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Forord.           
Da Gudruns syn efter Ferdinands død blev dårligere  
og dårligere, fik hun lyst til at skrive  
sine barndomserindringer, mens hun endnu  
kunne skrive på maskine. 
Det har været morsomt at redigere disse erindringer, 
for Gudrun fortalte meget omkring det, hun havde skrevet, 
og hendes hukommelse var unik.  
Jeg har lært meget om tiden i 20`erne og 30`erne 
på Frederiksberg og omkring i ferielandet. 
 
Gerd Steen           Endeslev d.13.8.2001 
 
 
 
 
 

 

 

  

     Gudrun læser i billedbog 
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Barndomserindringer af Gudrun Steen Knudsen 
 
 

Jeg blev født d. 19. september 1916 på Dosseringen 32. Min far var 31 og 
min mor 21. Som man kan se, er jeg født hjemme. Mine forældre havde nok 
ventet en dreng, det skal den første jo være, men 15 måneder efter, 
Nytårsaftensdag, fik jeg en bror, og så var alt, som det skulle være. Jeg blev 
døbt 2. Juledag 1916 i Kastelkirken og kaldt Gudrun. Efter sigende havde 
far kendt én ved dette navn. Og da det dengang var almindeligt at opkalde 
drengen efter sin far, blev min bror kaldt Knud. 

 
Min far, Knud Åge Pedersen Steen og min mor, Karen Sophie Adelaide 
født Nielsen, blev gift 3. november 1915. Min far og mor lærte hinanden at 
kende i Valkendorfsgade, hvor far havde kontor, og mor, som var 
telegrafistinde, havde sin plads lige overfor. De har nok kigget interesseret 
på hinanden, og enden blev, at de mødtes. Ved et af deres møder bad far 
mor om at gå med hen og se på en lejlighed. Mor indvilligede, og da mor 
syntes om lejligheden, så sagde far: ”Så tager vi den.” Til mors store 
overraskelse. Det var fars måde at fri på. 
Lejligheden lå i stuen med en lille have til og udsigt over Søerne. I haven 
plantede far et kastanietræ, som han ved en senere lejlighed viste mig, og da 
var det blevet ret stort. 

 
Efter et par år flyttede vi til Rungsted, Bolbrovej 16. En stor villa med 
have, hvor der både var bær og mange frugttræer, foruden en gase, som 
optrådte som vagthund og var blevet meget sej, da den blev spist. 
Mit livs første erindring stammer fra Rungsted Badeanstalt, hvor jeg hang i 
et tov og sprællede i vandet, og en dame sagde, at jeg var en stor pige. Knud 
var da i barnevogn, og jeg må have været 3 år. 
 
 

                         
 
                        Gudrun spiser bær i haven 
                                            i Rungsted 
 

Senere flyttede vi til Hellerup, Gardes Alle 15, også en villa med have. Mens 
vi boede her, blev Lizzie og Ruth født. Knud, Lizzie og Ruth er alle født på 
Bakkegårds Alle, Dr. Møllers Klinik, mens jeg blev født hjemme, men vi 
havde alle samme jordmoder, Frk. Thomsen. Jeg husker et besøg på 
klinikken, hvor mor lod mig smage på hendes hvidtøl. Om det var Lizzie 
eller Ruth, hun havde født, ved jeg ikke. 
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Ruth blev født d. 8. maj 1921, og der var megen diskussion om, hvad hun 
skulle hedde. Trods mine kun 4½ år deltog jeg ivrigt i denne. De voksne 
holdt på Ruth, mens jeg syntes, at Agnethe var mere passende, især da 
faster Ysa kendte en meget sød pige, der hed Agnethe. Selvfølgelig blev det 
Ruth. Jeg holdt meget af vores nye lillesøster og var meget skuffet over ikke 
at måtte komme med til barnedåben. Jeg kan huske, at jeg var godt gal, da 
jeg stod med min lille rive nede ved havelågen og så mine forældre køre 
bort i en taxa.   
 
 
 
 

         
       
                      Mor med Ruth på armen i 1921 
 
 
 
 
Jeg husker en del fra Gardes Alle. Først havde vi en barnepige, som må 
have kendt en flyver, for når vi gik tur i Øregårdsparken og så en 
flyvemaskine, som dengang vakte megen opmærksomhed, så troede vi, det 
var ham, der fløj. Senere var det faster Ysa, der passede os. 
Det var også i Hellerup, jeg første gang så stjerner. Og så var der nogle 
nabodrenge, der lukkede mig inde i et kulskur; derefter blev jeg mørkeræd. 
 
 
Nu skulle vi flytte igen, men denne gang til en lejlighed på Frederiksberg 
Alle. Da det ville tage sin tid at komme i orden, lejede vi os ind i et fiskehus, 
Rosenlund, lige overfor Langebro i Ålsgårde for sommeren. 
 
 
Dengang var Ålsgårde et yndet sted at ligge på landet. Her traf mine 
forældre en masse kendte københavnere, som de omgikkedes. Den gamle 
fru Nellemose med døtrene Karen og Kirsten, der tog sig af os børn. 
Forfatteren Povl Levin, som Knud havde talt med og fortalt, at mor hed 
Sofie, men far kaldte hende for Fie, så mor behøvede ikke at præsentere sig. 
Familien Meyer med børnene Karen 16 år, og senere visesangerinde og 
tante Karen i Tivoli, og broderen Torben, der blev journalist. 
I Villa Inger boede familien Clemmensen. Den yngste søn Niels var den 
senere komponist til Katinka Katinka … osv.  Alt i alt festlige mennesker. 
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                       Gudrun og Knud i Rosenlund 
      i Ålsgårde 1921 
 

 

Min far tog hver dag med toget ind til hovedstaden til sit kontor, som nu lå i 
Silkegade 11, og han vendte hjem sent på eftermiddagen, så han kunne nå 
at bade inden middagsmaden. Far badede altid fra den kendte fisker Riffs 
Badehus, som han lejede ud til de landliggere, der ikke badede fra den lille 
sandstrand ved Langebro, hvor vi børn badede. Dette er år 1921, hvor det 
at bade fra stranden kun var for de meget ”moderne”. Jeg fik tit lov til at 
gå med, for at se far bade. 

 

 

                              
 
              Gudrun og Knud bader ved Langebro 
 
 

Vi handlede hos den stedlige købmand, hvor alt blev skrevet. Det benyttede 
Knud sig af. Han købte graveskeer til hvem, der ville ha`, så købmanden 
gav ham en seddel, som han skulle aflevere hjemme. Så blev det stoppet. 
Men han vidste jo ikke bedre; mor betalte da aldrig. 

 
Jeg blev 5 år, mens vi var i Ålsgårde. Den dag husker jeg, for på vej hen til 
købmanden for at købe fødselsdagsgave sammen med Karen Meyer, blev 
jeg kørt ned af en cykel, og mit ansigt var ganske forslået, især mundtøjet. 
Vi var endda blevet advaret om at passe på cyklerne. 
Mere husker jeg ikke fra den dag. 
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Mine forældre havde en stor omgangskreds, slægt og venner. På min fars 
side så vi ofte vores farfar og farmor.  Hans Peder Pedersen Steen var 
opvokset i Sigersted ved Ringsted, hvor hans far, Peder Hansen, var smed 
og gift med Karen Marie Pedersen. De havde 9 børn, hvoraf farfar var den 
ældste.  
Min oldemor bragte ham med ind i ægteskabet. Hvem der var hans far, 
vides ikke, og hvor fik han Steen fra?  Det var først da han blev soldat, han 
tog navnet Steen. 
Farmor, Johanne Nikoline Svendine født Svendsen, var fra Gentofte. 
Hendes far var strømpevæver Hans Christian Svendsen, gift med 
Adolphine Caroline. 
Min farfar og farmor havde 6 børn. Min far var nr. 2, og faster Ysa nr. 5. 
Den ældste, Svend, døde i Sydafrika, og den yngste, Erik, rejste til 
Argentina, så dem så vi aldrig. 

 
På mors side var der mormor, Augusta Therese Nielsen født Svendsen, der 
var enke efter Johannes Nielsen. Mormor var født i Stormgade 23, der hvor 
Nationalmuseet nu ligger. Hendes forældre var skorstensfejermester, Carl 
Peter Svendsen, gift med Therese Adelaide Falck. Mormors mand var født i 
Odense. Hans forældre var Lars Nielsen, væver i Odense, og Maren Sørine 
Mortensen, født i Ringe.  
Morfar, som døde i 1914, var premierløjtnant og underviste på 
officersskolen i matematik, inden han ca. 1905 blev bestyrer af det gamle 
hospital i Randers; en slags plejehjem, hvor han endte sine dage. Mormor 
var den yngste af 5 børn. 

 
Af nær familie var der faster Ysa, som passede os, da vi var små. Desuden 
var der mors søster, moster Else, som var min gudmor og som forgudede 
mig over alle grænser. Det var mors eneste levende søster. Der havde været 
en søster Vibeke, men hun var død som 3årig af skarlagensfeber. 
Fra min tidligste barndom husker jeg ikke moster Else, kun hvad der er 
mig fortalt, bl.a. at hun en dag kom på besøg og havde lovet mig noget 
chokolade, og moster sagde: Ih, jeg har glemt, hvad jeg lovede. Og jeg 
sagde for at trøste hende: Gudde kan slet ikke lide chokolade. Hvilket viser, 
at jeg var glad for hende. 

                   
 
                                    Moster Else og Gudde                    
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En episode husker jeg dog: Jeg stod og vinkede og vinkede, til jeg ikke 
kunne se toget mere. Det må have været den gang, moster Else, der var 
telegrafistinde, havde fået stilling lige efter genforeningen på telegrafen i 
Åbenrå. Moster blev senere gift med telegrafbestyrer Laurids Hagen 
Ottesen, som netop var kommet fra Fredericia, da telegrafen nu var dansk.
     
  
Jeg tror nok, at mine forældre dengang var ret velstående. Min far var 
udlært i herrehattebrancen hos det kendte firma Brødrene Andersen på 
Østergade, og senere dygtiggjorde han sig i Berlin. Her traf han mange 
mennesker inden for hattefaget, som kom ham til gode, da han som 23årig 
nedsatte sig som grosserer. Han var jo 30 år, da han blev gift.     
     

 
Mor og moster Else er begge født i København. Mor var yngst. De gik på 
Zahles Skole indtil de 1905 eller 06 bosatte sig i Randers, hvor de kom på 
Randers Latinskole og begge tog realeksamen. Mor kunne allerede dengang 
klare enhver situation. Hendes rektor sagde engang til hende: ”Hvis alt 
andet glipper, kan du blive sagfører”. Moster var den blide og gavmilde, 
mor var den fornuftige.  
Da deres far døde, flyttede de tilbage til København, hvor mor og moster 
blev udlært til telegrafistinder, og mormor ernærede sig som 
spillelærerinde. 
 
Da mor blev forlovet, tog hun et kursus på Suhrs Husholdningsskole.  Her 
mødte hun en anden Else. De var de to yngste og skulle begge giftes. Else 
var født Steen, men skulle nu hedde Gunnløgson, og mor skulle nu hedde 
Steen. Et sært tilfælde. 
De blev venner for livet. 

 
Inden far blev gift, havde han en masse venner. Nogle fra soldatertiden og 
andre fra roklubben Skjold, som han var medlem af hele sin levetid. Han 
endte endda som oldermand. 
 
 

          
 

     
                                 Danmarksmesterskabet i 4 med styrmand 1911 i Vejle 
                     Far står længst ude til venstre 
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Mor havde også en del veninder, især fra Randers. De fleste blev venner  
for livet. Inden de forskellige blev gift foretog de udflugter med hest og 
vogn ad Strandvejen til Dyrehaven eller badeudflugter til Charlottenlund. 
Vi har billeder, hvor man kan se dem med forskellige damer, inden det blev 
deres forlovede; det var især fars billeder. På de sidste var mor også med. 
 
 

                    
 
                                           I bølgen blå ca. 1915. Det er far yderst til højre 

 
 

I slutningen af september var den 7 værelses lejlighed på 3. sal klar, til at vi 
kunne forlade Ålsgårde og rykke ind på Frederiksberg Alle 25. Opgangen 
var udsmykket på hver afsats med græske gudinder i gibs. Der var 
lejligheder til venstre og til højre. De førstnævnte vendte ud mod 
Kingosgade og bestod af 7 værelser, de sidstnævnte var 5 værelses ud mod 
Alleen. I kælderen herunder lå et snedkerværksted, og ad Kingosgade på 
hjørnet en købmandsforretning med mange vinduer. Derefter en barber og 
til sidst en skrædder, som ofte sad på sit bord og syede. Endelig porten ind 
til gården. 
Det var en stor gård med 2 køkkenopgange. Vores lå inderst inde mellem 
købmanden og snedkeren. Bag købmandsforretningen var en lang mørk 
gang, hvor alle kulkældrene lå. Ud mod gården på den anden side havde 
købmanden udgang.  
Vaskekælderen lå mellem tømmerværkstedet og køkkentrappen. Den 
anden køkkentrappe hørte til et hus, der vendte ud mod Kingosgade, men 
havde gård sammen med vores hus. Ved siden af denne køkkentrappe var 
et wc, der benyttedes af de forretningsdrivende, der hørte til gården. 
I gården var et stort tøjstativ til at tørre tøj på, tillige et stativ til 
tæppebankning. Bagved lå en lang række skure til cykler og andet, derefter 
kom værtens have, som ikke blev passet, som de tilstødende haver fra 
naboejendommene. Der var endda valnøddetræer, som vi senere nød godt 
af. Der var i det hele taget mange valnøddetræer på Frederiksberg, som 
hollænderne havde bragt med sig, da Kong Frederik d. 3. gav dem jord 
herude. Frederiksberg lå jo langt uden for byen. I 1662 blev Frederiksberg 
Kirke bygget til hollænderne. 
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Vores lejlighed bestod af entre med 3 døre, der førte til 5 værelser ud mod 
Kingosgade: Kabinet, herreværelse, spisestue. Jeg ved ikke, hvad de sidste 
2 blev brugt til. 
Ud mod gården lå køkkenet med udgang til køkkentrappen; så kom 
soveværelset og børneværelser. For enden af en gang lå badeværelset. På 
loftet var der 2 værelser til kokke - og stuepige. 

 
Vi havde en kokke – enepige, og til os børn havde vi faster Ysa, som sov hos 
os tre ældste børn, mens Ruth, der var ganske lille, lå inde hos far og mor. 
Knud og jeg kom på en halvdagsbørnehave på Enighedsvej mellem Gl. 
Kongevej og Hollændervej. Til børnehaven hørte en lille have, der 
grænsede op til Anna Barfods Pigeskole. 
Vi børn stod tit og kikkede på pigerne, der legede eller gjorde gymnastik på 
legepladsen. Senere viste det sig, at Knuds kone Nete havde gået der, da det 
var hendes faster Anna, der ledede skolen. 
Tiden gik også med sanglege. Den eneste, jeg mindes er: Der er lys i lygten 
lille mor. En slager, som vi børn havde hørt, de voksne synge, og så dette 
rim: Vi takker ude, vi takker hjemme, at sige tak må vi aldrig glemme. 
 
 

                   
 
                                                Gudrun og Knud på vej til børnehave 
 
 
Faster Ysa, der dengang var 22 år, passede os stadigvæk, og pige til det 
huslige havde vi også, så mor kunne få tid til at brodere, bl.a. forhæng til 
håndklæder og beklædning til kakkelovnsskærme. Hun lavede også tøj til 
os børn, med smook og meget andet. Der var også tid til at gå til fransk hos 
nonnerne på den Franske Skole på Frederiksberg Alle. Desuden gik hun på 
visitter eller havde selv gæster. 

 
Mens vi boede i denne lejlighed, havde vi alle fire mæslinger og lå med 
nedrullede gardiner for øjnenes skyld. Værst havde Ruth det, da hun var så 
lille. 
I en periode led jeg af mareridt næsten hver nat. I badeværelset, der lå i 
nærheden, hørte jeg jægere, der skød uhyre, som stak hovedet ind ad døren 
til os. Og oven på dynen gik der elefanter og kyllinger, så jeg måtte holde 
hænderne nede under dynen, for ellers trådte de på mig. det var ikke sjovt 
for nogen af parterne, så jeg kom ind i Ruths seng og hun i min. Det hjalp. 
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Faster Ysa havde et par dage fri og tilbragte dem hos moster Else i Åbenrå, 
hvor hun mødte sin tilkommende mand, Søren Amandus Peter Sørensen. 
Da hun kom tilbage, var hun forlovet, så der var både glæde og sorg, for nu 
skulle hun snart rejse. 
Men så blev hun pludselig syg; det var en meget alvorlig lungebetændelse. 
Kabinettet blev lavet om til sygestue, og vi måtte alle liste og tale sagte. Det 
var dengang den 9. dag, der var kritisk. Heldigvis kom hun sig og blev snart 
efter gift og bosatte sig i Åbenrå, hvor onkel Sap, som han blev kaldt, var 
trafikassistent ved banen. 
Mens faster var syg, sagde mor engang, at faster skulle lade være med at 
løbe rundt om natten på bare ben; men faster passede godt på os, og når vi 
var urolige, var hun der som en mis i sin lange hvide natkjole. ”Og hvem 
tænkte så på tøfler?” Sådan tænkte jeg, da jeg hørte det, for små gryder 
har også ører, som man siger den dag i dag. 
 

 
Vi boede ikke længe i denne lejlighed. Men den første jul, som jeg rigtig 
husker, blev holdt her. Juletræet måtte vi ikke se, så vi fik en pude for 
ansigtet, når vi skulle igennem stuen, hvor træet stod. Juleaftens dag var 
meget lang. Farfar, farmor og mormor var altid hos os juleaften, men 
denne jul var mors veninde, Else Gunnløgson og hendes to børn, Hjørdis og 
Haldor, der var jævnaldrende med Knud og mig, her også. Else 
Gunnløgsons mand var død af den spanske syge, der hærgede på den tid. 
Knud og Haldor fik hver en drasine, som de kørte rundt på. Dem var jeg 
meget misundelig på. Hvad jeg selv fik, aner jeg ikke. Hjørdis og jeg fik nok 
hver en dukkevogn. 
 
 
 

                
 

                       Juleaften på Frederiksberg Alle 
 
 
 
 

I maj 1922 rejste mor og jeg til England for at besøge faster Rita, fars 
søster, der var gift med en hollandsk skibsreder, kaldet onkel Bobby. De 
boede syd for London i West Bye- Fleet. Vi rejste med tog og damper. 
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På turen over, måtte damperen vente på vores bagage, der var sat i Esbjerg 
og ikke ved havnen. Jeg udpegede vores hatteæsker på Esbjerg perron i 
silende regn, så der var stort postyr; men alt blev klaret. Det var et 
frygteligt vejr med storm og regn. Mor var en af de få passagerer, som ikke 
var søsyg. Jeg var så syg, at jeg ikke engang kunne spise et blødkogt æg, 
som ellers var en sjælden spise hjemme. 
Der var hedebølge i England, mens vi var der. Når mor havde været i 
London, kunne hun vride sin bluse bagefter. 
Jeg var med på en af turene til London. Min yngste fætter, Roy, var også 
med. Vi var i Zoologisk Have, hvor vi bl.a. red på elefanter. Roy havde to 
ældre søskende, Ina og Billy, men de gik på kostskole og var kun hjemme 
en enkelt gang. 
 
 

                             
 

                    Faster Rita med Gudrun og Mor med Roy 
 
 

Min faster havde meget hjælp til det daglige, f.eks. måtte mor ikke gå i bad 
efter mig, førend der havde været een og gjort grundig rent. Det var på 
grund af familiens renommé, deres gæster skulle være af en vis social 
standard. Roy havde også sin egen Nanny, som også tog sig af mig. Da det 
var så varmt, lå jeg for det meste på gulvtæppet i stuen og læste i 
billedbøger. Lidt engelsk lærte jeg da: monkey = abe. Tapetet i sove-
værelset var fuld af dem. 

 
Vi var i England en måned. Hjemrejsen til Esbjerg gik problemløst. I 
Esbjerg blev vi hentet af far. Han havde sin nye bil med, så nu skulle vi 
rigtig nyde hjemturen. Vi overnattede på Højskolehjemmet i Kerteminde. 
Da jeg snart skulle begynde skolen, sagde far, at det var her, jeg skulle gå. 
Da jeg troede på ham og syntes, at det var lidt vel langt hjemmefra, stak jeg 
i at tude, men blev trøstet med, at det bare var for sjov, far sagde det. Det 
var første gang, det gik op for mig, at man ikke skulle tro på alt, hvad far 
sagde. Det var ikke så almindelig med bil dengang, så styrmanden måtte 
køre bilen om bord på Storebæltsfærgen. Det var et spændende øjeblik, 
men det lykkedes. 
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Da mor næste gang skulle ud at rejse, var det Knuds tur til at komme med. 
Denne gang gik rejsen til Åbenrå, hvor de skulle besøge moster Else og 
onkel Hagen. Han havde været gift før og havde to voksne børn, Flemming 
og Ragnhild. Det var første gang mor så dem.  
Når mor var væk fra hjemmet, var det mormor, der stod for det huslige 
med hjælp fra barne, og kokkepige. 
 

 
Far havde nu købt bil, en Renaut, med dertil hørende kørekort. Det fik han 
ved, at bilforhandleren viste ham bilens forskellige funktioner, og efter at 
han havde kørt med bilen et stykke tid, og han syntes, at nu gik det helt 
godt, henvendte han sig til politiets motorsagkyndige, der efter en lille tur 
med ham, gav ham et kørekort. Bilen, der var til 4 personer, var åben, men 
med kaleche, i tilfælde af regnvejr. 
Værktøjskassen og reservehjulet var anbragt på hver sit fodtrin. Der var et 
håndsving til at starte bilen med, og til at advare folk og hunde var der et 
kraftigt båthorn. 
 
Bilen var anbragt i en lejet garage på det gamle banegårdsterrain bag Sct. 
Jørgens Sø og Trommesalen. Jeg var tit med far nede og hente bilen; det 
tog ca. et kvarter. Den gang havde man ikke bilen stående på gaden. 
 
 

 
 

    Med mor bag rattet 
 

 

Vi var varmt klædt på, når vi var ude at køre. Mor sad tit ved rattet, for 
hun ville også lære at køre. Det morede os børn. Vi var også ude for 
spændende oplevelser: ”Bl.a. blev vi forfulgt af ulve”, efter hvad Knud 
havde fortalt vor skomager, der berettede historien til vor far. 
Hvor længe vi havde bilen, ved jeg ikke, men siden hen lejede vi bil, når vi 
syntes, der var en anledning, for nu havde far jo kørekort. 

 
 
 

Den følgende sommer lejede vi os atter ind i et hus i Ålsgårde. Denne gang 
lige overfor Villa Inger, hvor familien Clemmensen boede, så der var stor 
gensynsglæde. 
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                        Lizzie, Gudrun, Knud og Ruth med legevogn 
 
 
Til vores hus hørte der en strand, hvor vi rigtigt kunne lege. Vi gik tit ture 
til de omkringliggende skove og søer sammen med andre landliggere. 
Engang Knud og jeg var alene med Niels Clemmensen, ville han have, at jeg 
skulle danse i græsset som inspiration. Han var jo komponist. Men det var 
ikke lige mig, der var næsten 6 år. 

 
 

Da vi kom tilbage til byen skulle jeg begynde skolen. Da jeg var vant til 
børnehave, var det at begynde skolen en naturlig ting. Jeg kom på Ingrid 
Jespersens Pigeskole på Østerbro nær Trianglen. Her var jeg indmeldt, da 
jeg blev født og dengang boede i nærheden. Man måtte være om sig, hvis 
éns barn skulle gå i en god skole.  
Der var langt til skole, men linie 3, som havde stoppested i Kingosgade ved 
vor gadedør, kørte lige forbi skolen i Nordre Frihavnsgade. Så fik jeg kort 
til 3`eren, og i løbet af ingen tid kunne jeg klare turen uden at blive fulgt; 
blot måtte jeg ikke stå af på Trianglen, men køre et stoppested længere og 
gå tilbage til skolen. Efter at have gjort det et stykke tid syntes jeg, at det 
var nemmere at stå af på Trianglen; men det blev der sat en stopper for, da 
en af lærerinderne syntes, jeg var alt for lille til at gå over den ”befærdede” 
gade. 
 
 

 
Jeg var glad for at gå i skole. Noget af det første, vi lærte, var at vaske 
hænder: Først gøre hænderne våde, dernæst sæbe dem ind, vaske 
hænderne, skylle sæben af og til sidst tørre hænderne.   
I sangtimen blev vore stemmer prøvet. Min stemme hørte til papegøjerne 
blandt lutter sangfugle og lærker; men det tog jeg mig ikke af, for synge 
kunne jeg da. 
Hjemme havde vi fået en engelsktalende barnepige, Miss Rasmussen. Mor 
var jo altid med på noderne. Den vinter var Ruth ofte syg, hun havde slim 
på lungerne flere gange, så lægen anbefalede, at vi skulle tage enten til 
Vesterhavet eller Tisvilde, hvor havet begge steder var meget salt, og så 
skulle Ruth i vandet hver dag. Det skulle nok hjælpe. 
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Så vi tog til Tisvilde. 
Her lejede vi en norsk bjælkehytte på en meget stor grund beliggende på en 
stejl skrænt lige ned til havet. Sct. Helenes Kilde lå i nærheden, og her 
badede Ruth hver dag, hvordan vejret end var. Jeg ser endnu for mig, 
hvordan de voksne frotterede hende. Kuren hjalp, og siden hen var hun 
kun almindelig forkølet. 
 
 

              
 

               Else Gunnløgson og mormor ved bjælkehytten 
 
 

Vi var mange den sommer. Foruden os selv og vor engelske barnepige var 
mormor og fru Gunnløgson med Haldor. Hjørdis var på Refnæs, da hun 
led af kirtler. 
Vi havde også en høne med 7 kyllinger, der nåede at blive spiseklare, inden 
vi skulle rejse hjem. 
Vi oplevede en masse her. Far satte drager op; en af dem skulle Ruth, 2 år, 
holde, men vinden var så stærk, at den hev hende op fra jorden, så far 
måtte løbe efter og fange hende, da hun ikke ville give slip på snoren. 
En anden gang var vi i Tisvilde Hegn at plukke hindbær, og så var Lizzie 
pludselig væk. Vi råbte og søgte vidt og bredt, men fandt hende først, da vi 
kom hjem. Hun skulle på wc og syntes, at det skulle gøres derhjemme. 

 
En morgen skulle Knud og til bageren efter franskbrød. På vejen fandt vi 
en muldvarp, der var død. Jeg ville løbe barfodet ned over en mark til 
bageren. Knud blev tilbage hos muldvarpen og mine morgentøfler. Knud 
lagde muldvarpen ned i en af tøflerne, så jeg blev ret forskrækket, da jeg 
kom tilbage og ville tage dem på. 
Men det var ikke nok for os. Den skulle bruges til noget mere. 
Vi tog den med hjem og viste den til Haldor, og da hans mor endnu sov, 
listede vi sagte ind i soveværelset og lagde muldvarpen på hendes natbord, 
men Haldor flyttede den hen i sengen til hende på hovedpuden, og så 
forsvandt vi ned til morgenmaden, der foregik ude i haven. Noget efter 
hørte vi et skrig, og muldvarpen blev kastet ud i haven. Så lidt fik vi da ud 
af det. 
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En dag var Ruth så uheldig at gå rundt om et hjørne, netop som hønen med 
kyllingerne kom fra den anden side. Den blev så forskrækket, at den fløj på 
hende og bed hende lige under øjet. Der var hun heldig, at den ikke ramte 
øjet. 

