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FORORD 
I dag skal det være, og i dag bliver det! Jeg starter hermed mine fortællinger 
fra min barndom og ungdom, et tilbageblik fra et liv der startede en 
sommerdag i den 18. juni 1941 på en fødeklinik på Enghave Plads i 
København. 

 

Det var en solrig sommerdag da jeg som nyfødt lå til beskuelse ved vinduet, 
hvor der var en rød markise, som min mor fortalte – hun bliver rødhåret, 
sagde de og kiggede mistroisk på min mor. Nej, nej, sagde min mor, det er 
bare genskæret fra markisen. Men rødhåret blev jeg. Bedsteforældre og 
oldeforældre kom til, fra Fyn kom min farmor med rødgrød i tasken. Jeg blev 
døbt i Kingo kirken den 14. september 1941. 

 

Min søster Ruth Conny blev født 22. januar 1943 og min bror Erik blev født 
den 1. juni 1945 og var en lykke i det befriede Danmark. 

 

Da jeg søgte på oplysninger om den tid jeg her beskriver, fandt jeg ikke 
meget og næsten intet om Korsløkkeskolen i Odense og besluttede mig 
derfor til at skrive det ned som jeg husker – den første erindring er min 3 års 
fødselsdag i 1944.  

 

Hvis der er sneget sig lidt fantasi ind i mine erindringer er det fordi jeg var et 
ret fantasifuldt barn med mange drømme og visioner, hvoraf de fleste faktisk 
er blevet til virkelighed. Nogle gange kan oplevelserne have været forvekslet 
med drømme, men mit sporadiske tilbageblik fra tiden i Odense er som jeg 
husker tiden i glimt og nedfældet i den orden som jeg huskede det. 

 

Tak fordi du har lyst til at læse mine optegnelser. 

 

 

Bente Roe født Hansen 

19. juni 2007 revideret 6. november 2017  

 

roebenteny@gmail.com 
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DER VAR KRIG  

Det første jeg husker er min 3 års fødselsdag den 18. juni 1944. Jeg havde 
min fine blåternede kjole på. Min farmor var i den anledning på besøg hos os 
i Odense. Jeg fik et sølvarmbånd med små elefanter i gave. Med æsken i den 
ene hånd og min farmor i den anden gik vi ned i beskyttelsesrummet i 
vaskekælderen da luftalarmen lød. Jeg husker at min far og slagter Hansen 
oppe fra 3. sal gik udenfor i gården. Jeg var bange for at der skulle ske dem 
noget. Der var lavet åbninger i væggene så man kunne komme fra opgang til 
opgang og over i en anden ejendom om nødvendigt. Vi sad på 
vaskebænkene, konerne strikkede og ventede på afmelding. Det var koldt og 
trist. 

 

En anden episode der står klart i min erindring er da luftalarmen gik i gang 
mens mor og jeg var ovre i mejeriet på hjørnet af Schacksgade og 
Nansensgade. Vi måtte med ned i deres beskyttelsesrum sammen med hr. 
Hansen og hans mor. Da vi kom op kunne jeg se alle de mange hvide 
røgstriber på himlen. 

 

Fra vores altan på 2. sal kunne man se Korsløkkeskolen, der lå skråt overfor. 
Tyskerne havde besat skolen som blev brugt til lazaret og der var malet et 
stort rødt kors på taget. Det var et helt almindeligt syn at se tyske tanks 
køre op og ned ad gaden og ind på skolen.  

 

Der var en lille pige som boede med sin enlige mor nede i stuen til venstre. 
Mor havde forbudt mig at lege med den lille jævnaldrende pige. Hun havde 
haft både lus og fnat, sagde mor. Den virkelige årsag var at hendes mor var 
tyskervenlig. Moderen fik sit hår klippet af og frihedskæmperne lavede bål af 
hendes indbo ude midt på gaden. Det var da synd for den lille pige og jeg 
gav hende mit glansbilledealbum uden at det blev opdaget. 

