrel eir,gatt,q, iru.sker j"c i-kkerri:l,Bitr jr9 irusket r.rt, eLr l(iasseka'rrelai itavuc
iåe;. den l"errr Lg Srur-.i errså r-j e ttu, vdi scks.lict<LuI l..r;t ri..rgic r..J .19r, sclr.uiB iiiui
i- Kiassen ug øir.sktj.,.je Ka,,ler.arjetr l,i1 Lyt.ke ,,,crj1oL tieisEir etI nLl. val BIr siags
ladrier ilol tjen nye SrotJer'.
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Rasmus rrg jeg blerr konf j-rmeret i Paask',n Ig22. V.i. r;i1rle bogrle fi:r,-r5J o
vsreL ivløbe.l.sneHber,men skul-de saa have venåbb et -nl eb o! et.h:l,ryt AAr.llet, L/ar hos Richter og tYlø11-er.0et var: knap rnprJ [-ærep1?dser,o,,'r da l]r:rt .
Forrst søgte en Smed=-, on Karetmagclt-og en S=deInna.3-r.L,erling, r-/l gt. pasmus
at bljve Smerl og jeg Karotrnagrrr,Ui arb,,,jdede clen ganl I0 Tj_mer om l):..;r.ln.
6n Tiner orn Ugen,Der var ike noget, d"r her-1 Fer.ie.\/i skul,rte have Klst og
Loqi,rrlen Lcgi fik vi hjemrnsrsaa vfrst. Far cg lilrrrrhvcr de h:ve os.Efter
tc AQr fil< tri saa K.osten hjemme,da det bLerr Fru Rn,:st for mo.j,t.\/i fik 1ært fra Bunden af .Jeg har s:vet m3nge Planker op meri Fotlsavr
p"a t;rsk Faust.sægerog da jeq skulde havLe Stykkerne mod Haan.*1enrsk,-rl'ie
jeg nr:k passe paa at sa\-,e lige.Fa.l-serne skulde vi ogsaa Iave mecl Haanden,
saa jeg f ik lært at kende Træet. En Del Vær:ktø j f averte vi oJSaa s,,1v.

Rasmus fik ogsaa lært mr-g-l: med l-'l aånrJpnroJsea at sl-aa fr:r me,rJ i;o [Yl an,lr
h'-,i lk,.t ikke var 1et.
Fir maet \/alr ikke vel f -i-r.rt, 7f Konkurr.ntpl:ne, cla rl el have taget. nognt

Arbr.jde f ra rlisse, hvari vi L;er1in1e oSsaa f i.k at m=rke. Til '.n tlrlst,iJ li n1,
hvor tæ::l-ingernF o?saa skr:1de .lave et el-l-er andet.,paastlrJ Knr-nmitei,af
j.g ikkp have lavet mit Hjul selvrog at. Smeclel-rerl-i-noprnF b.l.andt an,let
hatrc b:^uqt Drejebænk.[t]en Rorrst harve nr-l noii r. r.\yqtige [Yl estrc og Sr.renrl er
vj lrpr:t-r: ooclt.Saa tog F-lrmaet \/ore ;§agop hjr,rm.
Vj fik hele VcAnbyggeri-et læ::t,fo::riå t,i srrlrmetirle:r skulde Hjæ1pe i 11p

andro Fag. Ef ter ca. tcr AAr, begynrlte vi ngsaa paa Bilby.-lleni-, saa v j- f ik
dpt hele med. Til Svendestykke .l-a,;cdp j"D pt. Fzr',r:hus, snm Konkurpnterne
paastort, jeq ikke have larret se.Itr.for rJet kunde ikke passpråt en Ltnrl
Knægt kunne det.Hos lYl ester l-le.in skulde jef lave en E!c..rsom jr:g laverl e,
som jeg var vandt til- det,Da jel var Færdi1.kom lilester Hein med en af
si.ne, at saadan skulrle cn Eger være.[Yl en de Fyre blcv da nøcl t ti L at 1ir;emit Svendebrev. Jeg have jo Vi,:Jrr er.
flasmus Iavede til- Srrendestykke en sLrlr Srrensknzl.l-ersorn han selvfølfe-

lig hel-1er ikke havr: lavet sel.v.Men vi havrip nu Vidner: n.:k.Rasmus fik urtl
Iært sDm Smed og [rlekani[<er.
De si-dste to AAr f ik rii sa:i Kcstpcn!e f or at bro og spise hj',mrno. Saa f ik

rri hverjUge I ommenpnoe af Far, de L f rzrsLe AAr Fn Kron p: o,j ci et s j.ci ste Aar
to Krnn'e::. Saa kc,rbts r/i Væ::tø j, den !an!l f j k m,,n noget. f'or en Krnn.,rmAn
kr-rn6e hl-anrJt, andet den!tanq knbr: hal vfærdi 1t V,=r-'tri, som rr j- saa J-ar-,psj 