 
Det var en sommer med mange oplevelser, men snart var de glade 
sommerdage forbi, og nu var vi igen inde i byen, hvor livets alvor ventede 
os børn. Knud skulle begynde i Krebs` Skole i Stockholmsgade, der løber 
langs Øster Anlæg, og jeg skulle i 2. klasse, så nu var jeg en af de store, 
syntes jeg. 
Til min fødselsdag fik jeg lov til at invitere 10 piger; jeg var ikke i tvivl om, 
hvem det skulle være. Mor opdagede hurtigt, at alle pigerne havde enten 
krøller eller slange krøller. Jeg var den eneste med glat hår. Ja, jeg 
beundrede især piger med slangekrøller. 

 
Jeg var ret flink i skolen, blot havde jeg svært ved at stave. Det voldte mig 
stor sorg, for var ens diktat fejlfri, kom man op til rektor og fik et bolche. 
Det lykkedes for mig én gang; men da havde jeg snydt. 

 
En dag i sidste time, klokken havde lige ringet, så jeg Knud stikke hovedet 
ind ad døren og undredes; men da jeg kom ud, stod mormor der, og Knud 
var borte. Det var min spilledag. Mormor, der underviste mig og boede i 
nærheden, hentede mig altid den dag. Det viste sig, at Knud denne dag 
havde penge med til sporvognen, da hans kort var udløbet, og så ville han 
benytte lejligheden til at køre hjem med linie 3, hvor man også kunne sidde 
ovenpå, hvilket man ikke kunne på linie 15, som Knud kørte med.  
Der var ellers et godt stykke vej at gå fra hans skole til min, men da han 
slap en time før mig, havde han nok ment, at vi skulle nyde turen hjem 
sammen. 
 
 
 

 
En begivenhed fra denne skole står klart i min erindring. Ved en 
gymnastikopvisning, hvor forældrene var tilstede, havde jeg i tanker taget 
min salmebog med. Det gik meget godt, mens vi gik rundt, men da vi 
stillede op på række, og jeg stod forrest, stak jeg salmebogen op under 
blusen. Da hænderne skulle ned langs siden, faldt bogen på gulvet, og jeg 
tudede. Det var ikke nemt at klare sådan en situation, når man kun er 7 år. 
 
Af og til var jeg også inviteret til fødselsdagsgilde. Traktementet var 
chokolade med flødeskum, boller, kringle, lagkage og småkager. Inden vi 
tog hjem, fik vi en eller anden dessert og sodavand. Engang var vi på 
Ingeniør Kasernen; der boede fødselsdagsbarnet. Her bed vi til bolle, da det 
var ved fastelavnstid. Det foregik på et loft over Fægtesalen, så her kunne vi 
rigtig røre os. Vi hoppede også på kængurustang. 

 
Mange af adelens børn gik i de 2 skoler, hvor Knud og jeg gik. Bl.a. gik 
Prins Harald og Helenes piger i Ingrids Jespersens Skole og deres drenge i 
Krebs` Skole. Mor sagde altid, at det har meget at sige, hvilken skole, man 
har gået i. Folk var snobbede dengang. 
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På turen til skole mødte jeg tit de samme mennesker, og i en periode blev 
jeg modtaget af en ung mand, der skulle samme vej. Han kaldte mig ” den 
lille røde pige”. Jeg havde en fin rød frakke med slag på, som jeg var meget 
stolt af. Jeg har nok været meget snakkende og underholdende.  
Efter et stykke tid gav han mig, når vi mødtes, enten en appelsin, en pære 
eller et æble eller noget andet. Og jeg, som aldrig have fået en hel appelsin. 
Så en dag sagde han. at det var sidste gang, vi sås, da han skulle ud at rejse; 
men han ville komme og hente mig i bil på skolen og køre mig hjem. Men 
netop den dag skulle jeg møde mor og Knud inde på Rådhuspladsen. Det 
blev så til, at han ville køre mig derind. Jeg blev sat af ved Strøget, mens 
mor og Knud ventede ved stoppestedet. 
Efter at have ventet lidt begyndte jeg at gå nedad Strøget, for vi skulle jo 
ind til byen. Mor og Knud ventede længe ved stoppestedet, men da jeg ikke 
kom, tog de linie 11, der kørte gennem Strøget, stillede sig på bagperronen 
og spejdede efter mig. Pludselig råbte Knud:” Der er hun”. De af ved næste 
stoppested og hen efter mig, der sad på hug og kiggede ned i 
Jordbærkælderen. Efter en længere forklaring foreholdt mor mig, at jeg jo 
ikke måtte gå med fremmede, hvortil jeg svarede: ”Jamen jeg kender 
ham”, hvilket jo sandt var. 

 
Det år, jeg gik i 2. og Knud i 1. klasse, flyttede vi fra 3. sal ned til 2. sal til en 
5 værelseslejlighed, der vendte ud mod Alleen. Det var jo en 
hjørneejendom, vi boede i. Denne lejlighed var således indrettet: Fra 
entreen kom man til venstre ind i en lille gang med dør til venstre til wc og 
vaskekumme. Lige frem kom man til køkkenet med udgang til 
køkkentrappen. I entreen førte næste dør ind til pigeværelset, så kom der 
en lang gang med døre til venstre til børneværelset og soveværelset. Alle 
disse rum vendte ud mod gården. Overfor soveværelset kom man ind i 
spisestuen og derefter gennem en fløjdør ind i herreværelset og videre ind i 
kabinettet, hvor klaveret stod. Ud i entreen kom man fra herreværelset. 
Disse værelser vendte alle ud mod Alleen. Her var meget at se på, da 
Kingosgade krydsede Frederiksberg Alle på dette sted. 

  
Til hjælp havde mor en kokkepige, som boede hos os, og en barnepige, der 
boede hjemme. Vi fik halvdagsbarnepige, da Lizzie og Ruth kom i 
børnehave. 
 
 

                 
 

                 Gudrun ”følger” Lizzie og Ruth i børnehave 
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Da min vej til skole var temmelig lang, og vi regnede med at blive boende 
her, begyndte jeg i 3. klasse i Marie Kruses Skole, der lå i nærheden ved 
Sct. Thomas Plads 5 minutters gang hjemmefra. Blot skulle jeg først følge 
Lizzie og Ruth den modsatte vej til børnehave, indtil de kunne gå alene. Det 
huede mig ikke, så jeg snød lidt, og de klarede sig også fint. Barnepigen 
hentede dem, og når Knud og jeg kom fra skole, fik vi kakao og franskbrød, 
og derefter gik vi en tur i Frederiksberg Have eller Landbohøjskolens 
Have, så længe vi var små. 

 
Fars kontor lå inde i byen i Silkegade nr. 11. Han mødte først kl. 10, til 
grosserertid som man sagde. På kontoret var ansat en kontordame og en 
lærling. Når vi var i byen med mor, endte vi som regel på kontoret. I 
forkontoret sad kontordamen. Her fik vi lov at prøve skrivemaskinen, mens 
mor snakkede med far inde på hans kontor. Der var yderligere et værelse 
til det varelager, som far havde i kommission. Det var prøver af de varer, 
han repræsenterede for forskellige fabrikanter. Det var mest varer fra 
Tyskland. Størsteparten var herrehatte, men også silkestoffer, så hans 
telegramadresse var meget passende: ”Silkesteen”. 
Far repræsenterede selv sine varer her i byen, men havde repræsentanter 
rundt om i landet. Vi havde tit besøg hjemme af fars 
forretningsforbindelser til middag; de fleste var tyskere. Jeg husker især en 
Hr. Rager; han kom tit.  
 
En af fars danske forbindelser, som hed Magnus Christensen og var ugift, 
kom far og mor meget sammen med, og af og til var vi børn også med. Han 
boede i en villa på Kastanievej, ikke langt fra os. 
Engang var vi til julegilde der sammen med andre børn, der også havde 
deres forældre med. Lizzie og jeg vandt hver en stor flot dukke. Til 
fastelavn sendte mor os over at rise ham op. Det var ikke lige vor kop te, 
men da han ingen børn eller familie havde, syntes mor vel, at han skulle 
have den oplevelse. Hans husbestyrerinde lukkede os ind, og vi slog løs med 
risene og blev bagefter trakteret med boller.    

 
Magnus Christensen havde sommerhus i Hundested. Her kom vi af og til. 
En sommerdag, da der også var andre børn til stede, fik vi blandt andet 
pandekager, som husbestyrerinden næppe kunne følge med i at bage, så 
hurtigt råbte vi på mere. 
Jeg syntes, at det var upassende; det var vist nok drengene, der førte an. De 
voksne var ikke i nærheden. Magnus Christensen var en meget velstående 
mand, der godt kunne lide at kræse op for os børn. 

 
Far og mor kom stadig sammen med deres venner, fra før de blev gift, især 
3 ægtepar: Henry og Mary Skov, der var barnløse, Carl og Gudrun 
Thorup, der havde en dreng, Mogens, og Christian og Ellen Jacobsen, der 
efterhånden fik 4 børn, Christian, Agnethe, Birger og efternøleren Poul. 
Disse 4 ægtepar sås jævnligt. De spillede bridge en gang om ugen eller 
måneden til kasse. Når der var penge nok, blev de brugt til at more sig for, 
f.eks. middag hos Wivel, theater, og når det gik højt, dans og natmad på 
Adlon, der var en natklub. Desuden sås de til fødselsdage og herrefrokoster, 
og damerne sås til eftermiddagschokolade og til børnefødselsdage. Om 
søndagen var flere af familierne tit sammen på skovtur, for det meste i 
Dyrehaven, så mødtes vi på Hovedbanegården. 
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 Henry Skov, Far, Mary Skov, Mor og Ellen Jacobsen på 

                     skovtur i Dyrehaven 
 
 

Familien Kærsgård var også blandt fars og mors bekendte. De havde 2 
drenge, Christian og Per, der var ret fremmelige og ikke lette at omgås for 
os børn. Til gengæld var familien Herchend nogen vi omgikkedes meget. 
Mor kendte fru Lilly Herchend fra Randers. Hendes mand stammede fra 
herregården Herchendsgave ved Horsens. 
Da han var yngste søn, kunne han ikke arve gården, men måtte finde et 
andet erhverv, hvilket han havde svært ved. Det var især inden for handel, 
han ernærede sig. Far hjalp ham af og til. Da han ofte skiftede stilling, 
flyttede de tit, og da de var godt vant, skulle det altid være så stort.  
 
Vi besøgte dem af og til om søndagen, og vi var spændt på, hvordan de nu 
boede. De havde 2 børn, Jørgen på Knuds og min alder og Lissen på Lizzie 
og Ruths alder. Vi legede godt sammen. Fru Herchend var en kvinde, som 
var kunstnerisk anlagt og desuden dygtig til at tapetsere og male deres 
mange nye hjem, som tit bestod af en nedlagt gård eller lignende i omegnen 
af København. Mor og fru Herchend havde altid meget at tale om; de var 
lige snobbede. 17 år efter kom der en efternøler, Elisabeth. 
 

 
Mors veninde fru Else Gunnløgson, der var teatertosset og gerne ville være 
skuespiller, var skyld i, at jeg som 6-7årig kom i Casino Teatret, hvor hun 
optrådte. 
Vi havde nok fået fribilletter. Jeg husker bare publikum og det store rum, 
ikke de spillende; jeg har nok kedet mig. 
Da vi ikke havde noget badeværelse, var vi børn tit henne hos fru 
Gunnløgson, der boede på Asmussens Alle bag Frederiksberg Kirkegård, 
for at få et bad. Ellers foregik badningen i en stor zinkbalje foran 
kakkelovnen i børneværelset. 

 
Når mor tog på besøg hos ældre slægtninge eller bekendte fra Jylland, var 
tit 1 eller 2 af os børn med.  Det var spændende, især når vi skulle i 
Stormgade, hvor mormor var født. Her boede hendes 3 ugifte søskende, 
onkel Reinhard, tante Mille og tante Leide. Onkel Reinhard var 
skorstensfejermester, og han havde lovet sin mor på hendes dødsleje, at han 
ville sørge for Mille og Leide, så længe de levede. De var ikke fulgt med 
tiden og levede som i 90`erne. De beboede 2 lejligheder på 1. sal.  
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Når vi ad en gammel hovedtrappe nåede op på 1. sal, hørte vi en voldsom 
gøen, og når de så, at det var os, blev hundene jaget ind i et andet værelse. 
Der blev stor gensynsglæde. Mille og Leide var kun halvt påklædte. De var 
kun fuldt påklædte, når de skulle i byen. 
Der blev nu dækket fint op med sodavand til os børn og nylavet kaffe til 
mor, da Madam Blå altid stod klar på komfuret, og kaffen så ikke var frisk. 
Der blev snakket og røget. Det var Mille og Leide, der havde lært mor og 
moster Else at ryge. Leide røg det halve af en cerut, moster fik et par drag 
og mor resten.  
Mens de voksne talte, sad vi børn ved vinduet og kiggede ned i gården, hvor 
rotterne løb rundt. Tanterne havde også en kanariefugl i bur. Den fik lov til 
at flyve rundt i stuen, mens vi var der. – Nej, kedelige var besøgene i 
Stormgade ikke.  
Inden vi gik, kom onkel Reinhard og hilste på os. Da han som lærling skulle 
klatre op gennem en skorsten, faldt han ned og beskadigede mavesækken. 
Den blev nu holdt oppe med et korset, hvilket gav ham en ejendommelig 
skikkelse. 
 
Mormor havde en søster til, Flora. Hun var gift med Carl Holmqvist. Disse 
2 har jeg aldrig set, men deres døtre, Carla, Ellen og Therese, som var mors 
kusiner, så vi ind imellem; især Therese. De var alle meget musikalske. 
 

 
Mor besøgte også en, i hvert fald i mine øjne, ældre dame, frk. Inger fra 
familien de Fine Olivarius. Hun boede i Willemoesgade nr. 9, mens mormor 
boede i nr. 5. Frk. Inger var fra Jylland. Det var et dejligt sted at komme. 
Man følte sig meget velkommen. Stuerne var hyggelige og møblerne fine og 
gammeldags. Jeg kedede mig slet ikke, men nød at høre dem snakke om 
gamle dage i Jylland. Jeg tror, at mor var kommet i hendes hjem, da hun 
var ganske ung. Inger Olivarius havde altid en af sine nevøer fra Jylland 
boende, mens de læste ved universitetet. 

 
Vi faldt godt til i vores nye lejlighed. Vi var mest i børneværelset. Her var 2 
sæt køjer, en til de store, Knud og mig, og en til de små, Lizzie og Ruth. 
Sådan blev vi kaldt. 
Foran vinduet var der legebænk med plads til legetøjet, børnebord og stole. 
Desuden var der en høj kommode med plads til vores tøj, og i hjørnet stod 
kakkelovnen. 
Søndag morgen lavede vi køjerne om til huler, og når far og mor vågnede, 
løb vi alle ind og lagde os to og to hos dem og hyggede os rigtig. Og inden vi 
blev jaget ud, smed far os højt op i luften og greb os igen, inden vi nåede 
sengen, mens vi hvinede højt. Mor sagde, at nu kunne det være nok. Mor 
kunne godt være streng, men med en vis rimelighed. Det var også hende, vi 
skulle spørge om lov. Far sagde altid: ”Spørg mor”. 
Men vi spurgte altid ham først. 

 
Hver morgen fik vi havregrød. Det var min rædsel. Jeg tyggede den, for 
den var ikke lavet af de fine gryn, som nutildags, men af grove, derfor stod 
grøden i høkasse hele natten for at blive gennemkogt. Stod den på øllebrød, 
så var dagen reddet bortset fra, at mens vi spiste, så kom mor med 
levertransflasken, og vi fik en skefuld hver med saft, hvilket bevirkede, at 
Ruth senere i livet ikke brød sig om syltetøj; det smagte af levertran. 
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Vi spiste som regel for os selv, mens vi var små undtagen om søndagen, når 
far og mor skulle passe os. Vi var i det hele taget altid under opsyn. Men af 
og til hændte det, at vi en kort tid var alene, hvor jeg fik ansvaret, og så 
skulle der ske noget, - så blev der leget over hele huset. Gemmesteder var 
der nok af bl.a. i vindueskarmen bag de mørke gardiner eller oven på vores 
store bogskab. Det var op på dørhåndtaget og så videre op på skabet; et 
godt gemmested. Når vi hørte nøglen i hoveddøren, så var det bare om at 
komme ind i børneværelset i en fart. 
 
En gang imellem fik vi lov at lege i spisestuen. Bordet blev overdækket med 
et tæppe til en hule, og stolene blev til et tog med Ruth og Lizzie som 
passagerer. Knud og jeg solgte først billetter til dem, og senere klippede vi 
billetterne, for vi havde blandt vores legetøj en æske, som hed: Den lille 
konduktør. 

 
Aller morsomst var det, når far legede med os. Han havde en læderfodbold, 
som ikke hoppede særlig højt. Vi sad i hver sin lænestol inde i 
herreværelset og havde mål under stolen. Ruth eller Lizzie var bagstopper. 
Det var alle tiders, men når mor så stod i døren, så stoppede legen, og far 
sagde: ”Mor kan ikke tåle det”. Hvortil mor svarede: ”Jeg kan ikke lide 
det.” 
En gang var Ruth så uheldig at falde ned bag en hjørnesofa i herreværelset, 
hvor mor havde anbragt et lampestativ, som hun skulle betrække. Ruth 
beskadigede sin mund og mistede en mælketand. Vi fandt den aldrig, 
derimod viste det sig, at den var slået op i ganen, for et par år senere, 
voksede der en tand ud et helt forkert sted. 
Når vi om vinteren ikke kunne finde Knud, sad han gerne på kulkassen ved 
siden af kakkelovnen i herreværelset; der var dejlig varmt, og så kunne 
man se ilden blusse bag marieglasset. 
 

 
Vi blev tit sendt i byen hos købmand Hegner på hjørnet, hvor mor 
afregnede hver lørdag, og så fik hun et kræmmerhus blandede bolcher til 
os. Turen ned ad trappen foregik, da vi var små, overskrævs glidende ned 
ad gelænderet. Da vi blev større, foregik det sidelæns. Jeg havde den vane 
eller overtro, når jeg kom ind i trappeopgangen, at jeg skulle nå første 
afsats, inden døren smækkede; så der var knald op ad trappen. 
 
 

 
Jeg gik jo nu i Marie Kruses Skole, der lå en 5 minutters gang hjemmefra i 
nærheden af Sct. Thomas Plads for enden af en lille vej, Frederiksberg Alle 
16. 
Jeg følte mig straks hjemme, da jeg kendte 2 af pigerne fra børnehaven. 
Vor klasselærerinde hed frk. Tønder. Hun var en rigtig mor for os.  
Den første dag, efter at vi havde spist, gik jeg op til hende, gav hende 
hånden, nejede og sagde pænt tak for mad. Det havde vi jo gjort på den 
anden skole. Børnene kiggede forbavsede på mig, men frk. Tønder sagde, at 
det gjorde vi ikke her. 
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Frk. Tønder med fornavnet Estrid havde vi i geografi. Hun var meget 
inspirerende og fortalte levende om sine sommerferier både i udlandet og 
herhjemme og viste billeder fra ferierne i en lille kukkasse, som vi kiggede 
ind i. Det skyldes nok hende, at geografi var et af mine bedste fag. 
 
 

  
En gang om året var hele klassen hjemme hos hende, hvor vi drak 
chokolade mm. Bagefter legede vi: Tampen brænder, Skibet er ladet med 
eller Tepotteleg, hvor vi skulle finde ord, som betød flere ting. Hun havde 
også et skab fuld af tøj, så vi kunne klæde os ud. Bl.a. var vi sammen to og 
to om et tableau, som de andre så skulle gætte, hvad forestillede. 
 
Frk. Tønder havde to søstre, der begge hjalp til. Vi var jo 28 i klassen. Alle 
3 søstre var ugift. En lærerinde måtte ikke være gift. Som ugift gik man 
mere op i sin gerning. Det nød vi så godt af. 
 
 
Julen gjorde frk. Tønder også meget ud af, især den sidste dag, inden 
juleferien oppe i klassen, inden vi skulle ned i den festlig smykkede 
gymnastiksal til juleafslutning. 
 
 
De første 3 år, jeg gik i Marie Kruses Skole, fik jeg hvert år en smuk lille 
indbundet bog på engelsk med billeder af alfer og blomster. De hed: Fairy 
Tales Winter, Summer og Autumn. 
 
 
 

 
 

 
 
Jeg fik dem, fordi jeg ikke havde forsømt en eneste dag. Alle 
børnesygdommene havde jeg haft i den anden skole. Knud og jeg fik godt 
nok fjernet mandler og polypper, men det var op til en ferie, så vi ikke 
forsømte. Ruth og Lizzie fik dem fjernet et par år senere. Det hørte sig til 
den gang. Polypper fik vi fjernet af øre og halslæge Dr. Blegvad på Nytorv. 
Bagefter lå vi hjemme et par dage og fik kolde drikke og is; det sidste var 
ikke almindeligt dengang. Lizzie kom tit hos Dr. Blegvad, da hun led af 
mellemørebetændelse. 
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To år efter, at jeg begyndte i Kruses Skole, begyndte Lizzie, og året efter 
var det Ruths tur. En gang om måneden havde jeg skolepenge med, i alt 63 
kr. Man fik rabat, jo flere man var. Nr. 4 gik gratis. Det kostede at gå i 
privatskole. For Knud betaltes 63 kr. bare for ham alene, men der var kun 
5 klasser. Den næste skole, han kom i, var gratis. 

 
Marie Kruses Skole var sådan indrettet: Fra den lille vej kom man ind i 
skolegården, som var delt i to dele af en kridtstreg. Gården til højre var til 
de små, den til venstre til de store. Al løb var forbudt. Gymnasieeleverne 
måtte benytte den lille vej udenfor. Senere hen udvidedes området til Sct. 
Thomas Plads. 
Skolen bestod af kælder, hvor portneren boede til højre, og til venstre var 
et lille udsalg af stilebøger, blyanter og penne mm, som vi kunne købe til 
brug i skolen. Der var opgang i begge sider. Den til højre endte oppe i 
skolens kontor og rektor Laura Jensens bolig. Hun blev også kaldt tante 
Laura, da hun havde niecer blandt eleverne. 
Midtfor i stueetagen lå gymnastiksalen med fløjdør ud til gården. Til højre 
for denne skolekøkkenet og til venstre 1. klasserne. Opgangen til venstre 
blev mest benyttet. Den førte helt op til 4. etalge med faglokaler og 
klasseværelser til de ældste elever. Der var 2 gange 5 underklasser, 2 gange 
4 mellemklasser og 2 tiendeklasser, g og p, henholdsvis til gymnasiet og til 
pigeskoleeksamen. Til slut 3 gymnasieklasser. 
 
 
 
Skulle man være student, gik man 13 år i skole. Pigerne skulle have en 
hvileklasse, 10. klasse. Den fandtes ikke i drengeskolerne. 
Hver morgen blev der sunget morgensang i gymnastiksalen. Rektor stod i 
døren og gav hånd. Vi kniksede og sagde godmorgen. Om sommeren 
foregik morgensangen i gården. vi var stillet op klassevis. Når vi så bagefter 
gik op til vores klasser, kunne vi se alle dem, der var kommet for sent. De 
stod bag en glasdør til stueetagen. De fik en påtale af rektor og en 
anmærkning oppe i klassen. 
Når skolen var i brug, var kun højre opgang åben, og på 1. sal sad jomfru 
Iversen og holdt øje med alt. Af sikkerhedshensyn, hed det sig. Når vi 
færdedes på trappen, så var det op langs væggen og ned langs gelænderet. 
Overholdtes dette ikke, fik man en anmærkning. Der faldt i det hele taget 
mange anmærkninger, også når man havde glemt en bog eller en saks. Det 
gav mig engang en anmærkning, som jeg var dybt ulykkelig over og fortalte 
derhjemme, hvortil far sagde for at trøste mig, at det skulle jeg ikke tage så 
højtideligt. 
 
Men hjemme var der også mange ting, man ikke måtte. I en periode 
bestemte jeg mig til at være fuldstændigt ligesom de voksne syntes, at børn 
skulle være. Jeg vidste jo godt hvordan, men det var vanskeligt, så det 
opgav jeg. Og så slem syntes jeg jo heller ikke, jeg var. 

 
Hver onsdag kom mormor og sad og lappede vort tøj, indtil vi kom fra 
skole. Så underviste hun os i spil. Det må have lydt jammerligt, da kun 
Lizzie var musikalsk. Mormor sad med en lang træstrikkepind og pegede 
på noderne, hvis hun da ikke slog os let over fingrene. Knud og jeg nåede 
endda at spille: Regimentets Datter, firehændigt. 
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Det bedste var, når mormor spillede bl.a. Schatz die Liebe, og en af vore 
bekendte sang til. Det skete af og til, når vi havde gæster. 
Sædvanligvis kom vi kun ind i vort fine tøj for at hilse på gæsterne, og når 
det gik højt, fik vi senere dessert bragt ind i børneværelset. 

 
Hvert år var der 2 begivenheder, jeg glædede mig særlig til: Min fødselsdag 
og juleaften. Dagen før min fødselsdag havde jeg svært ved at sove, for i 
morgen var det mig, det drejede sig om. Den dag fik jeg ikke havregrød, og 
i skolen var jeg midtpunktet. 
Jeg havde som regel 10 kammerater med hjem til chokolade, hvortil vi fik 
fødselsdagskringle med navn og alder. Den var købt hos Bach på 
Frederiksberg. 
Han var kendt over hele København, især for sine skrubber, som det senere 
hen blev almindeligt at traktere alle klassekammeraterne med i 
spisefrikvarteret, når man havde fødselsdag. Desuden fik vi lagkage og 
småkager. Bagefter legede vi. Vi havde en gynge eller trapez hængt op i 
døren mellem spisestuen og herreværelset. Inden de gik hjem, blev der 
serveret dessert og sodavand. Gaver fik jeg også af kammeraterne til 
et beskedent beløb, som var aftalt, så alle kunne være med. Senere kom 
mormor, farfar og farmor til middag, hvor jeg fik mine livretter. Af 
familien fik jeg tit bøger, bolde, sjippetov eller tegneblokke, og af far og 
mor en eller anden dyr ting. 
Jeg husker det altid som en af mine bedste dage, især da jeg gik i 
underskolen. 

 
Julen var en spændende tid. Vi var med mor på juleudstilling. det var 
højtideligt at gå nedad Strøget, der var festligt pyntet, med alle 
forretninger, der også var julepyntet. 
Vi stod stille ved hvert vindue, indtil vi nåede Illum, hvor vi gik op i 
legetøjsafdelingen. Her var der en julemand, der gav godter, og så var der 
legetøj, man måtte lege med. 
Derfra gik vi over til vinduerne i Magasin, som altid var meget flot pyntede 
med nisser, der kunne bevæge sig, og tog, der kørte rundt. Så gik turen 
tilbage på den anden side af Strøgen til Rådhuspladsen og Cafe Dagmar. 
Døren blev åbnet af en livrè klædt mand. Han var meget flot, syntes vi. 
Indenfor sad far og tog imod os, og far sagde altid: ”Hvad vil I have, kaffe, 
te, chokolade?”. Det endte med chokolade og lagkage, og mens far og mor 
efter deres kaffe sad og røg, kom en tjener hen og bød os en chokoladecigar. 
Det var tider den gang. 
 
Julen kom nærmere og nærmere. Fra køkkenvinduerne kunne man se gæs 
og ænder hænge. Det havde vi nu ikke. Men hvis vi havde en pige fra 
landet, blev anden bestilt gennem hende. Et år kom den så sent, så vi måtte 
rundt i gaderne for at finde postvognen Vi fandt anden, men det blev en lidt 
forsinket middag. 
Juleaftens dag gik vi først en lang tur med vores barnepige, og lige inden vi 
nåede hjem, stod vi som sædvanlig og kiggede ned i et butikslokale, 
hvorover der var et skilt med ”Nissens Vaskeri”. Hernede stod 3 
hvidklædte kvinder og strøg hvide skjorter, så sveden haglede af dem. Der 
stod tit børn ligesom os og kiggede ned, så det var kvinderne vant til. 
Hjemme fik vi frokost og blev derefter lagt i seng, for vi skulle være længe 
oppe. Det var for mig den længste eftermiddag, da jeg aldrig kunne sove. 
Det kunne de andre, så jeg havde ikke nogen at snakke med.  
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Endelig blev vi vækket, og en efter en blev vi badet i den store zinkbalje 
foran kakkelovnen. Far kom med den hvide emaljerede kande og gav os det 
kolde gys. 
I vort fineste puds stillede vi inde i herreværelset, hvor mormor, farfar og 
farmor allerede var. Farfar hentede så sin store jordmodertaske og gav os 
hver et æble eller en pære af marcipan. Den spiste vi dog ikke med det 
samme, der skulle jo være appetit til middagen, men bare synet af den store 
marcipanfrugt var dejlig. 