 

Moster Vera, min søde gudmor, kom på besøg fra København i 1945 da min 
brors fødsels var forestående. I lejligheden ved siden af boede en engelsk 
soldat hos Jeppesens og han var helt vild med hende. Han kunne spille 
blokfløjte, men det var vist ikke nok til at få moster Vera interesseret. Der 
faldt dog lidt chokolade af til os, så vi syntes han var meget interessant. Den 
4. maj 1945 var Danmark atter frit. 
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Den 5. maj ringede alle kirkeklokker i byen på denne glædens dag og moster 
ville ind til Flakhaven for at fejre begivenheden. Med min søster i barnevogn 
og mig i hånden nåede hun ikke længere end til Overgade, så lød der 
skyderier og hun måtte flygte op i en tilfældig lejlighed med et barn under 
hver arm. Der var skyderier i så godt som hele det indre Odense; bl.a. på 
Klosterbakken ved KFUM-bygningen, hvor ca. 100 tyske politisoldater holdt 
til, ved politistationen på Flakhaven, Klingenberg, og ved domhuset i 
Albanigade.  

 

Iflg. en avisartikel forlød det at der efter godt to timers voldsom skydning 
lykkedes det at få skyderierne bragt til ophør. Da havde 10 modstandsfolk 
mistet livet, og 17 modstandsfolk var blevet såret. Det var imidlertid de 
civile, der havde betalt den højeste pris: 13 var blevet dræbt og 64 såret. 
Derudover var tre tyske soldater blevet dræbt og mindst syv såret. Odenses 
befrielse blev således en bittersød oplevelse. 

 

Befrielsen fik hele landet i en euforisk stemning med Monty”s triumftog 
gennem Danmark og et flagsmykket Strøget i København. Den Danske 
Brigade kom hjem fra Sverige, ligeledes den del af min mors familie der 
havde været flygtet til Sverige. Ned kom mørklægningsgardinerne og man 
tændte lys i vinduerne.  

 

I 1947 dør Kong Christian X og Frederik IX bliver konge. Vi fulgte meget med 
i kongehuset med dronning Ingrid og de små prinsesser, Margrethe, 
Benedikte og Anne Marie.  

 

Man kunne stadig ikke få mange dagligvarer i forretningerne og der var 
rationeringsmærker på brændsel, kaffe, sukker, smør, tobak, tøj og sko og 
meget andet som fortsatte op i 1950erne.  F.eks. kunne man først få 
bananer i starten af 1950”erne og jeg husker min første banan, den holdt i 3 
dage. Vi sultede aldrig under besættelsen men vi fik også forsyninger fra 
farmor. Der var ugentlig grøddag, margarine på brødet, kaffetilsætning og 
rugbrød med fedt og salt. Sodavand var kun til fødselsdage – vi drak vand og 
mælk. 

 

Min bror kom til verden på epidemisygehuset i Benediktsgade den 1. juni 
1945. Min mor fødte ham alene og drengen lå i en såkaldt sejrskjorte, der 
skulle bringe ham held. Senere var min far indlagt samme sted, hvor 
hospitalet var blevet til epidemisygehus, han havde gulsot, og jeg husker at 
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vi kun måtte tale med ham gennem et vindue, men han kom sig heldigvis 
helt igen.  

 

Lad mig fortælle om mine forældre og bedsteforældre. 

 

 

FAR OG MOR 
Min far var soldat på Artillerivejs kaserne, København, da han mødte min 
mor i Wivex, en danserestaurant ved Tivoli i København. De blev gift på 
Københavns Rådhus, den 2. februar 1941 og jeg blev født 18. juni samme år 
– det var gået lidt hurtigt, men det var den store kærlighed.   

 

Far var født i Hemmerslev, i Særslev sogn på Nordfyn den 23. maj 1918 og 
var den yngste søn af en flok på fem drenge, Asmund, Ingvald, Marius, 
Gunnar og min far Johannes samt en pige, min faster Harriet. De boede på 
en stor firlænget gård. Så blev far soldat i København, hvor han som nævnt 
traf min mor og de blev gift i 1941. Da de flyttede til Odense startede far 
indenfor CBU, senere kaldt CB og siden Civilforsvaret, hvor han var ansat i 
35 år. 

 

Under krigen startede min far en cykelforretning i Blågårdsgade, men da 
manglen på reservedele blev for stor lukkede han hurtigt igen. Da jeg var ca. 
6 mdr. flyttede familien til Fyn og jeg blev i begyndelsen placeret hos min 
farmor indtil de fik lejet en lejlighed i Schacksgade i Odense – dengang var 
der masser af ledige lejligheder.  