"f;pr:digl.Naar vi bragte Uogn:r til Kr.:oernr., Hr-ror de Bznr-l elr der harre købt
rl emropl'roldt silrfik r.ri 0ernp hver en 25Øre.Drt var olsaa mannrl P'nr,re forpn Lær-l-ing.Desuden tjent,e vi Iidt, ved at male Arbejdsvn(lne.oq lave lirlt
for Bok.,ndtc.For at ma-1e pn Voln to nanqe. fik r.ri fem l(rc:n'r.
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fvl ine Arbejdspl"adscr.
Første Arbejdsplaris eft,er Læretidpn var hns l(aretmagcr Jensen i Røddino,(§pøtrup)i Sommpr:en Ig26.Kost orJ Logi p,1,us Ir 50 Kr.åm Da3øn.
\lintpT'Pn 1926-2?,1idt p-(tucihj;cJ p"..tJgr:t,rr r+B l(r.Deng;rn! en ,3ort Lqn.
I L/intprcn 26-27rfra I.II.26-IÅ.27rf Jerde Ka::,1- hos ia.iclL'ljei L.t-yk i-
Trred ved Tønder.L.øn:Kost oq Lnqi plus I,50 Kr.om Dagnn.Fjk tilbudt
Pl arJsen som anrl en l(ar1 ,mcn f ik Ar'b":jrl e j. rni t Fag et par ltjrjr. hns RnosL.
I Somm''rn'I927 i Arbejde hos Karptmaler Jø::gensen i Esbjer:glTariflrn.
\/ar om Efteraaret i Høslen og PosLuclhjæJ-per.

Saa fj-k Rasmus o3 ieg Arbejde hns J.H,:lenspn i. Højer.Vi Lroe.le Hjemrne,
Kørte hver Dag mecJ Toget.Lønnen \ral: ?5 Kr.om Ugc,n.
Rejstn om Ef tr.raaret ti-t Hannibal- Jensen i Tved ved Sr;enrjhorg, hvo:: j"g
fj-k Kost og logi og 25 Kr.crny Ugeno

I Januar I92B.rj.ngede Jensen Hzjer saa om at. bregyncle hos ham i1en.
Lønnen var Kost og Lr:gi og 25 Kr. om Ulen. [i]an var jo glarj f or i det hel-e
taget at, faa Ar:bejde.Den gan! arirejdede mrn al_'l.e Str:r:Jer I0 Tj-mer: dagtig.
I Ig30 steg Lznnen til Logi pJ-us 50 Kr. om tJ.gen, saa skul de vi Sel r,, søpqe
f n:: Kosten.
I I935 knp Fagfoeningen i*genmen,r.la mån i. Kzbenharyn nægtecle at. arbejde
med dc Vr:gne der bLev l-avet hos os.5aa kLlnde det pludseJ-ig qae mect qA
T-i-mer og mere i Løn.Liqe -inclen Kri-gen fi-k Fn KareLmaler l,:5 Kr.j. Timen.
f n god Løn den gang. En [4ekaniker f ik I,25 Kr.

Da llanmark blev besat I940, blev r.ri al l-e arbejds Løs,,,. Af Fagf cren-in1en
6e§$ui Paabud om,il<ke at næqte at arhejrie fni Tyskerne,Jrlr filr sai Ar-7
5.jde snm Snedkr.r ved det, tfskr- Llranrjly;c1n iAalhorl-u.lest-Fiyvep1r.rds.
Eftpr 7-8 f{dr:. fi-k Jensen Arbejrle i,qenrog j,,,, r,.:js1;.,hjern iqen. Under:
Kriqen maat.tF ie! saa s,rejse el.ektrisk'i nnrJt et Aar.paa nng"t Jern;
arbejdc.Men saa f-ik vi noget Karrossplj-arbe,-Ce i-1err,n3 vi lavede oqsaa
Beboelsesvogne.Her maaLte jeg saa kal.r:Je mig Værkfører.
14ens jog svejsede,maatte jeq mel.Lie m,i.C om i Smer_j pnes Faqfr-rrenirrn. h,,r
t/ar jug i{edlem fra den 24,I0.4I.ti1 den 28.I.43.

EfLer Kr:igen var{der nogle AAr Arbejr:ie igen hos Jrrnsen,Højer.ir"l,n f,:a
I954 maatLe jeg 'tago :nrJct Arhpj jo -jnri i.mnl. I pp,eller v;.rr Aror.j.isIas,
fra den I.4.55.t,i.1 den B.I.2.5B.ar:bojdede _ieq som Up::etter ved nTznd,.r
Autornobilhandelil.Var saa til-fæ1di-1t i Arbejde eIIer arbejcisl,as.

Den IB.2.57.begynrlt,e jeg hos P.Peft'-r:sen l AAbcnraa.Her var jeg ljl- ca.
rlen I.7,57.da jeq fik fast Arbejde som Hzr;Iemester hos rrVoeLmanns Tøm=
merhandeltr..Jeg var der indLil m-in 6?.a:rige Fødselsrjag.den 26.I0.I974,
l. alt i 1'7. Aar.