 
Endelig blev der budt til bords. vi børn blev anbragt ved siden af vore 
bedsteforældre. Første ret var risengrød med sukker og kanel, en smørklat 
og sødt hvidtøl til. Vi var alle spændt på, hvem der fik mandlen. Det var 
ikke en given sag, at en af os børn fik den; men fik en af bedsteforældrene 
den, så gav de den videre til det barn, der sad nærmest. Så fik vi andesteg 
med hvad dertil hører, og endelig en solid æblekage, som vi børn var alt for 
mætte til at spise. Men 3 retter hørte der til dengang. 
  
Mens vi spiste, skævede vi af og til hen til juletræet, som stod i hjørnet ved 
vinduet, for at se, om det nåede op til loftet. Mor havde jo brugt den store 
trappestige, da hun pyntede træet lillejuleaften. Det nåede til loftet, det 
skulle far nok sørge for. 
 
 

 
Efter middagen gik vi ind i herreværelset. Døren blev lukket. Far blev i 
spisestuen for at tænde julelysene på træet, og imens spillede mormor lidt 
julemusik. Det tog sin tid med at få tændt alle lysene, for han skulle jo op 
på trappestigen. 
Endelig blev døren åbnet, og træet stod der i al sin glans. Vi gik nu om 
træet og sang en masse julesange, som mormor spillede til. Mens vi gik 
rundt om træet, så jeg hist et svøbelsesbarn af sukker, her en æggemad og 
på den anden side en ostemad af marcipan. Chokoladecigarer var der også 
foruden kræmmerhuse og kurve i mange størrelser fyldt med rosiner og 
sukkergodt. Desuden så jeg en tromme og en trompet af glas, en masse 
kulørte glaskugler, knallerter, stjernekastere, glimmer og øverst oppe 
stjernen. Det var lige som sidste år. Endelig sang vi ”Højt for træets grønne 
top”, og så kom det mest spændende øjeblik, - gaverne. De var stablet op på 
et bord og lå ikke under juletræet, som man bruger nu. Der var heller ikke 
så mange. Der var bløde pakker, som mor var glad for, og så var der legetøj 
alt efter alder. F.eks. spilledåser, træklodser, bondegårde med dyr af træ, 
dukkevogne, den lille konduktør, mekanisk legetøj med nøgle til at trække 
op med, dukkekomfur med gryde og pande, som vi lavede mad på ved 
hjælp af sprit. Vi lavede bl.a. pandekager. 
En gang fik Knud et damptog, som far legede med, og vi andre så 
interesserede til.  
Jeg kunne næven mange flere ting, som børn nutildags ville rynke på næsen 
af, men som vi var begejstrede for, og som vi brugte megen tid på at lege 
med. 
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Nu da spændingen var overstået, og de fleste af vore ønsker opfyldt, legede 
vi med vores gaver, og jeg kiggede i ”Lommebog for skoleelever”, som var 
mit årlige ønske. 

 
Inden vi skulle i seng, blev der dækket julebord med juleknas, dadler, 
figner, nødder, appelsiner, marcipan mm. Vin til de voksne og sodavand til 
børnene. Da vi var stopmædte og kun kunne spise lidt af lækkerierne, 
fyldte vi en papirserviet med nogle af godterne, som fristede os, og så var 
det ind i seng. Sov vi ikke med det samme, snakkede vi om gaverne, vi 
havde fået, eller om ønsker, der ikke var blevet opfyldt og trøstede 
hinanden med, at det fik vi nok en anden gang. 

 
Næste morgen, mens de voksne sov, listede vi ind i spisestuen, spiste af 
godterne fra i aftes og kiggede nærmere på juletræet. Lidt fra et 
kræmmerhus fristede, ellers rørte vi ikke noget. Derpå legede vi med 
gaverne 
 
Juledagene gik hurtigt. Hvis der var sne eller frost, tog far og mor os med i 
Dyrehaven, hvor vi kælkede eller løb på skøjter alt efter vejret. Ellers 
hyggede vi os hjemme med at spille kort, Sorteper eller Gris, hvis vi ikke 
havde fået et nyt spil, vi kunne være flere om f.eks. Domino og Skrabnæse, 
en masse forskellige pinde, som blev lagt i en bunke, og så gjaldt det om 
med en pind at få en af pindene ud uden at de andre bevægede sig. Der var 
også julehæfter med terningspil på bagsiden. De var ret morsomme, for 
ikke at glemme ludo, som nok var det mest populære spil og som stadig 
eksistere. Og så blev der spist hele julen. 

 
Nytårsaftens dag havde Knud fødselsdag, og han havde en del drenge på 
besøg. De elskede at slås, så mor stod og passede på, at de ikke kom noget 
til. 
De fleste af drengene var fra Krebs` Skole. Det var en meget anerkendt 
Skole. Dengang hed skolebestyreren Erik Schmidt, søn af tegneren Alfred 
Schmidt, der var meget humoristisk. Han gik hver morgen tur i Øster 
Anlæg sammen med sin søn, tillige med de drenge, der mødte tidligt. Det 
var en stor ære at følges med dem. Alfred Schmidt havde sin lille gravhund 
med. Var den sort, hed den lakrids. Var den brun, hed den kanel Knud var 
tit med på disse ture. 
 

 
En gang om året var der udflugt til Fortunen i Dyrehaven, hvor forældre 
og søskende kunne komme med. Jeg var med en gang. Det var meget 
spændende. Drengene legede røvere og soldater. Røverne havde et rødt 
bånd om armen, som soldaterne skulle bemægtige sig, og så var røveren 
død. Der var ordentlig kamp. Bagefter spiste vi vor medbragte mad på 
Fortunen, et traktørsted, og så gik vi i sluttet trop med sang og flag tilbage 
til Klampenborg Station. Man havde endnu toetagers tog, og alle ville helst 
sidde ovenpå.  
Under snakken og glade udråb gik det så tilbage til byen. 
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Skolen havde en del traditioner. Når kastanjetræet sprang ud, fik man fri, 
og på skolens fødselsdag lagde hanen æg. 
 
Knud blev engang fotograferet til avisen. Han og et par andre drenge stod 
udenfor skolen og betragtede en vandvogn, mens den spredte vand ud på 
gaden for at binde støvet. For drengene gjaldt det om at komme så nær 
vognen uden at blive våd. 
Dengang var vandvognen et almindeligt syn i Københavns gader. Men det 
var om sommeren. 
 
Om vinteren havde vi mere sne og frost end nu tildags. Ganske vist havde vi 
ikke kaneføre, som på mormors tid, men rigtig vinter havde vi da i hvert 
fald i tyverne. 
Var der sne, kælkede vi i Søndermarken. Der var store og små bakker, for 
alle aldre, endda en Djævlebakke, dog ikke så stor som den i Dyrehaven. 
Den nøjedes vi med at kigge på, når vi var med far og mor derude. Det var 
spændende at se, om de kælkende nåede hele vejen ned. Var det frostvejr 
havde vi skøjter med og løb på Kildesøen eller Fuglesangsøen, hvor mor 
lærte os at løbe. 
 
Ellers løb vi på kanalerne i Frederiksberg Have. vi løb på den kommunale; 
det var gratis. Dengang var der skøjteforeninger, der havde deres egne 
baner. Man skulle være medlem for at løbe der. Der var tre i København: 
en i Frederiksberg Have, en foran Søpavillonen og så en ved Langelinie, 
kaldet Vaniljeisen. 
Skøjteforeningerne holdt sig til lige efter krigen, hvor det var usikkert, om 
man fik vinter.  
 
Det at løbe på skøjter på kanalerne var noget særligt, for så kunne vi 
komme over på øen med den kinesiske tepavillon, det kunne kun ske, når 
kanalerne var is belagt. 
 
Jeg var vel en 7-8 år, da jeg fik lov til at gå alene. Jeg mindes de vintre som 
en herlig tid. Efter skoletid var kanalerne fulde af børn i alle aldre, som 
muntrede sig på isen. Især var der mange lige nedenfor slottet. Vi løb i 
kæder, legede tagfat eller beundrede dem, der var særlig dygtige. Ved 
mørkets frembrud kl. 4 skulle jeg være hjemme. 
 
Om aftenen var det ungdommen, der løb på kanalerne, og haven var åben 
til kl. 10; ellers lukkede den ved mørkets frembrud, alt efter årstiden. 
 
 
En af disse vintre tog far og mor en søndag med toget til Roskilde for at 
løbe på skøjter på Roskilde Fjord. De nåede helt op til Selsø Slot, som 
havde været ubeboet siden 1820` erne. Det var som et helt eventyr. Der var 
slet ingen mennesker. De gik op til kirken, hvor de mødte degnen, som bød 
dem hjem til sig, hvor de spiste deres medbragte mad og blev budt på kaffe, 
mens degnen fortalte om det ubeboede slot. 
Og så gik turen tilbage til Roskilde. Men da der lå vand ovenpå isen, så var 
de godt våde, da de kom hjem. 
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Efterhånden som vi blev ældre, og de store kunne se efter de små, havde vi 
ikke mere barnepige. Så fik vi af og til lov til at lege nede i gården med de 
andre børn. Vi var kun 8 i alt, da de fleste af beboerne var ældre og havde 
voksne børn. Vi havde tit kammerater på besøg, så vi kunne blive en hel 
flok. 
 
Om vinteren lavede vi glidebaner, og de kunne blive lange. Det gjaldt om at 
holde balancen. ellers spillede vi pind eller et eller andet boldspild. Vi 
spillede også med nipsenåle eller kugler. 
I den lille have, der hørte til gården, spillede vi land. Det foregik med en 
kniv, hvor vi skulle hugge et stykke jord fra den anden. 
Når vi legede skjul, gemte vi os tit i kælderen. Det var ret uhyggeligt, for 
der var bælgmørkt. 

 
Det kunne hænde, at der kom en spillemand eller en gårdsanger ind i 
gården, og lidt efter lidt åbnedes vinduerne, og folk lyttede og smed penge 
ned til de optrædende. De var pakket ind i avispapir, og vi samlede dem op 
og gav dem mønterne. 

 
Ved fastelavn var det børn, der var klædt ud og stod og sang. En gang 
syntes vi, at vi kendte stemmen, der sang:” Ved vejen lå et hus”, og da vi 
kiggede ud ad vinduet, var det Ruth, der ville prøve lykken. Hun var vel 6 
år; men den gik ikke. 
 
 

 
Vi fik megen tid til at gå med at kigge ned til snedkeren eller skrædderen, 
hvis vi ikke kravlede over plankeværkerne fra den ene have til den anden. 

 
Gale streger lavede vi også. F.eks. når en af de forretningsdrivende skulle 
på gårdens wc, kunne vi ved at stikke armen gennem et hul i muren nå at 
trække i snoren. Når vi så hørte vandet løbe, forsvandt vi i en fart. 
 

 
I gården var der også cykelskur til hver lejlighed. Her havde far og mor 
deres cykler. Om sommeren, når vi var på landet, øvede Knud og jeg os på 
mors cykel og det så grundigt, at mor en dag på vej ned ad en bakke 
pludselig sad med styret i hånden. Hun væltede og slog sig ret slemt. 
Resultatet blev, at Knud og jeg, der nu var 7-8 år, fik hver sin cykel. Efter 
at have haft dem et stykke tid, fik vi påmonteret 2 hønsepinde på baghjulet 
at hver cykel til 5 øre stykket. Så kunne Lizzie og Ruth stå bag på cyklerne. 
Ældre mænd brugte hønsepinde som hjælp til at komme op på cyklen. 
I begyndelsen brugte vi dem kun, når vi var på landet. 
 
 
Vores cykelsmed hed Louis Kethner og boede på Carl Bernhardsvej, en 
sidevej til Kingosgade lige i nærheden af vores gård. Knud stod tit og så på, 
når han reparerede cykler. Senere lånte han af smeden det værktøj, han 
skulle bruge til at reparere sin egen cykel med. Smeden fortalte far om 
Knuds forretningstalent, og de fik en ordning på det, så far købte noget 
værktøj. 
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I begyndelsen af vores ophold på Frederiksberg Alle blev alle de gamle 
træer fældet, og i stedet blev der plantet to rækker lindetræer med fliser 
imellem. Det blev en ganske flot Alle. 
Mens det stod på, var der nok at se på fra vore vinduer. Der blev gravet 
dybe grøfter med brædder over. Det var spændende at se folk balancere på 
disse, især hvis de havde en cykel med varer på med. Så hændte det, at de 
væltede. 
Men det fik en ende, og snart kunne man ikke huske, hvordan alleen 
tidligere havde set ud.  

 
Vi boede ret centralt. Der var kun ca. 20 minutters gang ind til 
Rådhuspladsen. Så dengang var det ”in” at bo på Frederiksberg Alle. 
Alleen var egentlig en fortsættelse af Vesterbrogade, som svingede lidt til 
venstre, hvorefter den fortsatte videre op over Valby Bakke, forbi 
Frederiksberg Slot og endte i Roskilde Landevej. Selve alleen førte op til 
Frederiksberg Have. På begge sider af Alleen var der en masse sideveje, 
fortrinsvis med villaer. Vejene til højre endte i Gammel Kongevej.  
Forretningerne lå spredt på Alleen, så vi handlede mest på Værnedamsvej, 
som løb mellem Vesterbrogade og Gammel Kongevej, hvor Alleen 
begyndte. Den var ikke lang, men med masser af forretninger: Norsk 
Fiskefars, Slagter Rydholt, Alm Fiskeforretning, Blomster og 
Grøntforretning og mange flere. Mor handlede som regel, hvor der var 
billigst: hos Irma på Vesterbrogade og i samme gade nær Kingosgade hos 
en grønthandler, som havde billige kartofler. Det viste sig senere at være 
det borende X; en længe søgt indbrudstyv, men en anset grønthandler. 
 
I selve Alleen lå forretningerne som sagt spredt. Lige overfor lå apoteket, 
hvor mor kendte en af farmaceuterne, frk. Heise. Hun gav os engelsk 
lakrids. Ved siden af lå Tivolikonditoriet, hvor de havde de dejligste kager. 
Desuden var der en almindelig bager og en købmand. 
På vores side var der en grønthandler og længere oppe mejeriet ”De fire 
Herregårde”. 
 
Da Ruth første gang skulle ned at hente mælk i en blå spand, kunne hun 
ikke finde det, for hun kunne ikke se nogen herregård. Hun blev dog 
klogere, da hun blev sendt ned igen. Ligeledes blev jeg en dag sendt ned til 
grønthandleren efter et bundt porre. Da jeg kom op igen, var det et bundt 
persille, mor ville have haft. Jeg havde jo ikke nok penge med, men ned og 
bytte ville jeg ikke. Det var jo mor, der havde sagt forkert, så det blev 
Knud, der måtte ned. 
 
I Kingosgade lå der en slikbutik, hvor man også kunne få is om sommeren. 
Knud hjalp af og til med at dreje på et håndsving for at fryse fløden til is, 
og det fik han en is for. Når vi var alene hjemme og var kommet i seng, 
kunne det ske, at Knud smuttede ned og fik den is, der var tilbage; den var 
jo ikke meget værd næste dag. Vi nød det rigtigt, og tallerkenerne skubbede 
vi ind under sengen, hvor de blev fundet næste morgen. 
 
Lige overfor Kingosgade lå Alhambrevej, opkaldt efter et tidligere 
forlystelsessted. 
Nærmere Frederiksberg Have var Betty Nansens Teater inden 
kirkegården, og på modsatte side Fønix Teatret, der lå overfor Kirken. 
Pladsen uden for haven hed Rundelen.  
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Til højre lå Lorry, et forlystelsessted, og til venstre lå Haveselskabets Have, 
som vi havde medlemskort til. 
Vi kom meget i Frederiksberg Have. Først og fremmest var der en god 
legeplads med sandkasse for de små, så var der en stor og en lille vippe og 
for de store børn et lille og et stort ”slagterbrædt”, hvor man hang i hver 
sin ende i et par håndtag og trak hinanden ned og op. Man kunne komme 
helt op at stå på midterstangen, når man var rigtig øvet. Men nu hører det 
nok ind under farligt legetøj. 
 
 
Lige i nærheden gik en vej ud til Smallegade kaldet Andebakkestien. Langs 
med denne var der en dam, hvor vi med net fangede dafnier, når vi af og til 
havde fisk i vores akvarium. 
Vi kendte hver krog i haven. Der var også en grotte, hvor der sad en kone 
og solgte slik, indtil der neden for slottet kom en rigtig slikbod. 
Lige når man kom ind i haven stod en statue af Frederik d. 6.  Gik man til 
venstre, stødte man på en hornmine, hvori man kunne lægge penge; det gik 
til sømandsenker. Den var så stor, at børnene morede sig med at klatre op 
på den. 
 

 
I nærheden havde Josty en udendørs restaurant med lysthuse. Her holdt en 
af mine klassekammerater engang sin fødselsdag. Ruths fødselsdag blev 
også engang holdt her i haven, men det var på et sted, hvor der var borde 
og bænke, og hvor man selv tog alt med. Her var der også en stor plads til 
at lege på. 
 
 
Udenfor haven var der på begge sider af Runddelen en 
drikkevandsindretning, hvor man kunne slukke sin tørst. der hang 4 flade 
tingester, som man kunne drikke af. 
Uhygiejnisk, ville man vel nu tildags kalde det. 
Inden man nåede Alleen, kom man ad Pile Alle til højre med de små haver 
og til Allegade til venstre med traktørsteder på højre hånd og Landsbyen 
Lorry på venstre side. 
Engang, da jeg stod med far og så nedad Alleen, fik far det indfald, at vi 
skulle gå midt ad Alleen og se, hvor langt vi kunne komme uden at møde 
nogen. Så lidt trafik var der midt i tyverne. 
 

 
Så kom der en tid, hvor alle løb på rulleskøjter. Vi løb på Frederiksberg 
Alle på fortovet mellem lindetræerne til gene for de gående. Engang havde 
en veninde og jeg Ruth imellem os. Ved en sidevej måtte vi smide os ned på 
fortorvet, da der kom en bil. 
Vi kunne jo ikke sådan standse, som hvis vi havde løbet enkeltvis. 
Sidevejene var ellers bedst at løbe på, da de var asfalterede. Kom der en 
cykel, holdt vi fast i bagagebæreren, og så gik det raskt, lige til vejen løb ud 
i Alleen. 
Vi var mange, der løb, og tit klagede beboerne over støjen, for vi løb jo 
ikke, hvor vi selv boede, men hvor der var bedst. 
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En dag kom far hjem med en stor grammofon. Den var mørkebrun med to 
låger foran og et stort låg ovenpå. Det åbnede man, når der skulle lægges en 
plade på. 
I siden var der et håndsving, som vi drejede på for at trække grammofonen 
op. 
Far havde også tre albums operaplader med Caruso, som var en stor 
sanger på den tid. Det var noget andet, end det vi spillede på klaveret. Far 
og mor nød de plader, og vi børn skulle også ind og høre med. Vi fik at vide, 
at nu var det den og den opera, og efterhånden kunne vi skelne dem fra 
hinanden. Vi blev så at sige flasket op med opera. Når der var gæster, blev 
der også spille på grammofon, for radio havde man endnu ikke. 

 
Mor gik jo til fransk og var blevet medlem af Alliance Francaise, som holdt 
deres møder på Hotel Angleterre. Nu skulle det franske så stå sin prøve 
ved, at mor og Fru Gunnløgson tog til Paris, som var Europas midtpunkt 
på den tid. Fru Gunnløgson var en dame, der forstod at more sig, så det var 
alle tiders, især for mor. 
Mormor skulle være hos os imens. Det hændte hverken værre eller bedre 
end, at Ruth og Lizzie fik røde hunde.  Mor skrev hjem, om nogen 
derhjemme havde røde hunde, for det havde hun. Hun var ikke syg af det, 
men havde røde prikker over det meste af kroppen, blot ikke i hovedet; 
men folk var bange for at blive smittet. 
Imens regerede mormor herhjemme, og det gik lystigt til. Far og mormor 
drillede hinanden i al godmodighed, og vi børn lærte nye ord, bl.a. når en af 
os ikke ville vedgå, hvad vi havde gjort, så lød det fra mormor: ” Jeg kan se 
igennem dig, din lort”. 
Den vending har vi aldrig glemt. Mormor prøvede også at lære mig at 
hækle mellemværk, men det blev kun til et par centimeter. 

 
Da mor kom hjem, var vores kokkepige rejst, så vi måtte have en ny. Med 
sig hjem havde mor en masse fint undertøj med broderi på chemisen og 
benklæderne. De sidstnævnte havde bændler til at binde for og bag, da der 
ikke fandtes elastik den gang. 

 
Hver sommer tilbragte vi et par måneder på landet, fortrinsvis i 
Nordsjælland. Inden vi tog af sted, skulle alt tøjet vaskes. Vaskekælderen 
skulle være ledig, og der skulle sendes bud til vores sædvanlige vaskekone. 
Dagen i forvejen blev al tøjet lagt i blød, brændet til gruekedelen blev købt 
og alt blev gjort klar til at tænde op. Dette blev gjort næste morgen, så 
vandet var varmt, når vaskekonen kom, så hun kunne gå igang med det 
samme. I dagens løb fik hun bragt formiddagskaffe, frokost og 
eftermiddagskaffe ned.  
Når man kiggede ind i vaskekælderen, kunne man næsten ikke se 
vaskekonen for damp, som også trængte ud af dør og vinduer. 
 
Sådan en vask varede fra 7 morgen til 5 aften, og hvis tøjet ikke var tørt, 
skulle det hænges op på loftet. Dette hjalp vores kokkepige med. Siden 
skulle tøjet lægges sammen og bæres ned til rullekonen. Der var sengetøj, 
duge, håndklæder og viskestykker. Resten skulle stryges. Hvis vejret var 
med os, tog det tre dage. 



 31 

I løbet af foråret havde mor haft travlt med at sy nye sommerkjoler til os. 
At prøve var det værste, jeg vidste, og så stod Ruth og så beundrende på og 
sagde:” Alt det skal jeg arve.”. Mens jeg sagde:” Jeg går jo kun med den 
kjole, jeg bedst kan lide.” 
Jeg havde altid en yndlingskjole; en af dem endte som gymnastikpose. 
Da vi skulle være væk i ca. to måneder, blev hele hjemmet dækket til med 
aviser og mølkugler. Møl var vores værste fjende her i Alleen. Man sagde, 
det var lindetræernes skyld, eller at det var på grund af snedkerværkstedet 
i kælderen. 
Vi skulle have mange ting med os på landet, så vi havde en vognmand til at 
køre for os. Der var kufferter med vores tøj (både til varmt og koldt vejr), 
sengetøj, en del køkkensager, zinkbaljer, henkogningskedel, syltetøjsglas, 2 
kurvestole, badetøj, og hvad mor ellers mente, hun kunne få brug for. 
Lastbilen blev da helt fuld. 

 
Mor og vi fire børn kørte med vognmanden. Nogle af os sad i stolene bag på 
ladet. Det var især spændende, når vi kørte op ad Geels Bakke lige før 
Holte. 
Nu, da vi var blevet større, havde vi ingen pige, mens vi var på landet. Mor 
klarede det hele selv. 
Vi tilbragte tre somre i Hornbæk. Første gang boede vi i Havnegade hos en 
fisker, der selv flyttede ud i et udhus. Fru Gunnløgson med Haldor og 
Hjørdis boede der også. 
Far tog ind til byen med toget hver morgen og var hjemme igen til aften. 
Sct. Hansaften gik vi langs stranden og så på bålene. Da vi kom til det sidste 
bål, viste det sig at være en af Knuds klassekammerater fra Krebs` Skole, 
der boede i huset indenfor. De var ved at bage kartofler i bålet, og Knud og 
jeg fik lov til at blive der for at smage kartoflerne. Det var det sidste hus på 
Kystvejen; og i huset før boede også en af Knuds kammerater. Der kom 
Knud og jeg ret ofte den sommer, og når vi ellers holdt ferie i Hornbæk. 
 
Hornbæk havde den dejligste badestrand med klitter, hvor man kunne 
ligge i læ for vinden. En dag, da vi børn havde fået lov til at gå ned til 
stranden, tog vi som sædvanlig vores lærredssko af, da de ellers blev fulde 
af sand. Strømper havde vi ikke på, og så kunne vi soppe. Men da vi skulle 
hjem, kunne vi ikke finde vores sko. Der var ikke andet for end at gå hjem 
uden sko. Mor sendte os sporenstrengs ned til stranden igen, og der stod 
vores sko nok så nydeligt på række, for derned gik vi selvfølgelig samme 
vej, som vi plejede. 

 
Den sommer lærte de store af os at svømme fra en tømmerflåde. Vi var vel 
6-7 år. Fru Gunnløgson kendte svømmelærerinden, men hendes børn var 
ret fremmelige, så dem måtte vi ikke lege med. 
De voksne drak af og til te på Hornbæk Badehotel. Ind imellem var der 
tedansant, og når det var for børn, var Haldor og Hjørdis med; men vi 
havde ikke tøj med til den slags. 
Om aftenen fik vi undertiden lov til at gå med ned på havnen, hvor folk 
spadserede og snakkede med hinanden. Engang var det et skrækkeligt 
tordenvejr, hvor lynet slog ned i et husmandssted lige udenfor byen, så det 
brændte. Næste dag tog far Knud og mig med ud til stedet. Det var et 
skrækkeligt syn med de halvt forkullede dyr, der havde forsøgt at komme 
ud af stalden. Jeg ved ikke hvor stort indtryk, det gjorde på os dengang, 
men vi glemte det aldrig. 
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En sommer boede vi i den nordlige del af Ålsgårde, Adamshøj, meget højt 
oppe, så man kunne se ud over Øresund. Der var en lund i nærheden med 
en kæmpehøj. Her var det første gang, vi rigtig klatrede i træer. Her var vi 
kun os selv.  
Vi havde ikke været der ret længe, før vi allesammen havde fået lus, og ikke 
nok med det, i gulvsprækkerne hoppede lopperne. Familien, vi havde lejet 
huset af, havde mange børn, som vi legede med, og de havde lus. Så nu fik 
mor travlt både med at skrubbe gulvene og smøre os alle ind i sepedille -
eddike. Derefter forklarede hun naboen, hvad hun skulle gøre. Vi fik ikke 
lov til at lege med hendes børn, før de var fri for lus. Mor undersøgte dem 
nøje, inden vi måtte komme i nærheden af dem. Det gik meget af sommeren 
med. 

 
Far blev udvalg til eksekutor for boet efter Magnus Christensen, og da 
dette skete midt i tyverne, blev han istand til at overtage Fransk 
Modemagasin på Vesterbrogade. 
Det var en damehatteforretning, som Magnus Christensen havde haft. 
Desuden arvede han en del penge, og vi børn arvede tusind kroner hver. 
Det blev lidt af en omvæltning for far, der nu havde to forretninger. Far 
beholdt førstedamen, fru Wolters i den nye forretning, for hun kendte 
forretningens gang. 
Men nu kom far om lørdagen først hjem klokken 9 om aftenen, da 
forretningerne dengang holdt åben så længe. 

 
Der skete en god ting, - vi skulle på landet i påsken. Da mor skulle have helt 
fri, så blev det Pension Vesterpris i Tisvilde. Vi befandt os så godt der, at 
det blev til, at vi også skulle holde sommerferie der. 
Far var der kun lørdag -søndage og en mindre ferie. Han blev, hvad man 
kaldte, græsenkemand, men det passede ham vist godt. 
 