 

Tidligt på året i 1945 deltog far aktivt i Folke Bernadotte missionen og kørte 
de hvide busser. Han kørte ambulance og var en af dem der bragte det 
danske politi hjem fra Neungamme og Buchenwald. Jeg hørte ham sige at 
han ikke altid vidste om det var levende eller døde der kom med i 
ambulancen, men ellers fortalte han ikke meget fra den grusomme oplevelse. 
Far blev hædret med medaljer fra Dansk og Norsk Røde Kors og blev et års 
tid før sin død udnævnt til Ridder af Dannebrog. Han døde i 1975 i Odense af 
en massiv blodprop og blev kun 56 år. Far havde den samme morgen sagt at 
denne dag var en særlig dag, nemlig den 29. august, som er en dato, vi alle 
bør huske - og være stolte af. Den dag i 1943 blev Danmarks ære reddet. 
Den danske regering stoppede langt om længe samarbejdet med den tyske 
besættelsesmagt og gik af.   
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Mor var født i København, Sct. Mattæus sogn, den 17. november 1919 og 
døde i Vallensbæk 28. juni 1999. Hun blev 79 år gammel. Hun var meget 
flittig og passede sine pligter. Hun var også helt sin egen, læste bøger og var 
meget dygtig til alt håndarbejde. Hun forblev en Københavner-pige og faldt 
aldrig helt til i provinsen og da hun blev enke flyttede hun tilbage til 
København, hvor hun fik en god tid og nød selskabet med sin mor og 
søskende, de snakkede, røg cigaretter og cerutter, spillede kort og gik i 
Tivoli.  

 

 

MORMOR OG MORFAR I KØBENHAVN 

Min mor var en lille, meget køn pige med store brune øjne og havde ben i 
næsen og hendes far, min morfar, hed Frederik Thorkild Andreasen og var 
drejer, tidligere naver og havde en hatteformefabrik. De boede i 
Mysundegade 1 på Vesterbro lige overfor Mattæuskirken. Tidligere havde 
familien boet i Valdemarsgade i Mattæusgård. De var syv piger, Elly, Erna, 
Else, Grete, Tove, Vera og min mor Karen og som ”rosinen i pølseenden” 
kom sønnen Georg.  

 

Min morfar tilhørte ikke noget trossamfund og mormor, som hed Olga 
Erhardine (opkaldt efter hendes morfar Erhardt Lützen) bragte selv børnene 
over i kirken og når de kom tilbage spurgte morfar, ”nå, hvad kom barnet så 
til at hedde”. Morfar var ivrig jæger og formand for jagtforeningen. 
Dagligstuens bedste plads var en læderstol der tilhørte hunden ”Træf”. I den 
store lejlighed på 2. sal med højt til loftet var der et meget lille rum i 
entréen, hvor man skulle bakke ind for at komme på toilettet. Der var ikke 
badeværelse, man vaskede sig i køkkenet og gik på badeanstalt en gang om 
ugen. Der var en fin hjørnestue med polerede møbler og klaver, men dørene 
var næsten altid lukkede derind til, man samledes i dagligstuen hvor der var 
et stort spisebord i midten, en kakkelovn i hjørnet og henne ved vinduet sad 
min morfar og holdt øje med det hele. De havde telefonen, altså en part-
telefon hvor de delte nummeret med fire andre. Der var i 1950 omkring 
60.000 abonnenter i Danmark og stor efterspørgsel så derfor kunne man ikke 
få sit eget nummer. Alle samtaler blev koblet til på telefoncentralerne af 
telefonistinder og i København var de delt op i Vester, Eva, Ryvangen, 
Central, osv. Vi havde endnu ikke telefon hjemme hos os i Odense, men 
måtte få beskeder gennem tante Trine.  
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Morfar røg cigaretter og brugte sit fine cigaretrør af rav. Mormor hentede 
billige cigaretter i Sverige, her hentede man også kaffe efter krigen. Der kom 
besøgende der alle blev placeret lige overfor morfar og så kunne han ellers 
fortælle om alle sine europarejser i begyndelsen af 1900-tallet ned gennem 
Tyskland og helt ned til Napoli. Når han så ikke gad sige mere sagde han – 
”nu kan du godt gå”. Han talte mange sprog og var meget oplyst. Min 
mormor var nærmest en tjenestepige og beføjede ham i hans ønsker. Olga, 
bring mig dit eller dat. Mormor havde været gift før og havde datteren Elly. 
Manden var død af den spanske syge og mormor var en ung enke. Hun 
fortalte at hun var meget taknemmelig for at morfar havde giftet sig med 
hende og i begyndelsen fortalte hun ikke om Elly, som boede hos sin 
mormor, Alfrida på Vesterbrogade.  