Mor traf mange nye mennesker, bl.a. en Gerda From Jørgensen, der senere 
blev vores huslæge, og en sagfører Poulsen, enkemand på ca. 70 år. Da mor 
senere arvede familien i Stormgade, hjalp han hende med at sætte pengene i 
et hus. 
 
Det var helt skønt at bo på pensionat. Der var også andre børn, vi kunne 
lege med. Tisvilde Hegn lå lige ved siden af Vesterpris. Det var en god 
legeplads. Bl.a. gravede vi et dybt hul, hvorover vi lagde grene. Oven på 
dem igen lagde vi det fineste græs og mos, så det rigtig indbød til at hvile, 
hvilket også skete for en af gæsterne, som i stedet dumpede igennem. Der 
blev et stort postyr, og hullet blev dækket til. Vi havde ikke tænkt på, at 
sådan noget kunne ske. 
 
Men der var de dejligste træer til at klatre i. Jeg klatrede op til en vis højde, 
men når jeg så ned og opdagede, hvor langt der var, så blev det ikke til 
mere, mens Knud, der var et stykke over mig, fortsatte til toppen, med os 
andre som beundrende tilskuere. 
Hændte det så, at der kom voksne til, blev de skrækslagne; men Knud kom 
hver gang ned i god behold. Han var kun 8 år, men det var hans foretrukne 
beskæftigelse den sommer. 
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Vi gik i vandet hver dag. Der var ca. 5 minutter gennem skoven ned til 
stranden, og Vesterpris havde badehus inde på stranden til sine gæster. Her 
kunne de voksne skifte til badetøj, hvilket man dengang ikke gjorde på 
stranden. Med børnene var det en anden sag. 
Når vejret var godt, opholdt vi os hele dagen på stranden, bortset fra at vi 
var hjemme til frokost kl. 12.  Tiderne skulle overholdes. Om aftenen 
spillede de voksne boccia; det var ret almindeligt dengang. Man var 2 hold, 
og spillet bestod af 6 gule og 6 sorte kugler og en lille rød. Denne blev først 
kastet, og det gjaldt så om at komme så nær den røde som muligt. Det hold, 
der havde fået flest kugler nær den røde, havde vundet. Sådan et spil fik vi 
også anskaffet senerehen til sommerbrug. 
Sagfører Poulsen, som var fast stamgæst i alle sine ferier på Vesterpris, var 
en stout ældre herre, som tit var med på vore cykelture og altid havde en 
klædesbørste med i tilfælde af, at han skulle falde af cyklen. Det var et 
almindeligt samtaleemne blandt gæsterne. 

 
Den efterfølgende sommer holdt vi børn ferie sammen med mormor i 
Åbenrå. Knud og Lizzie var hos faster Ysa og onkel Sap og deres datter 
Inge, der var ca. 2 år.  
Mormor, Ruth og jeg var hos moster Else og onkel Hagen og deres 2 
sønner, Erik 5 år og Bent 3 År. 
Selve turen var lidt af en oplevelse. Mormor sad i toget ude af sig selv, da 
far troppede op med os fire børn, 5 minutter før toget skulle gå. Og til 
mormors bebrejdelser svarede far, at der var god tid, hele 5 minutter. Det 
var vi vant til, når far skulle bestemme. Han sagde altid: ”Se, vi nåede det.” 
Blot én gang, da mor skulle med Århusbåden, og han skulle sige farvel til 
hende, da kom han ikke i land, før båden sejlede, så han måtte sejle med 
lodsen i land. 
Turen til Åbenrå var lang. Vi skulle skifte flere gange. Først skulle vi med 
færgen Korsør-Nyborg. På færgen spiste vi vor medbragte mad. Da vi kom 
til Nyborg, skulle Knud løbe i forvejen og skaffe plads til os alle i toget, da 
det dengang ikke sejlede med over. Mormor var dårligt gående på grund af 
medfødt hofteskred, så hun havde travlt med at holde styr på os og vores 
håndbagage, især sin hatteæske, som hun holdt højt løftet over hovedet, så 
vi kunne se, hvor hun var. En flink ung mand hjalp os op i toget, trinene 
var jo høje, - ind kom vi, og plads havde Knud jo sørget for. 
Næste stop var Strib, hvor vi skulle med hjulfærgen til Fredericia, og her 
skulle vi videre med toget sydpå til Røde Kro, hvor vi for sidste gang skulle 
skifte og med toget til Åbenrå. 
Det var en lettet mormor, der ankom til Åbenrå med unger og 
pakkenilliker i god behold. Vi var henholdsvis 5-6-8 og 9 år, og mormor var 
over 60. 

 
Det blev en dejlig sommer, hvor vi rigtig blev forkælet. Efter nogle uger 
rejste mormor hjem, mens Ruth og jeg blev hos onkel Hagen og moster Else 
hele sommeren. Faster Ysa og onkel Sap boede i nærheden, så vi sås tit. 
Moster og onkel boede i en dejlig villa i udkanten af Åbenrå på en stille 
villavej. I huset ved siden af boede en tysk familie, der havde en dreng, der 
hed Bubi. Ham legede vi meget med. Mange tyskere boede i Åbenrå efter 
genforeningen i 1920. For enden af vejen var der et par piger, som vi også 
legede med. Deres far havde et gartneri, hvor der dyrkedes roser; det 
senere så kendte Poulsens Rosengartneri. 
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Af og til besøgte jeg og moster Else onkel Hagen på telegrafstationen, når 
han havde aftenvagt. Moster havde mad med og altid et blødkogt æg til 
mig. Det blev hældt ud i en kop og spist med teske. Det var højdepunktet, 
og så var jeg alene sammen med dem. Ruth, Erik og Bent måtte jo ikke 
være oppe så længe. 
De havde også høns og kaniner. En af kaninerne gnavede sig ret ofte ud af 
sit bur. Med tiden blev jeg dygtig til at fange den. Jeg smed mig ned og fik 
fat i bagbenene. 
I jordbærtiden sad jeg mellem onkel og moster i deres seng og nød sammen 
med dem en portion jordbær med fløde inden sengetid. De små sov jo 
allerede. Det var noget, jeg kunne lide. Jeg følte mig næsten som voksen. 
Vi var tit ved stranden og på besøg hos deres venner. En overgang var jeg 
sammen med pigerne fra Poulsens Gartneri i vandet fra en badeanstalt. 
Men da jeg var lidt for dristig, turde moster ikke give mig lov; hun havde jo 
ansvaret for mig. Jeg var hendes pige – Knud var faster Ysas dreng. 

 
Mor havde i længere tid ikke været rask. Det endte med en operation og et 
længere rekreationsophold i Rørvig, så vi blev hjemme hele sommeren. 
Vi fik alle adgangskort til badeanstalten Sønderstrand, hvor vi blev tilmeldt 
svømmeundervisning og på den måde var under opsyn. Jeg endte da også 
med at få den lille svømmeprøve. Også de andre fik lært at svømme; de var 
jo ikke så gamle. Vi nød det rigtigt; havde madpakker med og blev der det 
meste af dagen. 
Vi besøgte også farfar og farmor, der boede i Brønshøj. Vi tog med linie 17 
til Vanløse, og herfra var der 10 minutters gang. 
Der var 3 familier i huset: I stuen var der en købmandsforretning med 
bolig. Ovenover boede farfar og farmor, og øverst boede en musikerfamilie. 
Datteren, Ellen Jankowitz, spillede af og til i radioen, da den blev oprettet. 
Der hørte en have til hver lejlighed. Her nød vi vores 
eftermiddagsslabberas i deres lysthus med de dejligste kager, for når vi 
kom, gik to af os med farfar til bageren med alle hvepsene og købte kager; 
det hørte med til besøget. 
Som regel kom vi der et par gange om året, men denne sommer var der god 
lejlighed til at besøge dem. En gang, vi sad nede i haven, hørte vi en hylen 
oppe fra lejligheden. Det var Lizzie, der havde lukket sig inde på wc`et og 
ikke kunne komme ud. Vi fik hende til at smide nøglen ned til os efter først 
at have beroliget hende, så alt endte godt. 

 
I løbet af sommeren var Knud og jeg sammen med far i Rørvig at besøge 
mor et par dage. En nat blev det et forskrækkeligt tordenvejr. Alle 
beboerne blev vækket, og der blev serveret tordenkaffe. Meget af 
bygningen var af træ, og den lå højt. Men efter en times tid kunne vi atter 
lægge os. Så fik vi den oplevelse. 

 
Den sidste sommer, vi boede i Ålsgårde, boede vi i Annas Minde lige ved 
bækken overfor kirken. Der havde jeg et lille stykke jord, hvor jeg dyrkede 
radiser og ærter mm. 
Huset var ret stort med egen badestrand. Ude i vandet lå nogle store sten. 
En af dem lignede en sofa, og ved bølgebryderen lå en sort sten, hvor jeg tit 
sad og fiskede krabber med et stykke tang, som jeg havde bundet om en 
blåmusling. Stenen kaldte jeg min solskinssten. 
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Erik og Bent boede hos os noget af sommeren, og Kærsgårds dreng, Per, 
var der også et stykke tid. Han var noget af en laban. Han gav os en plade 
chokolade, som bestod af et stykke træ. Han elskede at drille os. 
Vi kom meget på en gård, hvor en af Knuds skolekammerater boede. Bl.a. 
legede vi ude i laden. Vi gik op på loftet og ville derfra springe ned i høet, 
der lå nedenunder. Jeg sprang først, og da der næsten ingen hø var, 
smækkede jeg knæene op i hagen. Heldigvis slap jeg godt fra det og 
advarede de andre mod at springe. 

 
Knud brugte megen tid på at slå søm i nogle lange stolper, som skulle 
bruges ude i vandet til garn. En tidlig morgen var Knud og jeg med en 
fisker ude at trække garn ind; det skete fra en robåd.  
Sammen med kammeraten fra bondegården lavede Knud også en 
tømmerflåde, der blev holdt oppe af benzindunke. Men da de skulle bruge 
den, blev det dem forbudt, - det var for farligt. Men fornøjelsen havde de 
da haft. 
 
På stranden neden for vores hus løb bækken ud. Her var utroligt mange 
glasål, som var svære at fange, men bare det, at se dem svømme ud i havet, 
kunne man bruge megen tid på. Knud morede sig med at forandre bækkens 
udløb, men det kunne fiskerne ikke lide, så det måtte tilbage til det 
oprindelige udløb. 
Vi fik også fat i en torskepilk, så nu skulle vi pilke torsk. Langebro var 
stedet, helt ude for enden. Vi smed snoren med pilken ud, og da vi skulle 
trække den op, sad den fast mellem nogle sten. Så der blev ingen torsk. Det 
syntes ellers så nemt. 
 
Skoven lå lige i nærheden. Det var en dejlig legeplads. Vi fandt et sted med 
blåbærplanter. Bær var der ikke så mange af, men vi fik megen tid til at gå 
med at lede efter dem. Vi lagde os på maven og kiggede under buskene, og 
når så en af os så ét, råbte vedkommende: ”Det skyder jeg.” Det blev ikke 
blåbær med fløde, men blåbær på stedet. 
Vi fandt også skovjordbær, som vi trak på græsstrå. Det lærte mor os. Hun 
fortalte os navnene på skovens og markens vilde blomster, og far lærte os at 
være ganske stille og lytte efter fuglene og dyrene i skoven og ved 
dammene, som der var mange af i denne skov. Vi så vandkalve, haletudser, 
salamandre og skøjteløbere. Det var sjovt at se dem fare hen over 
vandoverfladen. 

 
Men mor havde jo syltetøjsglas med fra byen, som gerne skulle fyldes, så 
det gjaldt om i løbet af sommeren at finde et godt hindbærsted. Far fandt et 
virkeligt godt sted i en grusgrav. Så satte han sig på en træstub, mens vi 
andre plukkede. Jeg har aldrig set far plukke bær, men jeg tror, han nød at 
se os andre plukke. Men ak og ve! Der var store røde myrer; men bærrene 
var så store, så mor blev ved med at plukke. Knud og jeg forstod også at 
holde myrerne væk ved at stå og trampe på dem, men Ruth og Lizzie var 
for små, så far tog sig af dem og befriede dem for myrerne. 
Mor henkogte altid hindbærrene. Så om vinteren, når vi fik 
mandelbudding med hindbær til, så mindedes vi vore ture efter bærrene. 

 
Lige inden vi det år skulle rejse hjem, fandt vi et vildt æbletræ ved bækken 
bag kirken. Det havde nogle skønne æbler, som mor absolut ville lave gelé 
af, så det blev nået i sidste øjeblik. 
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Jeg tror også, at det var denne sommer, hvor vi stillede ved Hellebæk 
Station med vores legevogn og tjente en skilling ved at køre kufferter for de 
rejsende.  
 
 

 
Sommeren på landet var det bedste, jeg vidste. Den strakte sig tit over 2 
måneder, da vi i underskolen altid blev rykket op i næste klasse efter 
årskarakteren, og så bad mor os fritaget for juni måned, da vi trængte til 
landluft. 
 
Jeg var altid i dårligt humør, når vi flyttede ind til byen. De høje huse 
trykkede mig, selvom vi boede på Frederiksberg Alle, der var bred og lys. 
Jeg sad tit i mørkningen og så lygtemanden komme med sin cykel og med 
lygtestangen tændte gaslampen ved at trække i en ring. 

 
Lige overfor mellem Alhambravej og Hauchsvej lå en stor ejendom. På 3. 
sal boede Helge og Edith Rode med sønnen Ebbe. I den anden ende i 
stueetagen boede Margruite Duzaine Hansen, en af mine skolekammerater. 
Vi legede tit sammen. Hendes far forhandlede damekorsetter mm.  fra 
mange specialforretninger i hele Danmark. Navnet var garant for det 
bedste af det bedste. 

 
Der hørte en stor gård til denne ejendom, hvor vi legede med en dreng, vi 
kaldte Ole med ørene. Han boede i samme opgang, som Ebbe Rode, der var 
en del ældre end os andre. Oles far havde en boghandel på hjørnet af 
Gammel Kongevej og Alhambravej. 
Ole blev senere tandlæge i Ballerup. Når man holdt på Ballerup Station, så 
man hans navn med store bogstaver på et hus: Ole Sindal Pedersen. 
På Hauchsvej i en villa boede endnu en af mine skolekammerater, Gurli 
Clorius. Hendes fars navn, Odin Clorius, kunne man se på alle 
varmemålere, da man fik centralvarme. Gurli var så uheldig at blive blind 
på det ene øje, da Haldor ved en fejltagelse skød hende med en 
kartoffelskræld. Senere fik hun synet igen, da lægerne blev dygtige nok. 

 
I den anden ende af Hauchsvej boede endnu en af mine klassekammerater, 
Alice Jespersen, hvis far var skibsreder. Alice havde en mindre søster, 
Lisbeth, som gik sammen med Lizzie.  
Mens hun var lille, blev Lisbeth hentet af sin mor, en høj statelig kvinde, 
som stod for enden af den lille vej, der førte ned til skolen. Her stod også en 
høj slank mand, en Hr. Ernst, som ventede på sin datter, Bente, der gik i 
samme klasse som Lizzie og Lisbeth. Det var to mennesker, man lagde 
mærke til; det endte med ægteskab. 
Alice og jeg traf hinanden senere i livet og havde megen glæde af hinanden. 

 
Tvillingerne Inger og Bente Harboe kom ind i 6. klasse. De havde gået i 
Rahbeckskolen de første 5 år. Dem legede Knud og jeg meget med, da de 
også boede på Frederiksbergs Alle. Det var dengang, vi anskaffede os 
hønsepindene. I deres gård var der et lysthus, som vi efter jul beklædte med 
gran. Det var vores hule, hvor vi hyggede os og havde det sjovt. Vi slog 
katten af tønden nede i deres gård, og deres mor serverede æggesnaps for 
os. 
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En af de mennesker, vi ofte mødte i Alleen, var humoristen Storm P., som 
boede på Asgårdsvej lige ved Betty Nansens Teatret. 

 
Vi gik også til dans på Sct. Thomasplads hos Palle Hulds mor, Oda Huld. 
Den gang bar man hvide handsker, så behøvede hænderne ikke at være så 
rene.  
En gang sendte Lizzie en ballon med sin adresse ud af vinduet. Den endte 
ca. 300 meter væk ovre hos Oda Huld, så det var ikke så langt, men dog hos 
en, man kendte. 
 

 
Da Knud var den yngste i sin klasse og havde svært ved at stave, blev det 
til, at han skulle gå 2 år i 4. klasse; og derved kom han til at gå sammen 
med Finn Methling, søn af skuespiller Svend Methling. De boede på 
Alhambravej nr. 14 i en stor villa med gammel have og veranda.  Da Knud 
og Finn fulgtes ad til skole, blev det en selvfølge, at de sås efter skoletid, og 
det så meget, at Knud nærmest blev en søn af hjemmet. Det blev han endnu 
mere efter at Fru Methling og mor fandt ud af, at da Knud blev født, lå de 
på samme klinik, Fru Methling for blindtarmsbetændelse. Da Knud vejede 
11 pund ved fødslen og blev kaldt Stribolt, så huskede Fru Methling, at hun 
havde set ham som nyfødt. 

 
 

Når påsken nærmede sig, var det blevet en vane, at vi skulle finde et sted at 
være i ferien. En gang blev det Pension Æblely i Fakse Ladeplads på 
Klintevej, der gik lige ned til vandet. Vi gik ture langs stranden, hvor vi 
fandt vættelys, forstenede blæksprutte-arme, og forstenede søpindsvin. 
Dengang var der mange af dem.  
 
Det var første gang, vi var i Sydsjælland, så næste påske gik til Mern, hvor 
vi boede i annekset til herregården Liljedal. Denne gang havde vi vore 
cykler med. Når vejret var til det, kørte vi ture rundt i omegnen. Ruth og 
Lizzie stod bag på min og Knuds cykler på vores hønsepinde. De havde ikke 
cykler selv, da de var for små. 

 
En dag, da vejret var godt, kørte vi til Møns Klint. Fra Kalvehave sejlede vi 
til Møn; der var ingen bro den gang. Det var en lang tur, og det gik op ad 
bakke hele vejen dertil. Til gengæld var det så ned ad bakke hjemad. Mens 
vi nu kørte ned ad bakke og rigtig nød det, eksede Knuds baghjul, og han 
havde jo Lizzie bagpå. Heldigvis fandtes der den gang mange cykelsmede, 
og vi fandt snart en, så Knud kunne køre igen. Men resten af vejen sad 
Lizzie på stangen hos far. 

 
Materielt havde jeg det godt, men det var svært at gøre mor tilpas. Jeg var 
jo den store, og jeg tror ikke, at mor tænkte over det. Jeg var efterhånden 
kommet i 7. klasse og lige blevet 12 år. Jeg virkede meget nervøs og 
glippede hele tiden med øjnene. Jeg syntes, at alle rettede på mig, selv i 
skolen. Så en dag blev jeg gal, svarede igen og stak af fra skolen og hjem, og 
jeg ville ikke mere i skole. 
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Der blev stort postyr, så mor gik til læge med mig. Det viste sig, at jeg 
havde struma. Enden blev, at jeg blev indlagt på Rigshospitalets 
Børneafdeling. Der var megen tale om operation, men det endte med 
medicinsk behandling og megen ro. 
Da jeg lige var blevet indlagt, havde de meget besvær med at få mine 
hænder rene. De var helt brune af valnøddesaft, som skulle slides af. Jeg 
blev indlagt i november, lige i valnøddetiden. Vi gik nemlig på valnødderov 
i de omkringliggende haver; især var der et træ, som stod på en sidevej til 
Kingosgade, og der gjaldt det efter en rigtig ruskregn om at komme først. 
Det var den grønne skal udenom nødden, der farvede ens hænder brune. 
Mine hænder nåede at blive rene, inden jeg blev udskrevet. 
 
Min behandling bestod af fred og ro, så jeg fik ikke megen besøg 
hjemmefra. Det passede mig godt. Derimod fik jeg en del breve, især fra 
mine skolekammerater. 
Vi var 8 børn på stuen, så man kedede sig ikke. Når vejret var til det, var 
der en have, hvor de raskeste af os kunne lege. Hvad vi fik at spise, kan jeg 
ikke huske, men om søndagen stod den altid på rød sødsuppe med svesker 
og kalvesteg. 
Jeg tilbragte julen på hospitalet og fik en masse gaver. Mor beholdt nogle af 
dem derhjemme, da de andre børn ikke fik så mange. Dem fik jeg så, da jeg 
kom hjem i slutningen af januar. 
 

 
Da jeg ikke skulle gå i skole mere det år, blev det ordnet sådan, at jeg skulle 
være hos moster Else og onkel Hagen, der nu boede i Fredericia, hvortil 
han var blevet forflyttet året før. 
Det blev en dejlig tid, hvor jeg rigtig blev forkælet. Jeg havde det rart med 
Erik og Bent. 
Deres lejlighed lå i Gothersgade med en boghandel i stuen. Her fik jeg af og 
til lov til at købe glansbilleder, som jeg satte i et album. Det har jeg endnu. 

 
Onkel Hagens datter Ragnhild af 1. ægteskab boede også der i byen. 
Hendes mand hed Hother Dupont Nielsen. De havde en lille pige, Lene, der 
var yngre end Erik og Bent. Der kom jeg ofte.   
Vi var også i Strib, hvor vi besøgte onkel Hagens tidligere kone. Det kostede 
25 øre at sejle med hjuldamperen fra Fredericia til Strib, og det brusede 
rigtigt, når hjulene drejede rundt. 
En gang var vi i Åbenrå for at besøge deres venner et par dage. De ejede en 
biograf. Det var spændende at se voksen film. Jeg havde kun en enkelt gang 
set Fy og Bi, og her kom vi endda gratis ind. 
 
En dag havde jeg fået lov til at gå en tur med Erik og Bent. Vi gik helt til 
Snoghøj. Det var stormvejr med sus i telefontrådene. Vi morede os med at 
lytte til telefonpælenes summen. Vi havde medvind til Snoghøj, hvor vi 
kiggede ud over Lillebælt. Vi havde hørt, at der skulle bygges en bro. 
Hjemturen var drøj, for Bent var ikke så gammel, og klokken var mange, 
da vi endelig nåede hjem. Moster og onkel Hagen var glade for at se os og 
var trods alt imponerede over den lange tur. 
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Erik og Bent sov godt den nat. Erik gik ellers tit i søvne, så der var ekstra 
lås for dørene. 
Moster og onkel Hagen gik tidlig i seng, og så sad jeg ligesom i Åbenrå 
imellem dem, mens vi nød et eller andet. Jeg følte virkelig, at det var mig, 
det drejede sig om. Jeg glippede ikke mere med øjnene og var blevet mere 
rolig. 

 
Jeg husker en valgaften, hvor jeg var længe oppe, og jeg fik romtoddy 
sammen med dem. De var radikale. Da der ikke var radio dengang, må de 
have brugt telefonen for at få resultaterne at vide, for de var meget 
interesserede i resultatet. Det var en aften, jeg mindes. 
 
En tidlig forårssøndag var vi alle ude på Trellenæs nord for Fredericia. 
Ellers elskede vi at gå tur på voldene, som lå rundt om byen Fredericia og 
ende med at stå på den lange jernbanebro, hvorunder togene kørte, og få 
røg op i ansigtet. Det var en stående fornøjelse. 
 

 
Engang i april var det på tide, at jeg skulle rejse hjem, og det skete uden 
ledsagelse. Det må have været en kold vinter, for på Storebælt var der tæt 
is, så færgen havde svært ved at bryde sig vej. Jeg så med interesse derpå 
og ønskede, at det ikke måtte lykkes; men forsinket blev vi da. 

 
Og så var jeg hjemme igen. Jeg skulle nu bare gå og slappe af. 
Sommeren tilbragte vi i Tisvilde i Pension Vesterpris, hvor vi traf nye 
mennesker, og også flere, som vi kendte fra vort tidligere ophold. 

 
Da jeg ikke havde gået i skole i næsten et helt år, skulle jeg igen gå i 7. 
klasse, og det blandt nye kammerater. Jeg faldt godt til i klassen og fik mig 
en god veninde, Inge Jensen. Vores forældre kendte hinanden; det havde 
vel også noget at sige. Hendes far var ansat hos Jac Olsen, en stor 
modeforretning på Strøget, så vore fædre var indenfor den samme branche. 
Hendes mor var fra Randers og var en af produkthandlerens 3 kønne piger, 
som mor sagde. 
Inge var faktisk den eneste rigtige veninde, jeg havde i hele min skoletid. 
Jeg havde mange gode skolekammerater, som jeg i perioder kom sammen 
med. I denne klasse var der bl.a. Lise Rist, hvis bedstefar havde skrevet 
bogen: ”Rekrut fra 64.”  
  

              
 
                                       Lise Rist og Gudrun ved Marie Kruses Skole 
 



 40 

Lise Rist boede ved Langelinie, mens Inge boede på Vesterbrogade, lige 
hvor Alleen begynder, så det var lige i nærheden. Hun var fiks og havde 
charme, mens jeg var det modsatte og heller ikke nær så moden, men vi 
supplerede hinanden ganske godt. Hun hjalp mig lidt over min generthed. 
Hun havde en lidt yngre bror, men ham så jeg ikke meget til. Hendes 
forældre kom meget ud og holdt en del fester, så Inge var vant til 
selskabslivet, og en gang om året inviterede hun til middag med bal. Jeg var 
13, da jeg første gang var med. 
Jeg havde været med til flere af den slags børneballer allerede fra jeg var 
10 år, men det var kun ganske få, der holdt den slags fester, og det gjorde vi 
ikke. 

 
Jeg elskede at dyrke sport. Jeg var helt tosset med at spille bold, især op ad 
væggen. Jeg kunne også godt lide gymnastiktimerne om sommeren. Vores 
klasse foretrak at spille rundbold, mens andre klasser helst spillede 
langbold. 
Sjippe var jeg vældig ferm til, både enkelt og dobbelt kryds. Der havde jeg 
en forbundsfælle i Lise Rist. Vi havde samme interesser og gik ikke så højt 
op i tøj. 

 
Så var der Sonja Ussinger, som var enebarn og hvis far var ansat ved 
postvæsnet. Jeg var tit hjemme hos hende. Hun boede i Læssøegade, en 
sidevej til Blegdamsvej, hvortil vi cyklede efter skoletid. 
Om foråret kørte vi sammen med hendes forældre tidlig søndag morgen ud 
til Farum, hvor de havde en hytte. Da vi skulle meget tidlig af sted, sov jeg 
der om natten. 
Den første gang, jeg overnattede, undrede det mig, at vi skulle sove i samme 
seng, men jeg sagde ikke noget. Vi stod op kl. 6, så kunne vi få en lang dag 
ude i hytten. Det var et dejligt sted med et stort mosehul på grunden. 
Ind imellem lød der et brag, og så dukkede der noget græs op på 
vandoverfladen. Vi tog derudefra ved 7 tiden, så var vi hjemme, inden det 
blev mørkt. Det var en tur på ca. 20 km. Jeg mindes disse søndage som 
noget ganske særligt. Det var skønt at komme væk fra byen; der var en 
særlig atmosfære så nær et mosehul. 

 
I klassen var der også nogle piger, jeg havde gået sammen med i min 
forrige klasse: Frieding Pedersen, Alice Jespersen og så Grete Becher, som 
havde gået i parallelklassen. Hende kom jeg senere hen meget sammen 
med. 
 
Det gik mig ganske godt i denne klasse; jeg lå i den bedste ende. Vi havde 
nu både engelsk og tysk. Engelsk havde vi haft i 3 år og tysk fra 6. klasse. 
I 8. skulle vi begynde på fransk, så jeg brugte megen tid til lektielæsning. 
Derfor glædede jeg mig altid til sommerferien. 

 
Ferien mellem 7. og 8. klasse blev holdt i Hornbæk. Det blev bestem fra den 
ene dag til den anden, da mor havde læst en annonce i avisen. Fra 1. juni til 
1. august var et hus i Hornbæk på Friesvej billig til leje. Mor var fyr og 
flamme. Lejede huset ubeset, fik os fri fra skole og gik så i gang med selv at 
vaske uden vaskekone. Vi måtte alle hjælpe til. Jo før vi kom af sted, jo 
bedre. Den eneste ulempe ved dette tilbud var, at vi kun kunne bo der til 1. 
august; men 2 måneder var også længe. 
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Knud, der nu gik i Sct. Jørgens Gymnasium, kunne ikke få fri før 
skoleferien, men måtte blive i byen sammen med far, hvis ikke han boede 
hos Methlings. Det var så heldigt, at Finn og Knud kom i samme klasse på 
Sct. Jørgen, så de var sammen dagligt. 
Far, der nu havde nok at se til med sine 2 forretninger og pønsede på en 3., 
kom kun til Hornbæk i week-enden. 
 
Huset, vi havde lejet, var over al forventning. Det var et anneks, som lå lidt 
tilbagetrukket fra vejen og hørte til en større villa. Og så var der kun 3 
minutter til stranden, hvor vi tilbragte det meste af dagen, når vejret var til 
det. 
Om aftenen cyklede vi ture bl.a. til et højdedrag, der kaldes Sibirien. Her 
havde billedhuggeren Rudolf Tegner opstillet en del af sine skulpturer, og 
de faldt godt ind i den skønne natur. At komme der en stille sommeraften 
og høre hestene gungre nede i dalen, glemmer man ikke. 
Dengang var der ikke museum. Det er der nu til alle hans kolossale 
skulpturer af gips. De udenfor er af bronze. 
 
Sammen med mor besøgte vi en gartner, en nevø af Inger Olivarius, som 
mor kendte fra Randers. Han var en af de første, som dyrkede champignon 
i mørke drivhuse på hestegødning på forsøgsbasis. Det var i slutningen af 
tyverne. 
 
Far tog os engang med i Hornbæk Plantage, da det var ved at blive aften. 
Her sad vi så og ventede på, at et eller andet dyr skulle dukke frem. Vi var 
heldige. Efter lang tids venten i stilhed viste der sig 3-4 rådyr. 
Nogle af Knuds og mine skolekammerater boede i Hornbæk i eget hus. Dem 
kom vi tit hos. Især var vi meget sammen med Lise Rist og hendes søster 
Birte. De boede i en stor villa bag Hornbæk Plantage i nærheden af Saunte. 
Vor største fornøjelse var at køre rundt i Plantagen på cykel på de ujævne 
veje. 

      
 
                       På Risternes hemmelige badestrand 

 

Knud og jeg var altid velkommen i deres hjem, og kørte man fra deres hus 
lige gennem Plantagen, kom man til den dejligste badestrand, hvor der ikke 
var så mange mennesker. Der tilbragte vi også megen tid med Risterne. 

 
Mens vi var i Hornbæk, var mor inviteret til frokost hos Fru Jacobsen. Hun 
havde lejet hus i Humlebæk ubeset ligesom mor, men det var nærmest en 
knaldhytte, og hun havde også 4 børn. Hun håbede derfor på godt vejr til 
frokosten, hvortil hun også havde inviteret Fru Skov og Fru Thorup, hele 
bridgeholdets damer. – Men det blev regnvejr. 
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Ungerne blev anbragt i køjerne, mens damerne sad midt i stuen; men hver 
gang de skulle hente noget i køkkenet, måtte de ud i regnen, da køkkenet lå 
i den anden ende. Efterhånden blev der en hel glidebane fra stuen til 
køkkenet. 
Der blev talt meget om den dag, og Fru Jacobsen lejede ikke mere 
sommerhus ubeset. Det var kun noget, mor kunne gøre, og med held. 

 
Før vi vidste af det, var det blevet august, og vi skulle tilbage til 
København. Knud og jeg skulle cykle. I Espegærde gjorde vi hvil hos 
Annelise Munch Christensen, en tidligere skolekammerat, hvis forældre 
havde sommerhus lige ned til vandet. Annelise var ikke hjemme, men i 
Helsingør for at besøge sin ven Ole, der havde brækket benet og lå på 
sygehuset. Ham blev hun senere gift med. Vi blev dog budt indenfor og fik 
en forfriskning, inden vi kørte videre. 
Jeg havde tit været på week-end hos Annelise, når de til maj flyttede i 
sommerhus. Nogle gange var jeg der alene og andre gange sammen med et 
par kammerater. Mandag morgen kørte hendes far os ind til skolen, hvor 
han hver morgen i sommertiden afleverede Annelise.  
 
Knud havde også besøgt Annelise, da han efter at have fået fri fra skole 
cyklede op til os i Hornbæk. Da det var en meget varm dag, var han meget 
tørstig og havde drukket en hel hvidtøl (trekvart liter). Han var ganske 
gennemblødt, da han nåede op til os. Han skulle ikke have drukket al det 
hvidtøl. 
 
Jeg mindes en efterårsdag, hvor Annelise og jeg skulle hen hos en, de 
kendte, og plukke blommer; men først skulle en anden familie plukke, og 
da vi kom, var der ikke én blomme tilbage, og der var masser af dem dagen 
før. Vi måbede. 
 

 
Vi var nu tilbage i København og havde 2 uger til rådighed, inden skolen 
begyndte. Det var vi ikke vant til, og opleve byen om sommeren var noget 
nyt. 
Når det var vejr til at bade, tog vi til Sønder Strand, havde madpakke med 
og tilbragte hele dagen der.  
Det kunne også ske, at vi tog med far ud på Langelinie og besøgte 
roklubben Skjold, som far stadig var medlem af. Den lå i lystbådehavnen. 
Far viste os de forskellige både, nogle blev sat i vandet. Det var spændende 
at se roerne gå i båden og ro væk fra kajen og videre ud ad havneudløbet. 
Far snakkede med nogle af medlemmerne, som kendte ham, og så gik turen 
videre ud ad Langelinie, ud til fyret. 
 
Vi benyttede også tiden til vores årlige Tivolitur. Efter at have spist til 
aften, tog vi ind til Tivoli, hvor vi ankom lige inden kl. 7, så vi kunne 
komme ind i haven til billig pris. Vi valgte altid en dag med fint vejr. Vi 
startede med at gå rundt i haven med far og mor. De, der havde mod, fik en 
tur i rutchebanen sammen med far; det var betryggende med en voksen. 
Mor skulle prøve Det Muntre Køkken; hun var god til at ramme. Så gik 
turen til Pantomine Teatret med Pjerrot og Harlekin, og endelig var der 
optræden på Tribunen.  
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Nu var far og mor blevet kaffetørstige, så efter at have gået rundt om søen, 
nåede vi Tivoli Conditoriet, hvor far og mor fik kaffe og vi børn sodavand; 
og så skulle der vælges kage. Conditoriet var kendt for deres lækre kager, 
så det tog sin tid at vælge den, man allerhelst ville have. 

 
 

Efter at have nydt vor sodavand og kage fik vi hver en krone, og så gik vi 
rundt på egen hånd, mens far og mor blev siddende og nød deres cigar. 
Dengang kostede de forskellige forlystelser ca. 25 øre, så en krone var 
mange penge. Et sted skulle vi altid hen: Der var en rund plade, der kørte 
rundt. Når man havde sat sig i en klump med ryggen op til hinanden, 
startede hjulet med at køre rundt, hurtigere og hurtigere. Det gjaldt om at 
blive siddende, men efterhånden gled vi ud en efter en. Til sidst blev der 
kastet puder ind for at få de sidste ud. Det var alle tiders. 
Så var der Kålormen, Tombola, slikkepinde og meget andet, bl.a. balloner, 
men dem nøjedes vi med at se på. Radiobilerne blev også prøvet. Når 
pengene var brugt, gik vi tilbage til far og mor, og så var det på tide at tage 
hjem. 
Lige uden for Tivoli lå Wivel, og her skulle vi lige hen på risten ned til 
køkkenet, hvor vi fik duften fra maden og mindedes Manden på Risten. Det 
var fars ide. 
Det var først mange år senere, at vi så fyrværkeriet. 

 
 

Så kom døden ind i min tilværelse. Det var faster Ysas mand, onkel Sap, 
der pludselig var død af et hjerteanfald, mens han var på arbejde. Det var i 
året 1929. 
Det var svært for faster Ysa. Inge var 4 år og Ulla kun 3 måneder. 
Åbenrå var jo langt væk for os børn, men da onkel Sap skulle brændes, og 
det dengang kun kunne ske i København, blev det bestemt, at man efter 
begravelsen skulle samles hjemme hos os. Faster Ysa med børn boede 
under opholdet hos farfar og farmor, hendes forældre.  
 
Der blev talt meget om det sørgelige, der var sket, og mor havde travlt med 
forberedelserne til efter begravelsen. Tilfældigvis havde vi lige fået entreen 
malet sort med guldstriber, og vores kokke-enepige var mulat, så 
rammerne var i orden. 
Vi børn skulle ikke med til begravelsen, det kom børn ikke dengang, hvis 
det ikke var ens far eller mor. Vi skulle ikke være i vejen, men opholde os i 
børneværelset. Men undgå følelsen af død, kunne vi ikke.  
 
Bisættelsen foregik fra Frederiksberg Kirke, og brændingen på Bispebjerg 
Krematorium. Urnen blev nedsat i et familiegravsted på en kirkegård i 
Ålborg. 
Onkel Sap var fra Ålborg, hvortil faster Ysa flyttede, og hun blev der resten 
af sit liv. 
 
Selve begravelsen blev betalt af begravelseskassen, og jernbanen betalte 
transporten af kisten til København. Til faster var der en mindre pension. 
Alt i alt en sørgelig begivenhed. 
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NB. Knud har lige fortalt mig, at entreen blev malet af fars bror Poul, der 
var ansat ved skibsværftet i Frederikshavn som maler. Han var blevet 
opereret på Rigshospitalet for en blodansamling i hovedet. Efter overstået 
operation med godt resultat tilbød han at male vores entre, der trængte til 
en venlig hånd, da han alligevel skulle blive i byen til eftersyn. Den blev 
virkelig flot. 

 
 
 

For at komme tilbage til skolen så befandt jeg mig godt i min nye klasse. 
Jeg kom en del sammen med en ny pige, Åse Smidt, hvis far var oberst og 
boede på Frederiksberg Slot. Vi spillede tennis sammen på slottets 
tennisbane, som lå på slotsarealet nedenfor slottet. Jeg havde mange 
fornøjelige timer med hende og fik set slottet indvendigt. 
 
Jeg havde tidligere spillet tennis sammen med mor, mens vi boede i 
Ålsgårde. Der var en tennisbane i nærheden af Julebæk, som ejeren stillede 
til rådighed for sommergæsterne i de tidsrum, den ikke blev benyttet. Vi 
havde banen fra 8 til 9. Ruth var bagstopper. Jeg mindes ikke, at Lizzie var 
med; hun gad nok ikke. 

 
Det bedste, jeg vidste, var at læse bøger og skrive små noveller. Engang, vi 
havde fristil, skrev jeg om en 25 øres oplevelse, og den var så god, at den 
blev læst op for klassen. Jeg ønskede mig altid bøger til min fødselsdag, 
især af Bertha Holst. Hun skrev så mange gode ungpigebøger. Det kneb 
med at få samlet alt, hvad hun skrev. Jeg kan huske, at da hun døde, så 
tænkte jeg, at nu når jeg det nok; men så var det andre slags bøger, der 
interesserede mig. 

 
 

Fra 6. klasse fik alle københavnske skolebørn tilbudt billige billetter til 
Skolescenen på Det ny Teater ca. 4-6 gange i løbet af vinteren. 
Hvornår det startede, ved jeg ikke, men det var Thomas P Heile, der var 
sjælen i foretagenet. Alle skolebørn i flere generationer kendte ham. Inden 
stykket skulle begynde trådte han frem på scenen, løftede sin arm med en 
bog i hånden, og alle tav. Derpå sagde han, at tyggegummi og sodavand var 
forbudt i salen. 
Det var en god måde at få børn interesseret i skuespil. Det var et flot teater 
med forgyldte balkoner og loftdekorationer. 

 
 

En dag bad Knud Ruth, Lizzie og mig komme hen hos Finn og Sven 
Methling. Vi skulle være publikum til et stykke, de skulle spille på deres 
dukketeater. 
Det var starten på deres senere virke. Finn blev forfatter og lavede flere 
skuespil til Radioteatert, og Sven har sat mange film i scene, men det kunne 
vi jo ikke vide dengang. Deres far, Svend Methling, som var skuespiller på 
Det kongelige Teater og altid spillede den unge prins eller lignende, var 
meget beundret af mine skolekammerater, og jeg var især misundt, da jeg 
personlig kendte familien. Da han blev direktør for Comediehuset, fik 
Knud og jeg tit fribilletter, og efter forestillingen var vi omme bag ved 
scenen. 
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Knud og jeg kunne også godt lide at gå i biografen. Som oftest gik vi i 
Regina på H C Ørstedsvej i nærheden af Åboulevarden. Der kunne man se 
2 stykker for 35 øre på de tre forreste rækker. Det gjaldt om at få noget for 
pengene. 
Vi fik 2 kroner om måneden, men så skulle der også være til blyanter og 
viskelæder mm. 
Jeg har en gang været i Vesterbros Bio, den man kaldte for 
”mælkedrengenes bio”. Der var en råben og skrigen, og så endte filmen 
med: ”Fortsættes i næste uge”, så jeg har nok været der 2 gange, men ikke 
uden Knud. 
 

 
I skrivende stund: 1. april år 2000 erfarer jeg, at det er 75 år siden, at 
radioen holdt sit indtog i de danske hjem, - godt nok ikke på én gang. Men 
så en dag kom far hjem med en lille kasse, der kaldtes et krystalapparat, 
med høretelefoner. Og det kunne sige noget, når man var heldig at få en 
fastsat fjeder af ståltråd til at ramme et ganske bestemt sted i 
krystalapparatet. Når det lykkedes, kunne vi alle efter tur høre enten en 
stemme eller noget musik. Da mekanik ikke lå for far, nøjedes vi med at 
lægge høretelefonerne i en krystalskål, så vi alle kunne høre på en gang, 
mens andre forbedrede apparatet til rene små vidundere.  
 
Men efter et par år fik man bedre og bedre udgaver, og radioen blev 
almindelig i de danske hjem med høreapparater. Grammofon var dog 
stadig populær, især rejsegrammofon, som tit hørtes på stranden.  

 
Radioen, som ligner den, vi har nu, kom i tredverne. Vi talte også om 
fjernsyn; det var det rene fantasi. Men man kunne jo aldrig vide; alting var 
efterhånden muligt. 

 
Jeg var lige ved at glemme Børnehjælpsdagen, som altid var en af de første 
dage i maj, og som alle børn så hen til. Knud og jeg har nok været i 
skolealderen, da mor tog os med ind til byen. Ruth og Lizzie var for små.  
Vi spadserede hele vejen ind til Strøget, som denne dag kun var for gående. 
På vejen ind mødte vi folk med raslebøsser. På Vesterbros Torv var der 
boder med tombolaer og en klovn, der optrådte højt oppe over mængden. 
Det så farligt ud, syntes vi børn.  
Turen gik videre ad Vesterbrogade til Rådhuspladsen, hvor man næsten 
ikke kunne komme frem. Vi ville jo gerne se al gøglet på nært hold.  
Mor forsøgte at få os frem i forreste række, men en gang var jeg lige ved at 
blive mast i trængslen. Det føltes uhyggeligt, når man var så lille. Hverken 
Knud eller jeg var af de store.  
Nå, men vi slap da ud, og så gik turen ned ad Strøget. Her så vi festlig 
smykkede vogne med udklædte børn og voksne, der raslede ind med bøsser 
på en lang stang. Der var også en brandbil med brandmænd.  
Knud og jeg fik penge af mor til at komme i deres bøsser. Det var 
spændende. Folk var så glade, og der var mange, vi kendte, som mor fik en 
snak med eller hilste på.  
 
Vi var også på konditori, hvor vi fik sodavand og kage. Derefter gik vi godt 
trætte til Rådhuspladsen, hvor vi tog linie 15, som kørte os hjem. 
Sporvognen var pyntet med flag, hvilket alle sporvogne var den dag. 
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I mellemskolen var Inge Jensen og jeg altid sammen på Børnehjælpsdagen. 
Vejret var næsten altid sommeragtigt, en af de første varme sommerdage. 
Vi skulle ind på Strøget, for her kunne vi møde andre unge, vi kendte. Vi 
gik i en lang kæde, alle piger.  
Inge havde en fætter, der var garder. Han kom sammen med sine 
kammerater lige mod os, og hvem ville vige for hvem? Det havde vi megen 
morskab af, og at kende en garder var noget særligt. De havde nogle flotte 
uniformer. 
 
Men sådan en dag havde jo også ende; dog året efter var der atter en 
Børnehjælpsdag. 

 
Mens jeg gik i de små klasser, kom jeg en dag hjem fra skole og var vidne 
til en trafikulykke ved stoppestedet, hvor vi boede. 
Der stod en masse mennesker, og jeg masede mig frem for rigtig at kunne 
se. Det var en pige, der var blevet ramt af Linie 15, og jeg så noget blod. Jeg 
lyttede også efter folks snak, så jeg havde rigtig noget at fortælle, bl.a. at 
benet lå et stykke fra. Det forstod jeg på folks snak (det var jo kørt over).  
Næste dag fortalte jeg mine skolekammerater om ulykken, og det blev en 
bloddryppende begivenhed. 
Nogle dage senere foreholdt min lærerinde, Frk. Tønder, mig, at sådant 
noget måtte jeg ikke fortælle, da jeg ikke selv havde set det, og benet var 
kun brækket. 
Jeg var godt flov, men benet var jo kørt over, hvad det så betød. 

 
Ruth, Lizzie og jeg gik nu alle i Marie Kruses Skole. Alle syntes, at Ruth 
var sådan en sød og kær pige, især mine klassekammerater. Men desværre 
forsømte hun så meget, at hun hvert år kom op på prøve. Hun har senere 
sagt, at mor fik at vide, at hun var boglig uinteresseret. 
Lizzie klarede sig ganske godt, blot troede hun ikke på sig selv, og ind 
imellem tog hun et tørklæde om hovedet og sagde, at hun havde ørepine. 
Det led hun nemlig tit af. 
Atlas var vi fælles om, og en gang kunne vi ikke finde det nogen steder. 
De bøger, vi ikke skulle bruge hjemme, lod vi ligge i vores skolepult, så vi 
ikke havde så meget at slæbe på. 
Lizzie havde det i hvert fald ikke, bedyrede hun; men inden vi skulle købe 
et nyt, bad mor mig om at se i Lizzies pult, og allernederst der lå det. Hun 
havde selvfølgelig bare kigget ned i pulten, og der var ikke noget at se. 

 
Slut i tyverne kom familien Ottesen til København, da onkel Hagen var 
blevet pensioneret. De bosatte sig på Gl. Kongevej 189. 
Onkel Hagen passede hjemmet, og moster Else fik sin gamle stilling som 
telegrafistinde på telegrafen i Købmagergade. 
Det var dejligt at have dem i nærheden. De købte ret hurtigt en villa på Sct. 
Knudsvej 14, da onkel Hagen trivedes bedst med en have. 
Erik kom til at gå på Forchhammervejens Skole, der lå i nærheden. Det var 
en kommuneskole. Han var heldig at komme på formiddagsholdet. 

 
Nu kunne vi ses ved festlige lejligheder. Bl.a. husker jeg en nytårsaften på 
Sct. Knudsvej, hvor hele familien var inviteret. Også tanterne i Stormgade. 
Vi skulle spise kl. 6, men klokken halv 7 var tanterne endnu ikke kommet. 
Vi vidste, at de havde bestilt Taxa til kl. halv 6, så mormor, hvis søskende 
det var, var ude af sig selv. 
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Hele huset stod på den anden ende, da vi ikke kunne komme i forbindelse 
med dem. 
Så kom de endelig, og tante Laide var end ikke blevet friseret, hvilket 
mormor straks gik i gang med under megen skælden. 
Historien fik vi senere på aftenen. De var jo ikke vant til at komme til fest, 
så de var begyndt tidlig på dagen, men da bilen kom, var de nødt til at 
afbestille den, da de ikke var færdige. Og da de endelig bestemte sig for at 
tage af sted, kunne de ingen bil få, så Varborg, deres hushjælp, måtte ned 
på gaden og standse en privat vogn. Manden i bilen forbarmede sig over 
dem og kørte dem til Sct. Knudsvej. 
Gad vide, hvad han har tænkt! 
Men til fest kom de da. 
 

 
Onkel Reinhardt var død i slutningen af tyverne af spekulationer over, 
hvor familien skulle flytte hen, da den side af Stormgade, der lå overfor det 
Harboeske Fruekloster, og hvor han og hans søskende netop boede, skulle 
rives ned for at give plads for Nationalmuseet. 
Onkel Reinhardt, der var nogle år yngre end Mille og Laide, havde jo lovet 
sin mor at tage sig af dem, og da de ikke ”var fulgt med tiden”, var det 
ingen nem sag. 
 
Men inden der var kommet orden på tingene, døde han, og nu måtte den 
øvrige familie tage sig af tanterne. Det var mor, moster Else og deres 
kusiner Therese, Ellen og Karla. 
Det var nok mest Therese og mor, der tog sig af sagen med råd fra mormor. 
Mille og Laide med hjælp fra Varborg klarede sig så godt, de kunne. 
Therese var den, der hjalp med det praktiske, men hvad de senere skulle 
gøre, når de ikke kunne bo der længere, var alles problem. 
Men så døde Adelaide pludselig, og tante Mille kom på hospitalet med 
lungebetændelse. 
Hendes lille hund var blevet syg og skulle ligge i hendes seng, og hun selv 
havde ligget på gulvet. 
Det var en værre redelighed, men nu var der kun Mille tilbage, og hun var 
den mest medgørlige, så hun fik et værelse med kost i Allegade i en ejendom 
på hjørnet af Gl. Kongevej. Der blev hun til sin død et par år senere. 

 
De fleste huse på den højre side af Stormgade blev revet ned for at give 
plads til National Museet. Hvad der var bevaringsværdigt, bl.a. nogle 
paneler fra vor families lejligheder, blev opbevaret på museet. Desuden 
kunne man i mange år se det store træ, som stod i gården, hvor der 
tidligere havde været have. Det stod i museets nyanlagte anlæg. Da museet 
senere igen skulle udvide, måtte både træet og anlægget væk. 

 
Der var en del penge efter onkel Reinhard og tanterne. De blev fordelt 
mellem de 5 søskendebørn. Mor ville sætte pengene i et hus på Sct. Hans 
Torv 24. En ejendom med bager, kaffeforretning og 3 lejligheder. Den var 
ejet af sagfører Poulsen, som mor kendte fra Tisvilde. Hun havde imidlertid 
ikke penge nok, så hun fik moster Else til også at anbringe sin arv i huset, 
til fælles bedste. 
Moster elskede at give penge ud, så på denne måde var der til mange år, 
selvom mor tjente mest på transaktionen, hvilket hun tit fik at høre. 
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I foråret 1931, mens jeg gik i 8. klasse, havde mor en samtale med rektor, 
Laura Jensen, om min fremtid. Og da mor sagde, at det da var meningen, 
at jeg skulle være student, foreslog rektor, at jeg kunne komme op i min 
gamle klasse. Jeg var nr. 3 i min nuværende klasse, og derfor kunne jeg nok 
klare at springe en klasse over. Jeg skulle så gå et halvt år i 9. og et halvt år 
i 10.. Derved sparede jeg et helt år både økonomisk og tidsmæssigt. 
Da mor fortalte mig det, var jeg selvfølgelig glad. Jeg sparede jo et helt år. 
Men var jeg dygtig nok? I min nuværende klasse klarede jeg mig med 
lethed og havde mange gode kammerater. Men jeg havde stadigvæk 
forbindelse til mine gamle kammerater. 
 
Efter nogen snak frem og tilbage, hvor mor lovede mig ekstra hjælp i latin 
og matematik, fransk ville hun selv læse med mig, og de øvrige fag blev 
repeteret efter jul, så mange huller ville jeg ikke få, så sagde jeg ja. 
Nu fik mor travlt. Jeg skulle jo nu konfirmeres til efteråret i stedet for til 
næste forår, og da vi fra 1. juni dette år havde lejet sommerhus i Tannishus 
ved Tværsted, blev det arrangeret, at jeg kunne gå til præst i Tværsted. 
Denne præst skulle så meddele pastor Engell ved Frederiksberg Kirke, 
hvad jeg havde fået gennemgået. 
Mors samtale med rektor kunne være foregået, da hun kom for at bede os 
fri fra skole. 
Vi trængte til landluft og lang sommerferie. Dette kunne lade sig gøre, da vi 
ikke havde eksamen, men altid kom op i næste klasse på årskarakteren. 
Da Knud skulle til eksamen og derfor ikke kunne få fri, blev det ordnet 
således, at han kunne bo hos familien Skov, der ingen børn havde, og meget 
gerne ville have ham. 
Efter de breve, mor og Fru Skov udvekslede, kan man forstå, at Knud var 
midtpunktet og rigtig blev forkælet. 

 
Turen til Jylland skulle foregå fra København til Frederikshavn på 
dæksplads. Der blev lagt madrasser nede i lastrummet, hvor man så kunne 
ligge. Vi besatte 4 madrasser ved siden af hinanden. Vi havde også vores 
kanariefugl med i bur. 
Det blev den værste overfart den ”vinter” efter hvad søfolkene sagde. Vi 
var alle søsyge på nær mor. Madrasserne lå så højt, så når vi kastede op, 
skyllede vandet, der kom ind et eller andet sted fra, det hele væk. Det syntes 
jeg var mægtig praktisk. 
Endelig nåede vi Frederikshavn, og der stod far, der var på 
forretningsrejse, og tog imod os. Vi var alle meget elendige, så far tog os 
med hen på Højskolehjemmet, hvor han boede. Her kunne vi hvile os og 
komme til hægterne igen, inden vi skulle videre. 
Far fik fat i en vognmand og kørte med ham samt vores bagage og 
kanariefugl til Tannishus, mens vi tog toget til Sindal og kørte så de sidste 
15 km på cykel. 

 
Det var et dejligt stort hus med have og med hav og klitter lige i nærheden. 
Far holdt et par dages ferie, så om søndagen var vi alle i Tværsted Kirke til 
gudstjenesten. Vi sad, som vi plejede, når vi var i kirke, ved siden af 
hinanden. Men pludselig opdagede mor, at far var den eneste mand på 
denne side af kirkegangen. 
Her sad kvinderne på den ene side og mændene på den anden side af 
kirkegangen. Så nu vidste vi det til næste gang.  
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Bagefter hilste vi på præsten og fik aftalt, hvor og hvornår jeg skulle møde 
til konfirmationsforberedelse. Det skulle foregå 2 gange om ugen fra 10 til 
12 i præstegården 
 
Jeg var spændt den første gang, jeg skulle møde så mange nye kammerater, 
hvis sprog jeg knap forstod. Da jeg kom ind i præstegården, stod de alle 
samlet henne ved en stor høstak og så mig, københavnerpigen, komme 
anstigende. Heldigvis kom præsten med det samme og kaldte os ind, og de 
fik at vide, hvem jeg var, og hvorfor jeg skulle gå til præst sammen med 
dem. 

 
Konfirmationsstuen lå oppe under loftet. Vi sad på nogle lange bænke uden 
ryglæn. Når solen skinnede, var det drønvarmt, så af og til besvimede en af 
pigerne. De fleste kom fra meget børnerige familier, og derfor hjalp de til 
derhjemme. Det var meget almindeligt at være 10, 11 eller 13 søskende. 
Dødeligheden blandt børn var meget stor, der var ihvert fald mange 
børnegravsteder på kirkegården. 
 