 

 

 

Senere i tiden kom mine mostre og mine fætre og kusiner på besøg hele 
tiden i Mysundegade. Elly var den der hjalp med det praktiske og pudsede 
f.eks. vinduer. Mormor stod klar med hjælp til barnepasning og løsning af 
problemer. Onkel Georg sejlede og det gjorde moster Elses mand Poul også - 
de boede dengang i Randers. De kom så i hjemmet og jeg oplevede at få en 
kokosnød og et par skillinger blev det da også til. Når kirkeklokken gik i gang 
lige overfor morfars plads ved vinduet ophørte al snakken i stuen for en 
stund for straks at summe videre når ringningen var ophørt. Jeg elskede at 
være der.  

  

 

Fra venstre, 
forreste 
række: Elly, 
Mormor, 
George, Morfar 
–  

bageste 
række: Erna, 
Else, min mor 
Karen, Grethe, 
Tove og Vera 

ca. 1935 
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HOS FARMOR PÅ NORDFYN 

Jeg kom ofte ud til farmor på Skovgård i Hemmerslev.  Farmor hed Anna 
Kirstine Sofie Hansen født Jørgensen og var enke. Farmors elskelige mor hed 
Karen Sofie Rasmussen, født i 1853 og nedstammede fra slotsfoged på 
Næsbyhoved slot, hvor han stod for regnskabet ca. 1520. Både ham og 
sønnen Oluf Hansen blev borgmestre i Odense. Farmor styrede gården med 
en fast hånd sammen med onkel Ingvald. Min onkel som var ugift og var en 
rigtig legeonkel og lavede store gynger til os. Han kunne gå på hænder og vi 
skulle altid vise akrobatiske færdigheder. Jeg har aldrig kendt min farfar som 
hed Hans Jørgen Hansen, han døde i 1939, man hørte altid om hvor dygtig 
han havde været indenfor landbruget, men aldrig at han havde været rar. 
Han var vist en streng person. Da jeg for et par år siden spurgte min faster 
Harriet, som var den eneste pige, om hvordan han var, svarede hun, at det 
vidste hun ikke, hun havde aldrig talt med ham! Hun var jo kun en pige og 
som hun selv altid sagde, ”jeg lærte jo aldrig noget”. Faster Harriet var nu en 
meget dygtig person men med et lavt selvværd.  

 

Historien går på at alle drengene, Asmund, Ingvald, Gunnar, Marius og min 
far Johannes i deres barndom sov i de to forreste gavlværelser ud mod 
indkørslen til gården i Hemmerslev. Der skulle være ro om aftenen. Min far, 
den yngste, var bidt af alt med motor og lå under sengene og legede med 
biler som i virkeligheden bare var tændstikæsker og der var lyd på. De større 
drenge råbte at han skulle være stille, men, ak ve, ind kom min farfar og bad 
alle drengene om at komme op, også dem der ellers sov fredeligt. De stillede 
op på række og fik hver en lussing på stribe – blot ikke min far som var 
egentlig årsag til optrinet, han lå helt stille under sengen. Jeg tror at han må 
have været en kær lille dreng for da han døde i 1975 var hans gamle 
barnepige Ragnhild med til begravelsen og hun græd og sagde, jamen, min 
lille Johannes. 
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Far ville ikke have noget med landbrug at gøre og kom først i bagerlære, 
men det gik ikke og så kom han i lære hos Madsen i Særslev som mekaniker 
– og det gik endda rigtigt godt. Da han var udlært kom han ind som soldat i 
København i 1940. 

 

I en del sommerferier var vi placerede.  Jeg var hos farmor og min søster 
Conny var hos faster Harriet i Sletterød. Så drog mine forældre til Stockholm, 
Salzburg og mange andre steder på motorcykel sammen med vennerne fra 
motorklubben.  

 

Tilbage til opholdene på Skovgård. Hos farmor skulle man altid lave noget. 
Dovenskab var ikke nogen dyd. Når jeg hørte ringene i komfuret rasle tidligt 
om morgenen skulle man stå op. De gjorde lidt grin med mig fordi jeg var fra 
byen, de følte sig betydeligt klogere end byfolk. Folkene sad allerede i 
folkestuen og spiste deres øllebrød og skulle ud i marken. Jeg fik særlig fin 
øllebrød. Farmor piskede æggehvider med sukker i eller kom fløde på – det 
var kræs. Kl. 10 var der kaffe og hvedebrød og kl. 12 var der middagsmad. 
Derefter gik alle til hver deres divan og sov til middag. Kl. 2 stod der kaffe og 
kage parat inden de skulle tilbage i marken. kl. 5 fik de aftensmad der ofte 
startede med en gang stuvede kartofler. I høsttiden var det anderledes, da 
fik de bragt maden ud i marken. 

 

Der var mange piger i huset. Særligt husker jeg Dagny som blev gift med 
fodermesteren Gunnar Sørensen som senere forpagtede en gård i Sletterød 
lige overfor faster Harriet og onkel Karl. Dagny var villig til at lege børnelege 
og fortælle historier.  

 

TV: 
Farmor 
og farfar 
ca. 1939 
og th 
Gunnar, 
Johannes
, Marius, 
Asmund, 
Harriet 
og 
Ingvald 
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Hver sommer pudsede jeg gårdens sølvtøj og fik historierne omkring tingene 
med inskription. Taknemmelighedsgaver fra sidste århundrede hvor både min 
farmor og mine oldeforældre havde hjulpet til i sognet ved sygdom og sorg 
eller jagtpræmier.  

 

Så skulle der vaskes tøj i en stor gruekedel, og siden hen skulle tøjet tørres 
og rulles på koldrulle oppe på loftet. I vaskehuset blev der slagtet og lavet øl. 
I haven plukkede vi bær i spandevis og der skulle henkoges og syltes. 
Farmor lavede selv rygeost – intet var bedre. Kærnemælk stod i en 
klædebelagt si om natten for at dræne og næste morgen gik farmor ned til 
vaskehuset og der blev tændt op med halm og brændenælder i rummet 
under gruekedlen og osten blev røget på en rist for siden at blive strøet med 
kommen. Om aftenen fik vi te i farmors havestue og der skulle laves 
håndarbejde. 

 

St. Hans aften kom mange mennesker fra sognet og der blev serveret i 
haven. Bålet var ude i marken, næsten helt ude ved skoven som hører til 
gården. Jeg husker dejlige jordbær og korsang på terrassen, mine onkler 
sang, i det hele taget var min fars familie inklusive min far meget 
musikalske. De spillede violin, trompet og harmonika og sang.  

 

En sommer oplevede jeg at se en gård brænde ned. Jeg troede det var 
solnedgang, men fra gavlværelset så jeg så en af nabogårdene stå i lys lue 
og hørte skrigene fra dyrene. Næste dag gik jeg ned for at se det og der lå 
døde dyr overalt og det lugtede grimt. Jeg oplevede at et lyn slog ned i et 
træ lige udenfor havestuen, hvor det kom brand. Det var jo et stråtækt 
stuehus fra 1600-tallet, så folk var altid oppe for at holde vagt når uvejret 
stod på. Jeg var bange i tordenvejr. Hjemme i Odense gik det bedre, der var 
jeg ikke bange. Far fik os op midt om natten, det var han jo vant til og mor 
lavede torden-kaffe. Det var næsten hyggeligt. 

 

Jeg husker også kludehandlerne der kom til gården for at sælge ting og 
spritterne, der var en der hed Sprit-Hans. Han blev sat ved bordet i 
folkestuen og fik et stort krus øl og noget mad, som han skulle spise op, så 
fik han endnu et krus øl.  