Det var hårdt at sidde 2 timer, tit længere, for præsten blev ved, indtil hans 
kone kom og meldte middagsmaden klar. Der forventedes meget af mig, og 
heldigvis var religion et fag, vi gik meget op i på vores skole. 
 
Om søndagen var jeg tit med præsten og hans kone og søn til gudstjeneste i 
Hulsig Kirke i et nærliggende sogn, og bagefter drak vi kaffe med 
æbleskiver hos degnen. Æbleskiver til kaffe var noget nyt for mig, men jeg 
var jo også fra København. 
 
Engang, da vi samledes ved høstakken, spurgte de andre konfirmander 
mig, om jeg ville være med til et eller andet, jeg forstod ikke hvad, men da 
jeg ikke ville være udenfor, sagde jeg ja. Jeg var spændt på, hvad det var. 
Det viste sig, at vi skulle spørge præsten, om han og hans familie ville gå 
med os til stranden og i vandet en dag. Han sagde ja, og da han senere talte 
med mor, viste det sig, at han troede, at det var noget, jeg havde fundet på. 
Præsten havde ikke været ude for det før, men det blev en dejlig dag. 
 
Mor og os børn kom tit på besøg hos præstefamilien, der havde en dreng på 
vores alder. Han talte et sprog, vi forstod. Derimod kneb det for mig at 
forstå det sprog, der blev talt på egnen, men en sætning forstod jeg: ”Då 
rester jen”, der mangler en. Det blev ofte sagt, når vi ventede ved 
høstakken. 

 
Tænk at være i Jylland, en hel anderledes natur end Sjælland, selvom 
Hornbæk og Tisvilde kunne minde lidt derom. Her var alt større, og lyset 
var ikke til at beskrive, blot blæste det meget. Men i klitterne var der læ. 
Nede på stranden var vinden tit så kraftig, at det gjorde temmelig ondt, når 
sandet ramte vores ben. 
Det var en meget kold sommer. I et brev fra Fru Skov til mor (jeg har 
senere læst det) stod: ”Til roregattaen på Bagsværd Sø havde Fru Thorup 
sin vinterfrakke på, og det endda midt om sommeren.” 
Vi gik det meste af sommeren med tykke sweaters, når vi ikke lå i klitterne 
eller fik den daglige dukkert. 

 



 50 

Efter 14 dages forløb skulle Knud komme til Ålborg med damperen, og jeg 
havde fået lov til at hente ham. En tidlig morgen startede jeg i stiv modvind 
de 69 km til Ålborg. 
Vinden var så stærk, så jeg fik næseblod. Så måtte jeg af og gå, så cykle, så 
gå og så igen en tur på cyklen. Lidt udenfor Hjørring lod en lastbil mig 
hænge fast i ladet med den ene hånd; det var meget almindeligt i de tider, 
så da indvandt jeg et stykke vej, indtil jeg måtte slippe, da han skulle dreje. 
Så nåede jeg da så langt. Nu var vinden ikke så stærk, men modvind var 
der.  
10 km fra Ålborg kom jeg og cyklen op at køre med en lastbil, der havde sat 
tjæretønder af. Da den sidste var sat af, bad jeg om at måtte køre med til 
Ålborg, for nu var jeg godt træt. Endelig nåede jeg til faster Ysa og Inge og 
Ulla, hvor jeg skulle overnatte, så jeg kunne tage imod Knud næste morgen. 

 
Næste morgen hentede jeg altså Knud ved damperen, og efter at have spist 
morgenmad hjemme hos faster startede vi hjemturen friske og glade, da vi 
havde medvind. 
Pontonbroen fra Ålborg til Nørresundby studerede vi nøje. Den bestod af 
en masse både belagt med brædder. Vejret var dejligt, og da vi havde god 
vind, kørte vi med en gennemsnitsfart på 17 km i timen (normalt kørte jeg 
15). Med et enkelt ophold, hvor vi spiste vor medbragte mad, nåede vi 
Tennishus ved 2 tiden godt trætte, men nu var Knud kommet, og så skulle 
vi alle høre, hvad han havde at berette 

 
Nu havde jeg én at køre ture med. Godt nok læste jeg fransk og gik til 
præst, men det tog ikke hele tiden. Men snart efter kom Fru Gunnløgson 
med Hjørdis og Haldor, De boede hos os, men spiste på Hotel Tannishus. 
Det hus, vi havde lejet, var ret stort, så der var nok af plads. Og nu blev der 
liv og glade dage, det skulle Fru Gunnløgson nok sørge for. Når vejret var 
til det, lå vi ved stranden hele dagen. Vi lå som regel i den samme gryde, 
hvis den ikke var optaget, så kunne vi nemt finde hinanden. Ellers strejfede 
vi børn rundt i oplandet ind over markerne, hvor fårene græssede, forsøgte 
at ride på dem, men uden held, og gik rigtig på strejftog. Der var tit noget, 
der optog os, bl.a. de gamle sømærker. Dem klatrede vi op i. Jo modigere, 
vi var, jo længere op, men der var jo langt ned. Evighedsblomster var der 
også mange af og andre blomster, som nu er sjældne. Ruth og Lizzie var 
som regel med på disse ture. Men det gad Hjørdis ikke. Hun følte sig mere 
voksen, selvom hun var et halvt år yngre end jeg. Hun pudrede sig. Det 
talte Haldor, Knud og jeg meget om, og en dag kom vi mel i hendes 
pudderdåse. Det tog hun sig meget nær, hvilket vi ikke kunne forstå, så vi 
holdt op med at drille hende, da der her var noget, vi ikke forstod. 
 
Jeg selv gruede for at blive voksen, for så skulle jeg gå med lange strømper, 
endnu gik jeg med sportsstrømper, og flere andre ting var der vel også. Og 
alligevel!  
I denne sommer blev jeg for første gang forelsket, men kun på afstand, dvs. 
han vidste det ikke. Han var selvfølgelig mørkhåret, da jeg selv var 
lyshåret, en flot fyr syntes jeg, på 19-20 år. Han hed Peter Hiort Lorentzen, 
samme navn som sin bedstefar, der var den kendte sønderjyde, der talte 
dansk ved et politisk møde. Dagen var reddet, hvis han tilfældigvis kom 
forbi.  
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Nå, det var et sidespring. Haldor, Knud og jeg gik tit ned til Uggerby Å, 
som man kun kunne komme over ved at benytte en hængebro. Der lå en 
båd med årer i. Den var nem at få fat på, så vi havde mange ture op ad åen 
og troede næsten, at det var vores båd. Men en dag var årerne væk og 
båden forsvarligt låset. Nej, hvor vi kiggede. Så der blev ikke flere ture. 
Ruth og Lizzie var aldrig med på disse udflugter, da de var for små, og 
sandet i nærheden var kviksand, der var farligt at gå på, åen løb 
nedenunder. 
Jeg var tit alene nede på stranden, hvor der i klitterne var dejlig læ for 
vinden, selvom solen ikke skinnede. Her læste jeg. Jeg har altid været vild 
med bøger. Eller jeg strikkede. For første gang var jeg i gang med en 
islandsk sweater med mønster til mig selv på rundpind. Mor hjalp mig med 
den, og den var ganske pæn, da den blev færdig. 
Derefter strikkede jeg en ensfarvet nederdel i et mønster, der lignede læg, 
og så var det sket. Nu strikkede jeg fremover. Jeg blev så ferm, at jeg kunne 
strikke og høre radio samtidig. 
Mens vi var i Tannishus døde farmor 71 år gammel af en hjerneblødning 
efter et kort sygeleje, hvor hun lå hjemme og blev passet af faster Ysa. Mor 
tog hjem til begravelsen. Vi børn var store nok til at klare os selv, og så var 
Fru Gunnløgson her også. Mor blev kun væk et par dage. Faster Ysa og far 
hjalp farfar med at komme til rette. 
Inden farmor døde, tog farfar sig af Inge og Ulla. De var i Tivoli og i De 
Små Haver i Pile Alle, hvilket sidste de ikke måtte fortælle hjemme, har 
Ulla siden fortalt mig. 

 
En dag spadserede vi alle langs stranden til Råbjerg Mile, der viste, hvor 
slem sandflugten egentlig var. Denne startede helt ude ved havet og gik 
langt ind i landet. Det var bakke op og bakke ned. Det var ligesom at gå i et 
ørkenland. Denne mile er senere blevet fredet, og den flytter længere og 
længere ind i landet og er ved at tilsande flere huse, som man troede lå i 
sikkerhed for sandflugt. Ude ved havet er sandflugten standset, der er 
vådområder i stedet. Sand og hav er vanskelig at tæmme, det ser man langs 
Vesterhavskysten. 
 
Efter en måneds tid rejste Fru Gunnløgson og børn hjem, og vi var igen os 
selv. En dag mødte jeg Annelise Berleme, en klassekammerat, hvis forældre 
lige var blevet skilt, og det havde hun taget sig meget nær. Hun boede hos 
landsretssagfører Langkjærs, venner til hendes forældre. De havde et stort 
sommerhus mellem Tannishus og Uggerby Å. Vi sås af og til. 
 
Knud og jeg kørte lange ture på cykel. En dag kørte vi tværs over landet til 
Ålbæk, en by syd for Frederikshavn, og derfra til Skagens tilsandede kirke, 
som dengang ikke var gravet ud. Man kunne gå lige hen over heden og røre 
ved en taglem. Nu var klokken blevet mange, så det gjaldt om at komme 
hjem. Vejene var ikke så gode som nu. Det var grusveje med en smal 
sandsti ude i siden til cykler, og der var grøfter langs med vejen, så det 
gjaldt om at holde tungen lige i munden. I et øjebliks uopmærksomhed 
skred cyklen ud til siden, og jeg fløj over styret på hovedet ned i grøften. En 
flyvetur jeg aldrig glemmer, men heldigvis skete der hverken mig eller 
cyklen noget, så turen fortsatte mod hjemmet og den hårdt tiltrængte 
middagsmad. Da jeg så noget forslået ud, måtte jeg berette om flyveturen. 
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En anden cykeltur, som også huskes, er turen til Hirtshals, som var mors 
ide. Hvad mor ville der, og hvad vi foretog os i Hirtshals, husker jeg ikke. 
Men turen dertil i stridende modvind langs stranden måtte vi det meste af 
tiden trække cyklerne. Gennem de mange små vandløb var det kun 
naturligt, men på den flade strand var det også ganske umuligt at cykle. Vi 
var 3 timer om at nå Hirtshals. For Ruth og Lizzie var det strengt. Knud og 
jeg var vant til hårde ture. Og mor, der var 36 år, havde travlt med at 
opmuntre os, for selv hun syntes, at turen var lidt ud over det sædvanlige. 
Hjemturen gik som en leg, selvom vinden havde lagt sig lidt. Vi var hjemme 
i løbet af en time. 
 
Når vejret var til det, gik vi sammen med mor og far, når han tillod sig en 
lille ferie, aftentur langs stranden enten mod nord til Uggerby Å, hvor vi 
altid skulle op til hængebroen og nyde den skønne udsigt ind i landet, som 
åen kom fra. Den var temmelig bred med masser af vand. Inden vi forlod 
broen, fik vi den til at gynge. Gik vi i den modsatte retning, kom vi til 
Tværsted Plantage, som gik helt ned til stranden.  
 
I slutningen af ferien fandt mor et stykke inde i plantagen en masse 
kantareller. Dem kan man aldrig tage fejl af. Vi fortalte ikke nogen om 
stedet, så kunne vi senere få en portion til. De smager godt stegte. 
 
På nogle af vore aftenture så vi morild. Vejret skulle være helt stille med 
små bølger, der lyste ligesom ild. Det skulle være små dyr. Siden har jeg 
aldrig set det, men sydpå skulle det være meget almindeligt. 
 
Ferien var ved at være slut, og vi tog afsked med Knud, der skulle begynde 
skolen før os andre. Snart efter var vi andre rejseklar. Ruth blev sendt med 
vognmanden, der skulle fragte vores bagage til skibet i Frederikshavn og 
aflevere hende hos onkel Poul, der skulle sørge for, at hun kom med skibet, 
der først gik om aftenen. Ruth blev sat af, og nu kom det store problem: På 
hvilken sal boede onkel Poul, og hvad hed han til efternavn? 
Der stod hun med fuglebur og lidt bagage. Folk var meget behjælpelige. Da 
de fik at vide, hvad Ruth hed og især hendes efternavn Steen, var alle klar 
over, at det var Poul Steen, der var hendes onkel. Og Ruth, der kun var 10 
år, var glad over at blive modtaget at tante Frida, der var hjemme og havde 
ventet hende. Der blev sørget godt for Ruth, hendes besøg var kærkommen, 
da det var sjældent, vi havde lejlighed til at ses. De fulgte Ruth til skibet, og 
i København blev hun modtaget af far. 

 
Mor, der havde tilbragt sin ungdom i Randers, ville nu benytte lejligheden, 
mens vi var i Jylland, til at gense byen og besøge gamle venner. Så mor, 
Lizzie og jeg skulle cykle til Randers. Det blev en dejlig tur med første 
overnatning hos faster i Ålborg. Næste dag videre til Randers, men inden 
da standsede vi op i Hobro, hvor vi blev klippet. Vi skulle jo se pæne ud, 
når vi sådan skulle på besøg. Vi boede på Højskolehjemmet. 
 
Det blev et par dage med mange besøg og stor gensynsglæde og megen 
snakken. Først besøgte vi Randers gamle hospital, hvor mors forældre 
havde været bestyrere, for mor kendte flere af beboerne, og vi blev 
trakteret med kaffe, sodavand og lagkage. Det samme flere steder. Derfra 
rundt i byen bl.a. hos urmager Ussing, som mor havde talt meget om. Han 
var kendt for sin store viden om fugle.  
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Maden fik vi ved passende lejligheder, så det slap mor nemt om ved. Dagen 
efter besøgte vi Dr. Ilsøe i Udby, hos hvem mor i sin ungdom havde tilbragt 
et par måneder efter et længere sygehusophold. Vi kom ved middagstid, og 
efter at have spist blev Lizzie og jeg overladt til familiens unge, to knægte 
lidt ældre end os, mens de voksne talte om gamle dage. 
Lizzie og jeg var glade, da vi skulle gå, for drengene havde ikke været gode 
til at underholde. Vi var nok lidt generte. Om aftenen tog vi med båden 
hjem til København, hvor far stod og ventede os. Han gav morgenmad et 
sted i byen. Lizzie og jeg valgte chokolade med flødeskum, da far kom med 
sit: Kaffe, te chokolade. Mor var i godt humør efter sine mange besøg i 
Randers. 

 
Så var det igen hverdag, men anderledes end sædvanlig. Jeg fortsatte 
konfirmationsforberedelserne hos pastor Engell ved Frederiksberg Kirke. 
Piger og drenge blev forberedt hver for sig ligesom i Tværsted, men her var 
vi mange flere. 
Jeg kendte nogle af dem, 2 fra danseskolen, en tidligere klassekammerat og 
en der boede hjemme i samme opgang, ellers var det lutter fremmede piger. 
 
Mor havde travlt med forberedelserne til festen. Det gik jeg ikke så meget 
op i bortset fra kjolen, som Fru Kærsgård skulle sy. Hun boede i Bredgade 
lige ved Langelinie, så der var et stykke vej, når jeg skulle prøve. Mor og 
Fru Kærsgård havde travlt med at diskutere kjolen, mens jeg var ganske 
uinteresseret, for det blev jo, som de ville have det, og jeg havde vist ikke 
nogen nem skikkelse. Men jeg fik da en ganske pæn kjole med handsker til, 
som man brugte dengang. 
 
Søndagen før konfirmationen var der overhøring i kirken, så selve dagen 
kunne forløbe uden nervøsitet. Men alligevel var jeg smadder nervøs, da 
provsten nåede til mig, og jeg skulle svare: Ja. Provstens tale bagefter til os 
alle var meget højtidelig, og man kunne se på ham, at han havde svært ved 
at sige farvel til os. Mange af os så han nok aldrig mere. Vi var halvt drenge 
og halvt piger. Jeg blev konfirmeret den første søndag i oktober 1931 
 
Hjemkommet fra kirke var der frokost for den nærmeste familie: farfar, 
mormor, moster Else, onkel Hagen, Erik og Bent. Efter frokosten var tiden 
kommet til at pakke gaver ud. Et par telegrammer var der også. Det havde 
jeg aldrig før fået, så det var med spænding, de blev åbnet. Det ene var fra 
komponisten Niels Clemmensen, det andet fra fars lærling fra kontoret. Jeg 
følte mig rigtig. Af far og mor fik jeg et guldarmbåndsur, som jeg havde, til 
jeg var ca. 50 år. Af min gudfar, lektor Wahl, en halskæde af guld med et 
dråbeformet vedhæng i perlemor. Det forekom mig noget gammeldags, 
men senere blev jeg meget glad for det. Desværre mistede jeg det på en 
campingplads.  Så var der 2 guldarmbåndskæder, en svingtaske, bøger 
mm. 
 
Middagen kl. 18 var højdepunktet på konfirmationsdagen. Jeg sad mellem 
far og mor ved et festdækket bord med sølv og krystal, og rundt om bordet 
sad endnu flere af familien end ved frokosten, foruden fars og mors venner. 
Lutter, kendte ansigter, og jeg var midtpunktet, der efter hver tale og sang 
efterfulgt af hurraråb som tak skålede og det med vin. Et stort øjeblik. Det 
blev en dejlig dag. 
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Dagen efter skulle min andendagskjole luftes, så min veninde og jeg tog til 
byen, hvor vi drak kaffe i Brasilko, der var mere livligt end hos Illum. Det 
var billigere, men man fik kun en kop og ikke i kande som hos Illum. – Så 
var det hverdag igen. 
 
 

 
Jeg gik nu i 9. klasse, og da jeg efter jul skulle op i 10. g, var det nødvendigt 
med en del ekstra undervisning, så jeg ikke fik for mange huller. Det gjaldt 
matematik og latin. I matematik blev jeg undervist af en ung studerende. 
Det foregik hjemme. Latinen tog en gammel knark, der boede på Østerbro 
sig af, og mor hjalp mig med det franske. Så skulle jeg være nogenlunde 
dækket ind. 
 
Det blev en tid med megen læsning; men jeg husker den kun svagt. Især 
glædede jeg mig til at komme sammen med mine gamle kammerater. 
Normalt blev eleverne efter 9. a og b delt. De, der skulle tage 
pigeskoleeksamen kom i 10. p, og de, der skulle være studenter kom i 10. g. 
dvs., at da jeg efter jul kom i 10. g, var der foruden flere af mine gamle 
kammerater også en del fra a-klassen tillige med enkelte fra provinsen, der 
foretrak at blive student fra en skole i stedet for på et kursus. De boede da 
hos familie. Trods alt følte jeg mig mere hjemme her end i den forrige 
klasse. Nu gjaldt det bare om at følge med. 
 
Min veninde Inge Jensen kom jeg stadig sammen med, trods vi var vidt 
forskellige. Modsætninger mødes. Hun var fiks og med på noderne, mens 
jeg var mere barnlig. Dog husker jeg en dag, hun kom for at hente mig. 
Inden vi gik, var vi inde for at sige farvel til far og mor. Far, der sad og nød 
sin cigar, tog Inges handske og fyldte den med røg, som sivede ud af 
hullerne i fingerspidserne. Det morede os alle, og Inge var vant til fars løjer. 
 
Vi skulle nok en tur til byen. Her mødte vi tit mange endnu ikke kendte 
personligheder bl.a. Palle Huld og engang Ebbe Rode i bussen på vej hjem. 
Han ragede op over alle de andre. Disse to boede i nærheden af os. 
Mit venskab med Inge varede i mange år. 
 
 
Jeg brugte megen tid på lektierne og de ekstra timer og klarede mig ganske 
pænt, men ferierne var nu det, man husker bedst. 
I de næste par år boede vi i påsken på en bondegård i Krogstrup beliggende 
i Hornsherred.  
Familien bestod af far, mor og to piger. Det første år, vi var der, var der et 
hold gæster til, men vi faldt godt til og hjalp med opvasken og andre 
gøremål. Vi fik også lov til at køre med, når mælken om morgenen skulle 
på mejeriet. Jeg fik også lov til at malke engang.  
 
Det endte med, at vi kom der flere år både i påsken og i mindre ferier, da vi 
børn blev gode venner med pigerne, der var på vores alder. 
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                                     Gudrun i malketøj 
 

 

En af højdepunkterne i løbet af året var den årlige biludflugt i lejet bil. Det 
var som regel hen på efteråret, for så var der en del nedfalden frugt, der 
var til at få for en billig penge eller helt gratis.  
Jeg mindes sådan en tur en søndag i september, hvor vi købte 3 store 
kyllinger, som mor ville servere på min fødselsdag, der var den følgende 
onsdag. Vi fik dem levende, da vi ikke troede, de kunne holde sig til om 
onsdagen, hvis de blev slagtet. Så tre af os sad med hver sin kylling på en 
avis. Vi morede os godt der bag i bilen. Vel hjemme anbragte vi 
hanekyllingerne i vor store høkasse med lågerne på skrå, så de fik luft. 
Næste morgen vågnede vi ved hanegal. En af kyllingerne stod oppe i det 
øverste vindue, der var åben på grund af lugten. De blev omgående slagtet 
og blev nydt om onsdagen under megen snakken og latter, da 
søndagsudflugten blev fortalt for gæsterne. Far var ikke kedelig. 
 
 
Før jeg vidste af det, stod ferien for døren. Det halve år i 10. klasse gik 
hurtigt, da der skete så meget nyt, og til eksamen skulle jeg for første gang. 
Nu lå jeg midt i klassen. Hvad andet var at vente? Så dygtig var jeg heller 
ikke. Ferien lå foran mig. Det var nu kun 6 uger, men det var dejligt at 
være fri for lektierne, selvom man tit i ferien mindedes, hvad man havde 
lært og ikke måtte glemme. 
 
Ferien i Jylland efterfulgtes denne sommer med 6 uger på Bornholm, der 
herefter blev vort foretrukne feriested. Vi boede på Riis Pension, det senere 
Klostergården i Allinge. 
Fru Riis, som ejede pensionatet, havde en datter, Magda Hansen, som mor 
havde kendt i sine unge dage. De mødtes tilfældigt, og da hun fortalte, at 
hun med familie skulle holde ferie hos sin mor på Bornholm, var det 
nærliggende for mor, at her var muligheden for en billig ferie, og så endda 
noget nyt. 
 
Rejsen til Bornholm gik fra Havnegade til Allinge med Østbornholmeren 
med et kort ophold i Hasle. Turen rundt om Hammeren var betagende med 
de mange klipper og indsejlingen til Allinge. Alt dette virkede lige 
betagende på mig ved hvert gensyn, for Bornholm blev i mange, mange år 
vort foretrukne feriemål enten i Allinge, Sandkås eller Tejn. 
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Blandt gæsterne på Riis Pension var Fru Riis` datter med sine to børn, 
Kirsten og Jørgen. Dem legede vi meget med. Da man skulle passe 
spisetiderne, og når vejret var godt, hvad det næsten altid var på 
Bornholm, gik vi hver formiddag ad klippestien til Sandkås ca. 20 min. Her 
var den dejligste badestrand. Ved frokosttid vandrede vi tilbage ad stien til 
pensionen, og efter frokost tilbage til stranden, hvor det gjaldt om at få en 
god plads til de gæster, som først kom senere end vi unge, der opholdt os på 
stranden det meste af dagen. Solen og vandet gjorde os meget solbrændte. 
 
Om aftenen gik vi tit til Hammershus Ruiner for at se solnedgangen eller 
ned til havnen for at se Østbornholmeren afsejle. Da vi kendte Fru Riis` 
datter, var vi ofte inde i privaten, inden vi skulle i seng. Engang, vi havde 
plukket en masse blåbær, fik vi dem serveret med sukker og mælk. Det 
havde jeg aldrig smagt før. 
 
Da vi ikke havde cyklerne med, blev det mest til lange gåture, men alt var 
jo nyt for os. I Sandvig badede vi også, men det var mere mondænt, og så 
kostede det også noget. Der var masser af badehoteller i Sandvig med 
musik og dans om aftenen. Det stod vi større børn udenfor og kikkede på 
sammen med den lokale ungdom. 
 
En aften stod Knud og jeg sammen med nogle unge på vores alder nede ved 
havnen og så på skibene. Havet kom pludselig i et voldsomt oprør, uden en 
vind rørte sig. Det var meget mærkeligt.  
 
 

 
 
                             Thor i de oprørte bølger 
 
 

I havnen blev der en voldsom søgang, så da båden Thor, der dagligt sejlede 
med turister til Christians Ø, og som vi dagen før havde været med, beredte 
sig på at sejle ud af havnen, bad vi om lov til at sejle med. Da vi fik ja, 
sprang vi om bord. Det var spændende, syntes vi, og sikke bølger. Båden 
var nærmest på størrelse med en stor fiskerbåd, men ingen af os blev 
søsyge, trods det gik op og ned. Men det var en mærkelig fornemmelse, at 
der ingen vind var. Vi sejlede nordpå forbi Sandvig og rundt om 
Hammeren med de høje klipper ganske nær på. Det så flot ud, syntes jeg og 
tænkte slet ikke på, at det kunne være farligt.  
Vi endte i Hammerhavnen, hvor vandet var roligt. Vi takkede for turen, en 
oplevelse rigere, og begav os på hjemturen helt opstemte og snakkende.  
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Halvvejs hjemme blev vi mødt af opskræmte forældre og rædselsslagne 
gæster fra pensionatet.  
De kunne ikke forstå, hvor vi blev af, og nede på havnen havde de fået at 
vide, at vi var taget med Thor om til Hammerhavnen. De faldt hurtig til ro, 
da de så os alle uskadte, men foreholdt os det ubetænksomme i, hvad vi 
havde gjort.  
Det mærkelige vejr og vores sejltur blev længe et yndet samtaleemne den 
sommer. 
 
 
 
Det blev ikke sidste gang, vi holdt ferie på Bornholm. Næste år gik turen 
atter derover, men denne gang tog vi via Sverige fra Simrishamn og derfra 
med båd til Allinge for også at prøve denne vej.  
Vi havde lejet manufakturhandler Theodor Holms villa i Løsebæk Strand, 
lige hvor klippestien i Allinge begyndte. Denne villa plejede at være lejet ud 
til en tysk familie, vist nok jøder, men da de ikke kunne komme, grundet 
urolighederne i Tyskland, fik vi den til halv pris 300 kr. for 6 uger. 
 

            
 
       Ruth Knud, Lizzie og Gudrun på verandaen i Holms villa 

 

Der hørte en stor have til med en stentrappe ned til stranden, desuden en 
kajak til to. Til hjælp i huset antog mor en 14 års pige, hvis far var 
fiskehandler, så den stod tit på fisk, det var så nemt. Denne gang havde vi 
cyklerne med.  
Min veninde Inge boede denne sommer i Sandvig sammen med sine 
forældre. Det var ikke så lang fra Allinge, hvor der var en tennisbane. Det 
blev til, at vi et par gange om ugen spillede fra 8 til 9 om morgenen. Det 
kneb bare for Inge at komme op så tidligt om morgenen, men det var den 
eneste tid, der var ledig. Der var dog altid en anden, jeg kunne spille med, 
hvis hun ikke dukkede op. 
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I løbet af sommeren kom Finn Methling og hans bror Sven. Knud var jo 
ligesom hjemme hos dem, så her var en lejlighed til at gøre gengæld. her 
var masser af plads. 

 
Nu var der rigtig liv i huset. En dag cyklede vi op til Knægten, et 
højdedrag, der lå lidt vest for Allinge. Her var der mange blåbær, og vi fik 
også plukket en masse. De blev alle hældt over i en spand, som Knud fik 
overdraget. På hjemvejen væltede han i et sving med alle bærrene. Vi fik 
samlet nogle af dem op i spanden, men det var en sørgelig lille portion, og vi 
havde sådan glædet os til blåbær med mælk og sukker. Nu blev der kun lidt 
til hver. Og al den tid, vi havde brugt! 
 
Det var så heldigt, at Finn og Svens farmor boede på Hotel Hammershus, 
mens de var hos os. Det var et fint hotel, der dengang lå lige neden for 
Hammershus Ruiner. Nu er det væk. Vi besøgte hende tit, især om aftenen, 
og så blev der spillet bridge; det var ret almindeligt den gang. Det spillede 
vi også tit om vinteren med far og mor. Deres farmor var en stout ældre 
dame, jeg syntes, hun var flot, og vi kedede os ikke i hendes selskab. 
 
 
 

                
 

                              Mor og far ved Holms villa 

 
 
Der skete en masse den sommer. En aften, mens far holdt ferie hos os, var 
vi alle en tur nede på havnen. Der traf jeg en af mine tidligere 
skolekammerater, Inger Harbom, og da far og mor kendte hendes forældre, 
faldt i snak. Det viste sig, at de skulle rejse hjem dagen efter, men det blev 
til, at Inger fik lov til at forlænge sin ferie og bo hos os en uges tid. Så næste 
dag flyttede hun ind.  
 
Nu var der fuldt hus. Fire piger i et værelse og tre drenge i et andet. Inger 
og jeg havde en dejlig tid sammen. Vi badede daglig fra Sandkås, et dejligt 
sted, hvor vi enten spadserede ad klippestien eller padlede i kajakken. Den 
havde vi meget glæde af, den inspirerede Knud til ene selv at bygge en. 
 
 



 59 

                  
 

                           Gudrun Inger og Knud i kajak 
 

Ingers ophold hos os resulterede i, at jeg blev inviteret på weekendbesøg 
hos hende i Hellerup, hvortil de var flyttet, og Inger derfor gik i en anden 
skole. Jeg var imponeret over den store villa med have. Vi holdt 
forbindelsen ved lige i nogle år og skrev sammen, da hun blev sendt på en 
skole i England for at lære sproget og få en vis dannelse. Nå, men tilbage til 
Bornholm. 
 
Da det var første gang Finn og Sven var på Bornholm, skulle de se nogle af 
seværdighederne: Jons Kapel, Finnedalen, Hammershus Ruiner, Det lille 
og Det store Fyr og andre kendte steder på Nordbornholm. Dem kunne vi 
cykle til. Men for at se den sydlige del af øen var vi på en dejlig tur med en 
turistbus. Vi var kun Finn, Sven, Knud og jeg. Turen gik til 
Hellighomsklipperne ved Rø, Østerlars Rundkirke, Nexø, hvor vi fik 
frokost, som vi nød, da den var meget bedre, end den, vi fik til daglig. 
Derpå til Due Odde med det fineste sand. Her badede vi. På hjemturen 
besøgte vi Paradisbakkerne med Rokkestenen, som dengang kunne rokke 
ved en let berøring og den smukke by Gudhjem med sine mange 
silderøgerier. En anstrengende tur; men hvor havde vi set meget, som ikke 
lignede det øvrige Danmark. 
 
Mor havde været så uheldig at forstuve sin fod, troede hun, men hun havde 
brækket et lille fodrodsben, så hun i lang tid knap kunne støtte på benet. 
Knud tog hende derfor med i kajakken, når vi skulle til Sandkås for at 
bade. 
 
Senere hørte vi gennem Ingers forældre, at folk undrede sig over alle de 
børn, der boede i den røde villa ved Løsebæk Strand; og nu havde deres 
storesøster fået dårligt ben, så hun dagligt blev sejlet til Sandkås af sin 
broder. Mor så ret ungdommelig ud. 
 
Det er dejligt med gæster, men det er også rart kun at være os selv. En 
morgen fortalte mor, at hun havde drømt, at Faster Rita, der boede i 
London, var i København; og i løbet af dagen kom der telegram om, at 
Faster Rita ganske rigtig var i København, og at mor skulle komme, da 
Faster Rita ville have mor med til Marienlyst, et mondænt hotel nord for 
Helsingør. Det var lige noget for mor, og heldigvis var hendes ben blevet 
bedre. 
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Vi glædede os til at blive alene og lovede at hjælpe vor hushjælp, som vi 
plejede, men nu også med maden. Vi undrede os godt nok over mors drøm. 
Senere fortalte mor om en drøm vores farmor havde haft. Hun drømte, at 
alle hendes børn stod rundt om hende, blot var hendes ældste søn Svend 
der ikke, og et par dage efter fik hun brev om, at han var død. Der sker 
meget, man ikke kan forklare. 
 
Efter en uge var mor tilbage efter en dejlig uge med Faster Rita, og hvad 
havde hun ikke oplevet? For Faster Rita var lidt speciel. 

 
Resten af ferien gik stille og rolig. Jeg nød hver dag og roede tit i kajakken 
til Sandkås. Det var lidt uhyggeligt, især når jeg kiggede ned i vandet og 
under mig så klipper med dybe kløfter. En dag sprang der et marsvin over 
forenden på kajakken. Det skræmte mig, så siden hen gik jeg altid ad 
klippenstien til Sandkås. Knud var derimod mere modig. En dag roede han 
og en kammerat tværs over vandet til Gudhjem, men hjemturen foregik 
langs kysten, da turen ud havde været for farefuld med mange bølger, så de 
måtte øse vand ud af båden. Knud har altid været så dumdristig 

 
Efter en dejlig ferie var jeg atter hjemme i København. Livet her 
forandrede sig, eftersom vi blev ældre. Methlings boede nu i en lejlighed i 
Lagkagehuset på hjørnes af Gl. Kongevej og Vordorfvej med udsigt over 
Peblingesøen. Desuden havde de bygget sommerhus ved Furesøen i 
nærheden af Stavnsholt. Knud havde været en ivrig hjælper, og han kom 
her ofte især forår og efterår. Jeg var tit med. Vi kørte på cykel via Holte 
Rudersdal, hvor vi drejede til venstre gennem Vaserne til Stavnsholt og så 
ned mod Furesøen. Huset var af træ. Foran lå en stor græsplæne, der 
strakte sig helt ned til vandet, hvor der var bådehus med båd, og udenfor 
en badebro. Herfra badede vi. Dengang var vandet rent og klart, og tit var 
vi ude at fiske. Svend Methling var ivrig fisker. Man sagde, at han fløjtede 
fiskene til sig, så middagen stod ofte på gedde, aborre eller ål. En gang 
havde han 21 aborre med hjem. Dem filerede vi og fik med citronsovs.  
 
 

                    
 

                Knud og Sven med en meget stor ål 
 

 

Grunden var udstykket fra en flot landejendom, Vigen, og på dens grund lå 
en grusgrav med gamle tipvogne uden lad eller overdel, men med hjul. Her 
tilbragte vi megen tid med at skubbe dem op og så køre ned, jo hurtigere jo 
bedre. Vi lavede også en flot totempæl, hvortil vi bandt deres Grannie 
(mormor), som var halvkineser. Hun gik med på spøgen. 
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Methlings boede kun nogle år i Lagkagehuset, så flyttede de til 
Svanevænget i et rækkehus. Det lå i nærheden af Svanemøllen, en sidevej til 
Strandvejen ned mod vandet. 
Rækkehuse var der ikke mange af dengang. 
 
Moster Else med familie var flyttet til en lejlighed på Dr. Primesvej 10 på 2. 
sal lige bag den franske skole. Samtidig købte de en byggegrund nordvest 
for Hornbæk ved Horneby. Her havde en landmand ladet udstykke en del 
af sin mark til sommerhusbebyggelse. Sommerhuset, de lod opstille på 
grunden, var ikke større end et kolonihavehus med en stue og et lille 
køkken uden moderne bekvemmeligheder. Vand hentede vi fra en 
vandhane på grunden, et hul i jorden udgjorde den tids køleskab og lokum 
fandtes i et skur bag huset.  
 
Der blev dyrkes jordbær og alskens grøntsager, da Onkel Hagen elskede at 
se alt trives om sig. Senere fik de et hus med fire køjepladser, så nu var der 
plads til gæster. 
 
Dengang i trediverne fandtes der mange af den slags sommerhuse, det var 
den rene luksus, syntes man dengang. Det gjaldt bare om at komme ud og 
væk fra storbyen. 
Her har jeg tilbragt mange dejlige dage. Det tog 3 timer at cykle hertil. 
 
 
Mens jeg gik i gymnasiet, flyttede vi til Frederiksberg Alle 13 A på Sct. 
Thomas Plads i en stuelejlighed med have og veranda. Ved siden af lå nogle 
selskabslokaler og derefter Templet, Frelsens Hærs højborg, som Ruth og 
Lizzie af og til besøgte med en af vore husassistenter søndag eftermiddag, 
når der var underholdning og kaffe. 
Vi boede nu så nær ved skolen, at vi kunne høre skoleklokken ringe. 
 
Kort tid efter kom Astrid Petersen ind i vores liv. Hun var fra Randers og 
havde gået i skole med Moster og mor, var ugift og ansat i Nationalbanken. 
Hun boede på Maglekildevej i nærheden af moster Else. Jeg tror, de mødtes 
ved en af Randusianer Samfundets sammenkomster, og så har mor 
inviteret Astrid hjem til os. Hun var meget livlig og altid glad og dertil 
intelligent, lige noget for mor. Far og Astrid accepterede snart hinandens 
drillerier. Herefter var hun en velkommen gæst ved fester og andre 
lejligheder, især på grund af sit gode humør. 
 
Far havde startet en ny damehatteforretning i Gyldensløvegade. Den lå i en 
nyopført bygning, hvor også skattevæsenet flyttede ind. Vi var spændt på, 
hvordan det ville gå. Desværre gik det ikke så godt, men far håbede stadig. 
Vi tre piger fik altid en flot stråhat til sommerbrug. Vi skulle repræsentere 
forretningen. 
 
Jeg husker en gang farfar inviterede os i Tivoli, og den stolthed han følte og 
galanteri over at promenere med os 3 piger, endda hans børnebørn. 
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Gymnasietiden bragte også meget nyt med sig. Man hørte nu til de store, og 
i frikvartererne spadserede vi hen ad Frederiksberg Alle eller flokkedes 
omkring springvandet på Sct. Thomas Plads. Og var man særlig 
slikmundet, endte man i hjemmebageriet i nærheden, der var berømt for 
sine linser. Jeg mindes stadig smagen, selvom det var sjældent, jeg tillod 
mig den luksus. 
 
Vi havde også fået en ny gymnastiklærerinde, Signe Prytz, en yngre og 
mere moderne. På en skitur med hende i Dyrehaven revnede hendes 
bukser, mens vi asede af sted, men det tog hun i stiv arm. Desværre blev 
hun ikke ret længe på skolen. Hun var nok for moderne for rektor.  
Senere blev hun forstanderinde for Jægerspris Børnehjem for piger, stiftet 
af Grevinde Danner på Jægerspris Slot. 
 
Inden Signe Prytz forlod skolen, havde hun fået dannet et hockeyhold, flest 
fra vores klasse, som efter skoletid trænede på Østerbro Stadion. Det var 
noget helt nyt. Vores klasse var i det hele taget meget sportsinteresseret, 
især i håndbold. Et år spillede vi på Ordrups Skole mod flere 
københavnske skoler, og vi vandt alle kampene på nær en. Jeg var 
målmand.  
 
Vi blev så udtaget til at spille mod flere af landets skoler ved et 3 dages 
ophold på Niels Bucks Gymnastikhøjskole. Det blev en stor oplevelse. Vi 
var indkvarteret privat. Jeg blev indkvarteret hos en af byens spidser, 
overlæge Thrane, der boede i en stor villa ved Svendborgsund tillige med 2 
kostskolelever fra Stenhus. Det var fint selskab, jeg var kommet i. De hed 
henholdsvis Rewentlov og Carl Christian Scavenius. Sidstnævnte kom fra 
Klintholm på Møen. 
Den første dag blev vi sejlet ind til Svendborg i overlægens motorbåd. Her 
mødtes holdene, inden vi samlet kørte ud til Ollerup. Der var 
gymnastikopvisning, svømning og boldspil, så der var nok at se på, når vi 
ikke selv skulle i ilden. Vi vandt pigernes håndbold. Vi var også et godt 
hold.  
Jeg nød rigtig mit ophold hos overlæge Thrane. Han var enkemand, men 
havde en meget sød husbestyrerinde, Rørdam. Én aften var vi også ude at 
danse. Mine kammerater misundte mig sådan i det stille. 
 
Vel hjemme igen kom jeg atter ned på jorden. Vi var også på en geologitur 
til Stevns Klint.  En af klassekammeraterne, Grethe Madsens far, Max 
Madsen, var kendt for sine turistbusser. Så det faldt lige for at køre af sted i 
en af hans busser. Først kørte vi til Stevns Klint og så på forsteninger 
sammen med vores geologilærerinde, frk. Gowertz og vor tidligere 
klasselærerinde, frk. Tønder. Efter at have spist vores medbragte frokost 
besøgte vi Vemmetofte Kloster, hvor Nina Sinding, en af 
klassekammeraterne, var indskrevet. Dvs. at hvis hun ikke blev gift, så 
kunne hun få en bolig her på slottet. 
Derefter var vi inviteret til te på Vemmetofte Skovriddergård hos 
skovridder Lassen, hvis datter, Karen Margrethe, var kommet ind i 1.g 
efter at have taget præliminæreksamen fra Faxe Realskole. Hun boede nu 
hos noget familie i København. Turen blev en uforglemmelig oplevelse. 
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En af de nye elever, der også begyndte i 1.g, var Inger Dalsgård Espersen. 
Hun kom fra Roslev ved Skive og boede hos sine mostre i en villa på 
Frydendalsvej, en sidevej til Frederiksberg Alle. Hende blev jeg straks gode 
venner med, og da vore veje senere i livet ofte krydsedes, blev det et 
venskab for livet til hendes død i 90 erne. Inger var en ganske almindelig 
ung pige, der ikke gjorde sig særlig bemærket, men i gymnastiktimerne 
vakte hun opsigt. Ingen kunne gøre gymnastik som hun., de sværeste 
øvelser, som vi ikke engang kendte, klarede hun som ingenting. Alt det 
havde hun lært i Jylland. 
 
 
Mens jeg gik i 2.g, bestemte Knud og jeg os for at tage på en cykeltur til 
Jylland i efterårsferien, og samtidig skulle vi besøge Inger, der var hjemme 
i Roslev i ferien. 
Vi tog båden København-Århus på dæksplads og gik fra borde i øsende 
regnvejr. Vi kørte nu mod Randers, og i løbet af eftermiddagen stilnede 
regnen af, og da vi nåede Randers Vandrehjem, var vi blevet helt tørre. 
Næste dag fulgte vi Gudenåen. Der havde vi aldrig været. Sådan en stor å, 
havde vi aldrig set før. Hen på eftermiddagen drejede vi nordpå, og da det 
blev tidligt mørkt, skulle vi finde et eller andet sted at overnatte. Vi havde 
soveposer med, så vi regnede med at kunne sove i en lade et eller andet sted. 
Vi fik husly på et mindre husmandssted, hvor vi fik anvist soveplads i høet 
over kostalden. Men inden vi gik til ro, måtte vi da endelig spise aftensmad 
sammen med dem. Da jeg forhørte mig om, hvor wc`t befandt sig, lød 
svaret: I kostalden, og køerne sparker ikke. Næste morgen måtte vi ikke 
køre, før vi havde fået morgenmad. Det var første gang, vi havde overnattet 
på denne måde, og vi havde slet ikke regnet med så megen gæstfrihed. 
 
Turen gik videre nordpå mod Roslev, hvor vi skulle besøge Inger Dalsgård. 
Vi nåede hertil hen på eftermiddagen. Det sidste stykke vej havde jeg haft 
stærke mavesmerter, hvilke jeg ofte led af, så jeg kom straks i seng med en 
varmedunk. Henad aften havde jeg det bedre, og næste dag var jeg rask 
igen. Heldigvis, for vi havde kun en dag sammen med Inger, og der var 
meget, vi skulle se.  
 
Alle gårdene i Roslev lå i selve byen med markerne bagved. Hele dagen gik 
med at se staldene og dyrene, for det var en stor gård, Ingers forældre 
havde. Det var hendes mors fødehjem. Senere var vi ude i marken, der 
strakte sig 4 km bagud og endte med en kæmpehøj, som gården var opkaldt 
efter, Hesthøjgård. 
 
Der var meget at se for sådan to københavnere som Knud og mig. Næste 
dag gik turen sydpå over Lille Vildmose mod Silkeborg, som vi gerne skulle 
nå den dag, da der var et vandrehjem, vi skulle overnatte på. Det blev en 
våd tur med masser af byger, så vi søgte læ hele tiden, og da der ikke var 
mange træer, nåede vi først læ, når bygen næsten var forbi. Den sidste del 
af vejen var meget bakket, og så var det blevet mørkt. Jeg husker især, at 
bakkerne virkede uendelig lange, når vi så bilernes baglygter, når de nåede 
toppen. Trætte og våde nåede vi vandrehjemmet. Trods alt havde vi 
overskud til en biograftur, inden sengetid. 
Resten af turen gik efter planen. 
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Da jeg tit led af mavesmerter, havde mor spurgt Dr. Otto Møller fra 
Bakkegårds Klinik, om hvad han mente derom. Han mente, at det nok var 
kronisk blindtarmsbetændelse. Han ville godt fjerne blindtarmen uden 
beregning, blot skulle vi betale for nattevagten. 
Lidt før jul fik jeg fjernet blindtarmen. Den var meget betændt. Alt gik 
godt. Såret blev forsvarligt lukket både med kramper og tråd. Kramperne 
blev fjernet først, og da såret så fint ud, kom jeg hjem juleaftens dag, dvs. 6. 
dagen efter oprationen. Lidt af en begivenhed. 15. dagen efter blev trådene 
fjernet.  
Ved afskeden fik jeg min blindtarm udleveret i et glas med sprit og besked 
om, at jeg ikke måtte gøre gymnastik de næste par måneder, men ellers 
måtte jeg godt begynde skolen. Jeg gik jo i 2.g, så det gjaldt om ikke at 
forsømme for meget. 
 
Den vinter havde vi en lidt ældre pige som hushjælp. Hun kom tit i Frelsens 
Hær og tog af og til Ruth og Lizzie med. En dag opdagede mor, at der var 
brændt hul i lysedugen på hendes kommode. Og da mor spurgte hende om, 
hvorledes det var sket, svarede hun, at hun havde ligget på sine knæ og 
bedt for mig, da jeg skulle opereres, og derfor ikke kunne slukke lyset. 
Hertil havde mor intet at sige. 
 
 
 
Gymnasietiden var hård med mange lektier, men også meget spændende 
med meget nyt. Fire gange i løbet af vinteren var vi i Det kongelige Teater 
til billig pris. Indimellem var der om aftenen foredrag eller oplæsning på 
dansk eller engelsk (sidstnævnte vort hovedfag). Det var kendte 
personligheder, der læste op, f.eks. Wilhelm Andersen. Stemningen sådan 
en aften på skolen var en ganske anden, end når vi mødte om dagen. 
 
Skolekomedie havde vi en gang om året. Det var 2.g, der havde den opgave. 
Et år opførtes Købmanden af Venedig på engelsk. Eleverne måtte have 
været særlig dygtige til engelsk. 
Da det blev vores tur, opførte vi Hostrups: En spurv i tranedans. 
 
 
Der var flere af klassens elever, der inviterede til middag med bal. Jeg var 
med til nogle af disse fester, men da ikke alle kunne inviteres, og vi havde et 
godt sammenhold i klassen, blev vi enige om at holde en klassefest og 
regnede med, at det kunne holdes på skolen. Det måtte vi gerne, men uden 
drenge. Da det ikke just var meningen, holdt vi ballet på Søpavillonen.  
Som anstandsdame var en af vores mødre med. Det blev en succes, så vi 
gentog det året efter. 
 
 
Eksamenstiden kunne jeg godt lide. I 2.g var vi inviteret på en endagstur i 
rektors sommerhus i Ellekilde 7 km nord for Helsingør. Huset lå lige ned til 
vandet med badebro og båd. Det var en afslapningsdag uden lektielæsning. 
Vi nød det, og rektor viste sig fra en helt anden side, end vi var vant til. 
Hun var både sjov og humoristisk. 
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Så havde vi læseferie i fire dage inden skriftlig eksamen, og derpå den 
mundtlige med en læsedag mellem hvert fag. Det var en spændende tid. Jeg 
nød det, kun at være få timer på skolen, og da vejret som regel var ret 
varmt på den tid af året, cyklede jeg tit ud til Damhussøen, hvor jeg i ro og 
fred forberedte mig til næste dags eksamen. Var tiden knap, sad jeg i 
Haveselskabets Have, hvortil vi havde familiekort. Latin og historie var jeg 
god til, derimod ikke til matematik, men 2.g var sidste år, vi sproglige 
skulle have matematik, og her overraskede jeg vores lærerinde til eksamen 
med at kunne svare rigtigt på alt og fik den næstbedste karakter. Jeg 
glemmer aldrig hendes ansigt. 
Aftenen før havde jeg ligget i min seng og gennemgået pensummet i 
hovedet, og pludseligt gik det op for mig, hvad det hele gik ud på, og næste 
dag, mens vi ventede på at blive kaldt ind, kunne jeg forklare dem der var 
usikre, hvorledes det hang sammen. Det havde jeg aldrig før kunnet. Skade, 
at det ikke var sket lidt tidligere. Nu har jeg glemt det igen. 
 
 
Vi var 28 elever i min klasse. Heraf var de 8 matematikere, så vi havde kun 
enkelte fælles timer. Disse otte havde et godt sammenhold, da de kun var så 
få. Dette resulterede i, at de en dag mødte i ens rødternede kjoler. Nej, hvor 
vi kiggede. Ikke bare os i klassen, men hele skolen. De var vel 16-17 år. 
 
Min morfar havde været frimurer, og det kom nu min mormor til gode. 
Frimurerne lod i midten af 30 erne et større boligkompleks bygge på 
hjørnet af Frisenborg Alle og Kildevældsgade. Min mormor var enke og 
havde kun en mindre pension efter sin mand. Hun kunne ikke længere 
ernærer sig ved spilleundervisning, så hun fik her en fribolig. Det var 
ganske vist på 4. sal, men da hun var dårligt gående og heller ikke kom på 
gaden i Willemoesgade, hvor hun boede på 1. sal, fandt hun sig snart til 
rette. 
Som nabo fik hun familien Bisserup, som blev hendes gode venner. De hjalp 
hende med indkøb, så længe de kunne. senere fik mormor en ordning med 
en af de handlendes bydrenge. En ting, hun var glad for, var hendes udsigt. 
Der var Kildevældsparken med en lille sø og bagved et stort areal, hvor 
ingeniørtropperne havde deres øvelsesterræn.  
Senere blev Kildevældskirken bygget mellem Frimurerstiftelsen og parken. 
Til mormors store glæde kunne hun stadig se parken. 
 
Knud og jeg besøgte hende tit, og mens vi nød en sodavand, og hvad hun 
ellers havde i huset, fortalte hun om sin ungdom; en helt anden verden, end 
den vi kendte. Humøret havde hun ikke mistet derom omkvædet: Og her 
sidder jeg på min knast. 

 
Farfar, som nu var enkemand, var flyttet fra Brønshøj til Utterslevgård i 
nærheden af Bellahøj. Det var første gang Københavns Kommune havde 
bygget et så stort boligkompleks til aldersrentenydende, som det hed 
dengang. Farfar fik en 1 værelses-lejlighed med kammer og bad. Beboerne 
kunne købe mad til en rimelig pris, desuden var der selskabslokaler. 
Bebyggelsen var yderst moderne, og den blev tit fremvist for kommunens 
gæster fra udlandet. 
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Fars fætter på hans mors side, H.C.Møller, direktør for Fordfabrikken i 
Sydhavnen, indbød ved festlige lejligheder hele familien både fjern og nær 
ca. 80. Sølvbrylluppet blev holdt på Den kongelige Skydebane, der dengang 
lå på Vesterbrogade. Der blev ikke sparet på noget. Dejlig mad, stort 
orkester, hvortil vi dansede.  
Flere år efter var der atter fest. Denne gang hos Nimb i Tivoli. Der så man 
atter familiemedlemmer, man ikke kendte eller kun så til begravelser. 
H.C.Møller holdt også farfars 85 års fødselsdag i selskabslokalerne på 
Utterslevgård. Her var flere af farfars søskende med familie med. Jeg tror 
vi var en 50 stykker. Der blev også danset og sunget. Jeg dansede vals med 
farfar. Han dansede, så jeg var helt svedt bagefter; men sådan dansede han, 
da han var ung. Nu var han 85; det var meget, at han kunne. 

 
Da mor var ung, havde hun haft en penneven i England, og nu var det min 
tur. Så jeg skrev til et af universiteterne og fik svar fra Trinity College. En 
ung mand ved navn George B. Blaker svarede mig. Vi skrev sammen i 
mange år. Det var en god måde at lære engelsk på. I begyndelsen rettede 
han også mine breve. Desuden fik jeg en masse at vide, bl.a. at han boede på 
et mindre slot, og han havde en søster, der skulle præsenteres ved hoffet. 
Senere tror jeg, at han blev ansat ved Udenrigsministeret, da han opholdt 
sig meget i Tyskland for at lære sproget. Det var før krigen. 
 
 

 
Her i 30 erne kom Oxfordbevægelsen til København. Det var en reliøs 
bevægelse, som nok var startet i England og derfra bredt sig til andre 
lande. Der blev holdt mange møder rundt om i byen, og da tvillingernes 
hjem blev grebet af bevægelsen, var der større diskussioner i klassen både 
for og imod. I aviserne var der også mange artikler. Det var især religiøse 
familier, der gik ind for bevægelsen. Sådan et hjem var tvillingernes. Når 
jeg en enkelt gang spiste med, blev der bedt bordbøn. Efter nogle år døde 
bevægelsen ud, men for os unge var det en interessant tid. 
 
 

 
Da sommeren 1934 nærmede sig, regnede jeg med, at vi skulle til 
Bornholm. Men nej, mor ville til Hornbæk, så hun kunne være sammen 
med moster Else og familie, hvis sommerhus lå 2 km nordvest for 
Hornbæk. Og sådan blev det. Jeg ville nu gerne til Bornholm, bare en uge, 
men ikke alene. Hjemme havde de ikke noget imod det. Jeg kunne komme 
til Hornbæk bagefter. 
 
Grethe Becker fra den klasse, jeg før havde gået i, kom jeg en del sammen 
med, og hun ville godt med. Det skulle være en billig tur. Telt havde vi, og 
sovepose kunne hun låne af os. Knud ville hjælpe os med at pakke, da han 
var spejder, og det helst skulle fylde så lidt som muligt. Grethes mor var 
enke. Hendes far var død af den spanske syge. Moderen ernærede sig som 
massøse, og hun gik meget op i, hvad Grethe lavede, og hvem hun kom 
sammen med. Så Grethe var spændt på, om hun fik lov. Da turen kun ville 
koste 35 kr., og jeg var en fornuftig pige, det sagde hun da, fik Grethe lov. 
 
En lørdag sidst i juni drog vi af sted med telt og oppakning. Vi sejlede med 
Østbornholmeren på dæksplads. Pris 5 kr., da vi ikke havde cykler med. 
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Tidlig næste morgen var vi i Allinge. Vejret var dejligt, som det næsten 
altid er på Bornholm, så vi begav os straks ad Løsebækvej til klippestien, 
der førte til Sandkås. Dengang fandtes der ikke campingpladser, så vi 
havde tænkt at campere på et grønt område, som jeg vidste, der fandtes en 
del af langs klippestien.  
 
Ikke langt fra Løsebæk Strand var en dejlig plads i læ af en høj bakke. Den 
virkede tiltalende. Næppe havde vi fået rejst teltet, før kunstmaler Oluf 
Rudes kone, som boede i et hus beliggende højt oppe på en bakke på den 
modsatte side, kom. Jeg syntes ikke, vi kunne genere, men hun ville absolut 
have, at vi skulle flytte. Det gjorde vi så. Henne bag næste klippe fandt vi en 
god plads, og lidt efter kom et par tyske damer, der spurgte, om de også 
måtte slå deres telt op. Det havde vi ikke noget imod, da det var mere 
betryggende at være flere.  
 
For ikke at ligge på den hårde klippegrund, havde vi medbragt to 
dynebetræk. Dem fik vi fyldt med halm fra et husmandssted langs vejen ind 
til Allinge. Her fik vi også lov til at benytte toilettet. Vand til madlavningen 
kunne vi også få her, da vi havde kogegrejer med.  
Det skulle være en billig tur.  
Morgenvask og tandbørstning foregik fra klipperne.  
 

                         
 

                      Gudrun og Grethe på klipperne 
 
Det blev en dejlig uge.  
En dag spadserede vi ad klippestierne hele vejen til Gudhjem forbi 
Helligdomsklipperne og Rø. Det sidste stykke fra Rø gik det op og ned ad 
stejle bakker. Godt man ikke havde cykler med! Fra Gudhjem gik vi videre 
til Melsted, hvor der var en dejlig sandstrand. Her badede vi og spiste vor 
medbragte mad. Da solen bagte, og vi var trætte, nød vi en velfortjent hvile. 
Hjemturen skulle foregå med Østbornholmeren fra Gudhjem til Allinge. 
Den gik efter kl. 6. Sejlturen langs med kysten, hvor vi om formiddagen 
havde gået, var pragtfuld og en let måde at komme hjem på. Pris 75 øre. En 
tur man ikke glemmer. 
 
Da det var første gang, Grethe var på Bornholm, nød hun omgivelserne i 
fulde drag. Når vejret var til det gik vi i vandet fra Sandkås, hvor vi traf 
flere andre unge, som jeg kendte fra tidligere ferier. Så alene var vi ikke; og 
om aftenen mødtes vi igen i Allinge, når Østbornholmeren skulle afgå til 
København. Der var altid meget at se på. Vi blev der til vi havde set 
damperen stå ud af havneløbet. Og så var vi glade for, at vi ikke skulle med 
denne gang. 
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Sandvig med alle hotellerne, Hammerknuden med fyrene og Hammershus 
ruiner med de flotte solnedgange besøgte vi på vore aftenture. Det var godt 
nok langt at gå, men tage toget ville vi ikke bruge vore penge til. Så hellere 
købe en is, og dengang var det rigtig fløde. 
 
Vi havde været heldig med teltpladsen og fik tit en snak med de 
forbipasserende. Selv Fru Rude kom og fik en sludder med os. Hun kendte 
mig godt nok, da mor og Fru Rude var ungdomsbekendte. 
 
Den dag, vi skulle rejse hjem, tordnede og regnede det hele dagen, så teltet 
var pladdervådt, da vi rullede det sammen, desværre, men vi havde nu haft 
en dejlig tur og kom hjem med 8 kr. hver på lommen. Grethes mor var 
yderst overrasket, for Grethe plejede at bruge rub og stub. 
 
Vel hjemme gjaldt det om at få teltet tørret og så af sted til Hornbæk på 
cykel. Huset, vi havde lejet, lå på venstre side af hovedvejen i selve 
Hornbæk, inden vejen der førte ned mod havnen. Huset hed Mindet, og vi 
rådede over hele 1. sal med østvendt altan. Et dejligt sted at spise 
morgenmad, for her var der morgensol. Jeg glemmer aldrig 
Hornbækbagerens dejlige landbrød, ja dengang smagte brødet af noget. 
 
Når vejret var til det lå vi ved stranden. Hornbæk er kendt for sin skønne 
badestrand med klitter, sand og vand. Moster Else, onkel Hagen og Erik og 
Bent besøgte os jævnligt. I nærheden boede en af mine skolekammerater 
Gerda Høst-Madsen. Vi badede tit sammen. En dag cyklede vi til 
Smidstrup Strand, hvor Karen Tulinius, en anden skolekammerat, boede, 
og havde der en fornøjelig dag. Om aftenen gik eller cyklede vi lange ture 
ind i landet, eller langs med stranden og endte nede ved havnen, hvor man 
altid traf bekendte fra byen.  
Hornbæk var et yndet feriested for københavnerne. Almindeligvis var 
mødrene med børnene alene hele ugen, og først om lørdagen kom mændene 
med toget. På sådanne dage var stationen fuld af kvinder og børn, og når 
toget endelig kom, var der gensynsglæde over hele linien. Biler var der ikke 
mange af dengang, så skulle man være rig. Radio og fjernsyn havde man 
heller ikke, så når man var på landet, tilbragte man den meste tid i Guds fri 
natur. 
Midt i august var ferien slut, og man var atter i København. Nu var det 3.g, 
det gjaldt. Sidste skoleår. 
 
Jeg må ikke glemme, at mens jeg gik i gymnasiet, var jeg med på en skitur, 
som Foreningen Norden arrangerede for gymnasieelever til en billig penge. 
Vi tog med toget via Stockholm til Storlien, der lå på højde med Tronhjem. 
Det var en tur på 12 timer. Efter 6 timer blev jeg køresyg, så jeg var glad, 
da vi endelig nåede Storlien. Her blev vi indkvarteret i et tog, der stod 
nedenfor et hotel, hvor vi spiste. Vi var ca. 10 fra hver skole både drenge og 
piger. Om formiddagen var vi på skiskole, og om eftermiddagen havde vi 
langrend. Det blev også til en heldagstur med bål og frokost, rensdyrkød, i 
det fri. 
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             Storlien i Norge 

Turen foregik i juleferien, så Nytårsaften blev fejret på hotellet med 
risengrød og ludfisk hvilket sidste vi danskere ikke rørte. Lugten var os 
nok. Bagefter var der bal, og dagen efter gik det hjemad.  
Efter 6 timer blev jeg atter køresyg. En tur man ikke glemmer. Jeg har kørt 
i mange tog uden at blive syg; de svenske tog vugger på en særlig måde. Da 
vi tog til Bornholm via Sverige, var jeg lige ved at blive syg, da vi nåede 
Simrishamn og derefter skulle fortsætte med færgen, hvor jeg intet 
mærkede. Siden har tilfældet været, at jeg ikke havde nødigt at køre med 
svenske tog. 
 
En anden episode fra gymnasietiden hører også med til ånden på skolen. Vi 
skulle også lære at tænke på de fattige. Så et år ved juletid fik vi to og to til 
opgave at lave en pakke med flæsk og ris, og hvad der ellers hører julen til. 
Karen Tulinius og jeg var sammen om en pakke. Vi var lidt benovede, da vi 
begav os af sted med pakken til den opgivne adresse på Vesterbro i en 
baggård på 4. sal. Langt om længe nåede vi op og ringede på. En ældre 
kone lukkede op. Vi stak hende pakken og løb ned ad trappen, glade for at 
det nu var overstået. Vi var jo ikke andet end et par store tøser. 
 
Sidste skoleår gik ligesom de andre år med megen læsning, især engelsk, 
hvor vi havde rektor. Og før vi vidste af det, var det eksamenstid. Den 
startede med, at vi skulle indtil byen for at prøve huer. Butikken, som lå 
ved Rundetårn, var fuld af glade unge af begge køn.  
 
Inden læseferien var hele klassen, 28 i alt, inviteret op i rektors sommerhus. 
Vi startede en torsdag eftermiddag ved 4 tiden i bus og var i Ellekilde ved 6 
tiden. Efter at have spist vor medbragte mad, fik vi anvist vore sovepladser. 
Nogle skulle bo hos rektor. I huset ved siden af, der tilhørte noget familie til 
rektor, var der plads til en del, og resten blev indkvarteret i et pensionat i 
nærheden af Hornbæk Plantage. Der var jeg imellem. Jeg delte værelse 
med Inger Dalsgård. Foruden os var vor klasselærerinde Frk. Gowertz og 
rektors husholderske med. De skulle hjælpe til. Vi unge skulle bare slappe 
af.  
Det var i begyndelsen af maj, og da vejret viste sig fra sin pæne side, blev de 
fleste måltider spist i det fri. Der blev rigtig kræset for os. En af aftenerne 
efter en lang spadseretur sad vi i hallen på hver sit trappetrin, og hvor der 
ellers var plads, med hver sin æggesnaps, mens ilden buldrede i kaminen og 
rektor læste højt for os.  
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                                 Hos rektor i Ellebæk 
 

Det var et par dejlige dage, og da vejret var godt, opholdt vi os for det 
meste nede ved stranden, hvis vi da ikke gik ture i den skønne omegn. 
Lørdag eftermiddag holdt bussen for døren, og så gik det mod København 
efter et par uforglemmelige dage og med friske kræfter, for nu gjaldt det 
eksamen.  
 
Det var en spændende tid. Nogle af pigerne var frygtelig nervøse, selvom de 
var dygtige og kunne komme ud fra eksamen med et sammenkrøllet og 
iturevet lommetørklæde. Jeg var også godt nervøs. I nogle fag fik jeg fine 
karakterer, og i andre klarede jeg mig knapt så pænt, men var tilfreds med 
mg% i gennemsnit.  
Så var jeg student og færdig med skolen. Hurra! 
 
Store Bededagsaften, der som regel faldt i maj, mens de vordende studenter 
læste og var midt i eksamenstiden, var en meget vigtig aften for dem. Da 
skulle man på Langelinie runde molen og lytte til talen ved et af 
monumenterne. Jeg havde tit været på Langelinie denne aften og det 
sammen med min veninde Inge Jensen.  
Vi sluttede aftenen af i Bredgade hos hendes fætre, hvor vi fik te og varme 
hveder. Men denne gang fulgtes jeg med flere fra klassen. Vi skulle ikke 
gerne dumpe til eksamen, så det gjaldt om at følge traditionen; og nu lagde 
man rigtig mærke til, hvor mange vi egentlig var, der skulle runde molen. 
Der var ligefrem trængsel. 
 
 

                           
 
                        Hestevognen med de glade studenter. Gudrun er nr. 3 fra venstre 
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Dagen efter at have været oppe i det sidste eksamensfag, som vi alle 28 
bestod og kunne sætte studenterhuen på, skulle vi ud på den traditionelle 
køretur rundt i byen. Vi mødtes i rektors lejlighed, hvor hun ønskede os 
tillykke. Samtidig fik en af pigerne den tilføjelse, at det havde hun ikke 
fortjent. Samme pige var godt begavet, men kommet nemt til det hele.  
Nede i skolegården ventede to flot pyntede hestevogne, som vi fordelte os i, 
mens lærere og elever under højlydt snakken så til.  
Da alle var på plads, kørte vi under høje hurraråb ud gennem porten og 
ned gennem Frederiksberg Alle i strålende solskin. Turen var nøje planlagt, 
da vi skulle besøge flere af kammeraternes hjem, hvor der ventede et større 
eller mindre traktement, efter hvad tid på dagen det var. Vi var ikke de 
eneste studenter, der fejrede dagen, så der blev råbt hurra, hver gang vi 
mødte en anden vogn, eller når lejlighed gaves. Og så kom det store øjeblik, 
da vi på Kongens Nytorv stod af vognene, tog hinanden i hænderne og løb 
rundt om hesten under høje råb. Vi var ikke alene, Der var studenterhold 
fra andre skoler, og humøret var højt efter alle de traktementer, vi havde 
nydt.  
Middagen foregik på Bellevue, og selvom vi var godt trætte og næsten ingen 
stemme havde af al den råben, endte nogle af os på Bakken, selvom det var 
et sted, vi ellers ikke kom. 
 
Nu manglede vi afslutningsdagen, som skulle finde sted et par dage efter. 
Da dagen oprandt, mødtes vi kl. 7 om morgenen på skolen, hvor en af Max 
Madsens turistbusser stod parat til at køre os ud til Ingrid Zebitz` hjem, 
hvor et overdådigt morgenbord ventede os.  
 
 
Turen derud var ret spændende. Jeg havde aldrig været på de kanter. 
Huset lå på Djævleøen, et sted på havnefronten mellem Langebro og 
Sydhavnen. Det var en tjenestebolig, stor og flot. Jeg tror, Ingrids far var 
ansat ved havnevæsenet. Vi skulle møde på skolen kl. 10, så vi havde god tid 
til at nyde maden og se os lidt omkring, der var jo vand alle steder.  
 
 
I god stemning kørte vi tilbage til skolen, hvor vi samledes i 
gymnastiksalen. Her holdt rektor Laura Jensen tale især rettet mod os, og 
derefter fik vi enkeltvis overrakt vort eksamensbevis. Alt meget højtideligt. 
Ved siden af rektor stod skolens banner med ordene: Hvor der er en vilje, 
der er en vej. Det skulle vi lægge os på sinde. Nu begyndte et nyt afsnit i 
vores liv. Ja, hvad kunne det ikke bringe. 
 
 
Her ved slutningen af mine barndomserindringer vil jeg fortælle om min 
mor, som jeg husker hende, og som jeg efterfølgende har sluttet mig til. 
 

Mor led af dårlige nerver, så længe jeg kan huske, og hun 
var netop indlagt på Kommunehospitalets nerveafdeling, 
mens jeg fik min studentereksamen. 
Jeg var tit ude at besøge hende og også den dag, jeg fik 
huen. 

 
Det var en lige så stor dag for hende som for mig. Desværre måtte hun blive 
endnu et par dage på hospitalet. 
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Hun havde længe søgt overlægen privat, inden han fik hende indlagt, og 
han mente, at hun ikke var rask nok til at udskrives. 
 
Jeg har senere tænkt over, hvorfor mor havde dårlige nerver.  
Som barn elskede jeg min far meget højt; der var ingen som ham, og stolt 
af ham var jeg også. han var fuld af sjov, et rigtigt legebarn. 
Men da jeg blev ældre, kunne jeg godt se, at han ikke var nem at være gift 
med. Livet var jo ikke lutter lagkage, som far tit sagde, når mor ville 
opdrage på os. Hun behøvede bare at se strengt på os eller hæve stemmen, 
så vidste vi, at vi var på gale veje. 
Far kunne vi også godt føle respekt for, men ikke på samme måde. Det var 
især, når han ville vise, at han var enig med mor.  
 
Mor var den, der satte et vist præg på hjemmet. Der var ikke den ting, hun 
ikke kunne hjælpe os med, når vi søgte hendes bistand eller få gennemført, 
hvis det var hende magtpåliggende. Hun gik altid til højeste instans.  
Det var sandt nok, det mors rektor engang sagde: Hvis alt andet glipper 
min pige, så kan du blive sagfører. 
 
Kort efter at moster Else med familie var kommet til København, skulle 
Erik begynde skolen. Den nærmeste skole var Forchammervejens Skole, 
en kommuneskole, hvor der både var formiddagshold og eftermiddagshold, 
da mange børn havde morgenjobs som avisbud eller mælkedreng. 
Da Erik var så uheldig at komme på eftermiddagsholdet, var mor den, der 
fik ordnet det, så han kom på formiddagsholdet. Ligeledes da han fra 5. 
klasse skulle i mellemskolen, var det mor, der sørgede for, at han kom på 
Sct. Jørgens Gymnasium, hvor også Knud gik.  
Senere kom også Bent i samme skole; og da han siden hen søgte ind på 
Tuborg, havde mor også en finger med i spillet. 
 
 
Mor led af dårlige nerver og gigt, hvilket sidste også plagede hendes mor; 
en familiesvaghed. 
De dårlige nerver må være kommet gradvist. Det er muligt, at far har 
irriteret hende ved at sige: Det går nok. Især, hvis det drejede sig om penge. 
Større diskussioner har jeg aldrig været vidne til, men der var dage, hvor 
man skulle være stille og ikke plage mor, for hun skulle have ro, og det 
skete oftere, jo ældre hun blev. Til sidst søgte hun nervelæge, som efter et 
par år lod hende indlægge på en såkaldt nerveklinik. 
Hvor meget det hjalp, ved jeg ikke, men siden da tilbragte hun hvert år en 
måned på Silkeborg Bad, hvortil hun fik friplads, hvordan hun så end 
opnåede det. 
 
Mor havde det ikke nemt med far, der var godt tilfreds med, at hun tog sig 
af hus og børn. Ind imellem har hun nok forhørt sig om, hvordan det stod 
til med forretningerne, især hvis det kneb med at få de penge, hun plejede 
at få. Hun forventede vel, at de kunne tale om tingene, men samarbejde fra 
fars side var der ikke tale om. Alting gik godt. Og så var mor lige vidt. 
Far var sød og rar, men ikke nem at være gift med, forstod jeg senere. 
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Mor nød sine ophold på Silkeborg Bad, hvor hun fik massage og bade for 
sin gigt, men det bedste ved opholdet var kurgæsterne. Her traf mor mange 
intelligente personligheder, hvis selskab lige var noget for hende, og da mor 
kunne tale med om alt, var hun velset iblandt dem. Det var bankdirektører, 
højesteretssagfører og, mænd og kvinder i høje stillinger inden for stat og 
kommune mm. Mange kom igen år efter år ligesom mor, så der opstod et 
vist venskab imellem dem, som mor benyttede sig af.  
Dengang ligesom nu er det altid rart at kende nogen, når man har hjælp 
behov. 
Mor var en helt anden, når hun kom hjem fra disse ophold. 
 
Det var hun også, når hun havde været til kandidatgilde på et af byens 
hospitaler sammen med læge Gerda From Jørgensen, som mor havde 
truffet i en ferie på Vesterpris i Tisvilde, og som senere blev vores huslæge. 
Ved et af disse kandidatgilder traf mor læge og forfatter Aage Krarup 
Nielsen, der fortalte, at han ville ud og se verden, mens han endnu kunne, 
grundet begyndende blindhed. Hans rejsebeskrivelser blev læst med stor 
interesse, og hjemme hos os havde vi næsten alle hans bøger, deriblandt 
Mads Lange til Bali, der nok var en af hans bedste.  
Mødet med Aage Krarup Nielsen gjorde vel, at hun købte disse bøger. 
 
Mor var et fremskridtsmenneske, som levende fulgte med i, hvad nyt der 
dukkede op, især inden for husholdningen. 
En snittemaskine til bønner, en kartoffelskrællemaskine, der blev skruet 
fast på et bord. Kartoflen satte man ind på et spidst spyd, drejede så på et 
håndtag, og snart efter var kartoflen skrællet. Det gik langsomt, men det 
skånede mors gigtplagede hænder. 
Da havde jeg mere glæde af en kartoffelskrællemaskine til nye kartofler, 
som mor gav mig senere i livet. 
Vi nød alle godt af mors mani med nye køkkenting. Nogle var nyttige, 
andre til besvær. 
 
Sund levevis var også på mode dengang. Der blev reklameret meget for 
margarine, som var et nyt produkt. Det skulle være sundere end smør, så vi 
børn fik margarine, og far og mor smør. Jeg brød mig ikke om margarine 
på franskbrød. 
 
Mor kom meget sammen med Astrid Pedersen, hendes skolekammerat fra 
Randers, en kvinde lige efter hendes smag. Tjente selv sine egne penge, 
havde et dejligt hjem, og var ikke afhængig af nogen. En dygtig og 
intelligent kvinde, som tillige var fuld af humor. 
 
En ting, der bekymrede mor meget, var, at Ruth tit var syg. Det hjalp, da 
man fandt ud af, at det var hendes nyre, det var galt med. Men hvad, der 
var galt med nyrerne, havde lægerne svært ved at finde ud af. Selv om mor 
søgte de bedste læger. Det ene øjeblik lå Ruth på Kommunehospitalet, det 
næste på Bispebjerg.  
Mens jeg læste til studentereksamen havde hun lige været igennem en stor 
opration, der efterfulgtes af 3 måneders rekreation på et Julemærkehjem i 
Sønderjylland.  
Derefter kunne mor lade sig indlægge på nerveklinikken. 
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Denne sommer skulle vi holde ferie på Bornholm. Vi havde lejet et 
sommerhus i Allinge til en rimelig pris. Da Knud i foråret skulle på 
lejrskole derovre, havde han fået besked på at finde et passende sted, for at 
vi ikke skulle være i sidste øjeblik. Vi kunne jo ikke vide, at mor ville ligge 
på hospitalet, og Ruth være på rekreation i Sønderjylland. 
Lizzie, Knud og jeg måtte så tage alene til Bornholm. Knud og jeg tog med 
båden til Allinge, mens Lizzie ville rejse over Sverige til Simrishamn og 
derfra med damperen til Allinge, da hun ikke kunne lide at sejle så langt. 
 
Det var et held, at vi ikke rejste sammen, for da Knud og jeg skulle til at 
pakke kufferterne ud, viste det sig, at vi havde glemt nøglerne. De lå midt 
på spisebordet derhjemme. 
Lizzie havde dem ganske bestem med, håbede vi. Men det blev en lang 
ventetid. Hun ville først være i Allinge kl. 5, og alt, hvad vi skulle bruge, lå i 
kufferterne. 
Ud på eftermiddagen cyklede vi til Sandvig og videre ad klippestien til 
Salomons Kapel, hvorfra vi ville kunne se damperen. Vi lagde os på nogle 
flade klipper nede ved vandet; og så var det bare med at vente. 
 
Pludselig var den der, og så gjaldt det om at nå havnen samtidig med 
færgen.  
På vejen havde vi kun én tanke: Har hun nøglerne? 
 
Vi nåede rettidig til at se damperen styre ind i havnen og manøvrere sig på 
plads. Havnen er vanskelig at anløbe. Nå! Damperen klarede det snævre 
indløb uden at ramme noget, og der stod Lizzie og vinkede med nøglerne, 
og glade var vi. 
Nu gjaldt det om at komme hjem og skifte til sommertøj.  
Da det havde været en varm dag, trængte vi også til en svømmetur.  
På cykel var der 3 min. til Løsebæk, det vidste vi fra tidligere somre. Her 
var godt at bade. 
 
Huset, vi havde lejet lå i den sydlige ende af Allinge på den gamle 
galgebakke højt til vejrs med udsigt til vandet, nedenfor bakken lå den røde 
villa, vi tidligere havde lejet og derimellem lå et hus, hvis beboere vi kendte, 
kunstmaler Herman Jensen med kone og sønnen Ejnar. Ham kendte vi fra 
Løsebæk Strand. 
Huset, vi boede i var hvidkalket og ret stort med kælder, hvis vægge var 
meget tykke, da der tidligere havde været fængsel her. Udenfor var der en 
mægtig græsplæne. 
 
Efter en uges tid kom mor og havde far med. Han ville tage sig en lille ferie. 
På båden havde de truffet familien Riis Hansen, som skulle bo på Riis 
Pension hos børnenes mormor. Dem var vi en del sammen med. Det var 3 
år siden, vi sidst havde set hinanden. 
 
Det blev en af de bedste somre, jeg har haft. Hver dag gik turen ad 
klippestien til Sandkås, det ideelle badested, og lige fra første dag, jeg viste 
mig, på stranden, blev jeg modtaget med et: Kom her hen. Det var nogle 
piger, jeg havde mødt tidligere, og fra da af hørte jeg med til gruppen, der 
hvert år holdt til i Sandkås. Blandt pigerne var Elisabeth og Gokke  
(Vibeke) Prior, som i mange år sammen med deres forældre samt 3 brødre 
havde boet til leje hos 2 ældre damer, hvis hus lå lige overfor stranden.  
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Så var der Tut, hvis forældre havde et sommerhus mellem Sandkås og 
Tejn, desuden Vera, en kusine til Tut, der var enebarn, så var der vores 
brødre og deres venner. 
 
I løbet af sommeren kom der flere til. Det var ikke bare unge. Vore 
forældre sluttede sig også til, når de i løbet af dagen kom for at bade. Så vi 
fyldte efterhånden godt i det store klippeindhak, vort foretrukne sted. Her 
var dejligt læ. 
På begge sider af stranden var der klipper, der gik langt ud i vandet. Når 
vandet var roligt, morede vi os med at springe på hovedet i fra klipperne 
yderst ude og svømme ind. Det kunne være farligt, men vi var altid flere, og 
så kendte vi havbunden. 
Når det stormede, gjaldt det om at holde sig midt i bugten, for vandet 
strømmede tilbage langs klipperne, og indimellem er der sket ulykker, fordi 
de badende troede, at det var bedst at holde sig nær klipperne. 
I Sandvig var det forbudt at bade, når det stormede. Der blev hejst en 
kugle, men ikke i Sandkås. Her måtte vi selv tage stilling. 
Selvom vi dannede kæde og holdt os i vandkanten, var strømmen en 
tidligere sommer ved at tage Ruth, men vi fik da fat i hende i tide. 
 
Når det ikke var badevejr, tog vi på mindre udflugter, plukkede blåbær, 
som vi fik med mælk og sukker; en billig spise. Vi kunne også bare tage ned 
til havnen, hvor der altid var nok at se på. 
Dengang var der 2 store silderøgerier, og ved 12 tiden hang de første 
nyrøgede sild på stativer udenfor, så det blev tit dagens middagsret. 
Bornholmske røgede sild var en yndet spise, så en mindre kasse sild havde 
de fleste med sig, når de rejste fra øen. 
En aften var jeg med far og mor på Strandhotellet i Sandvig, hvor vi fik os 
en kop kaffe med kransekage, min yndlingsspise, når vi var ude. Musik og 
dans var der også. Jeg fik en dans med en ung fyr ved navn Sten Bjerke, 
der lige som jeg var blevet student samme år. Jeg kendte ham fra Sandkås. 
Det blev kun til den ene dans. Springe på hovedet fra klipperne, var jeg nok 
bedre til. 
 
Men det havde sin charme at være ude med far og mor på den måde. Nu 
stod jeg ikke udenfor og kiggede, som da jeg var yngre. 
 
 
Her på Nordbornholm boede en del kunstmalere, som vi fik berøring med 
bl.a. Oluf Rude på vej til Sandkås, Louis Moe, der havde hus i Sandvig og 
var en kendt børnebogstegner, og som jeg tidligere har nævnt Herman 
Jensen i Allinge.  
Hans søn, Ejnar Herman Jensen var også kunstmaler, og han blev regnet 
for en ung lovende kunstner, da han ved en udstilling på Charlottenborg 
havde fået guldmedalje. Han var tilsluttet kunstsammenslutningen 
Kammeraterne, der udstillede på Den Frie. 
 
Han var lidt ældre end Lizzie og jeg, men da vi kendte hinanden fra 
tidligere somre, var det en selvfølge, at han sluttede sig til os, når vi badede 
fra Løsebæk Strand. 
Om aftenen, når vi sad ude på klipperne, kunne det hænde, at han 
underholdt os med sin harmonika. 
Lizzie og jeg var meget betaget af ham. 
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                                Gudrun, Ejnar og Lizzie på Løsebæk Strand 1935 
 
Denne sommer talte vi meget om, hvad jeg skulle tage mig til efter ferien. 
En ting stod fast: Jeg ville ud at rejse for at lære sprog, evt. i huset i 
England. 
Så da vi kom hjem fra Bornholm, varede det ikke længe, før mor havde 
fundet en plads som stuepige til mig hos et ældre ægtepar med 2 sønner, der 
boede i en stor villa i New Malden lige syd for London. Her skulle jeg 
begynde d. 1. oktober. 
 
I stedet for at holde min 19.års fødselsdag d. 19. september, blev det til, 
mens familien endnu var samlet, at far skulle leje en bil, og turen skulle gå 
til Gershøj Kro ved Roskilde Fjord. Da der var plads nok, kom mormor 
også med. Hun trængte til at komme væk fra ” sin knast”. 
Det var også en slags afsked for mig. 
 
 
 

                 
 
                        Familien er samlet ved Gershøj Kro. Gudrun har studenterhuen på 
                                        Knud, Mormor, Ruth, Gudrun, Lizzie og Mor 
 
 
Endelig oprandt afskedens time. Mange var mødt op ved toget for at vinke 
farvel. 
2 buketter fik jeg, den ene af moster Else. Heldigvis var der en karaffel med 
vand i kupeen. 
Så lød fløjten til afgang. 
Nu begyndte det virkelige liv. 