 

Min farmor roste folk meget for veludført arbejde, men forlangte at man 
gjorde det om igen, som ikke var i orden. Hendes ord til mig, når jeg skulle 
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pille noget broderi op var ”husk, lille Bente, ingen kan se hvor lang tid det 
har taget dig, men alle kan se hvordan det er gjort” – disse ord har kostet 
mig megen tid og slid i hele mit virksomme liv. Det har nok fået mig ind 
under kategorien perfektionist, det er mine søskende også – i hvert fald 
prøver vi alle på at være det, for det er vel ingen i virkeligheden, men der 
skal være orden.  

 

 

 

 

MIN FAR 

Da vi først flyttede til Odense i 1941 byggede far selv en flot almindelig 
tramp-cykel med sidevogn – det var mit første køretøj og vi cyklede fra 
Odense og ud til Skovgården i weekenden.  

 

Far cyklede fra Odense ned til kasernen på Sandholt slot i Nr. Broby hver dag 
en tur på mindst 35 km hver vej, en præstation som han blev kendt for. Jeg 
mødte nemlig en gammel CF”er i blå uniform i en parade i København for få 
år siden, og han huskede godt min far. Han huskede ham for at havde cyklet 
så langt hver dag. Jeg mindes de blå uniformer som vi fik syet frakker af da 
Civilforsvaret overgik til grå uniformer. 

 

 

NIMBUS 

Far fik en Nimbus med sidevogn i 1947 og den blev brugt i stedet for cyklen 
til transporten til og fra Sandholt Slot ved Nr. Broby på Sydfyn hvor CF-
kasernen lå, desuden til familieudflugter og til motorløb.  

 

Far udviklede denne Nimbus og en dag fik vi besøg af nogle fine mennesker 
fra København. Det var Anders Fisker med familien der tilbød min far en helt 
ny motorcykel hvis de måtte få den gamle som far havde udviklet til at 
kunne køre ret hurtigt. Far var ikke interesseret for hele hans liv drejede sig 
om at opfinde og udvikle, der var jo ingen udfordring i en helt ny maskine. 
Desuden var han ikke egentlig et konkurrencemenneske, han ville blot bevise 
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hvad hans teknik kunne præstere. Han arbejdede lige entusiastisk på 
konkurrenternes maskiner og var stolt når de vandt et motorløb. Fars 
opfindelser indgår i flere bøger om Nimbus og i to artikler i Bogen om Nimbus 
af Villy Poulsen.  

 

ANDERS AND OG ANDERSINE 
Senere fik vi bil – i 1952, det år hvor det blev frigivet at private kunne købe 
bil uden tilladelse. Den blev kaldt ”Anders And” for den lignede den fra 
tegneserien, med bagsmæk bagi, hvor vi to piger sad og når det regnede fik 
vi et tæppe over hovedet. Erik sad inde på mors skød, eller sad hos far mens 
han kørte og kunne holde ved rattet. Hvis det var rigtigt dårligt vejr sad vi 
alle fem indenfor. Så fik vi en anden bil, lidt større uden klap og med 
bagsæde, den kaldte vi ”Andersine”. Senere fik vi en flot Vauxhall med 
sofasæde – og anhænger til motorcyklen og et skilt med fars navn på: Johs. 
Hansen. 

 

Der var efterfølgende andre biler og næsten alle sammen blev solgt videre til 
fars brødre eller hans søster. Faster Harriet tog i øvrigt kørekort og kørte helt 
til hun var sidst i firserne – det var ikke almindeligt i de dage. Vores mor fik 
aldrig kørekort og hun var ellers meget moderne indstillet. Onkel Ingvald 
havde en cykel med knallertmotor – en røvskubber” – og han kom engang 
ind og besøgte os og vitterlig ikke sagde eet ord, drak kaffe, gned lidt på 
stolens armlæn og tog hjem igen. Da han fik bil var det et under at han ikke 
kom til skade, han kørte helt vildt ad de snoede landeveje uden stop og vi fik 
ikke lov til at køre med ham. Han er livsfarlig, sagde far. 

 

 

UDFLUGTER 

En søndagstur gik til Langeskov og da vi skulle til at pakke sammen for at 
køre hjem kravlede lillebror Erik på godt 2 år op på forsædet af Nimbus’en – 
den var jeg jo straks med på og hoppede op på bagsædet – jeg var 6 år. 
Uheldet var at Erik fik motorcyklen sat i frigear og den trillede ned af 
skrænten mod søen. Min far så det ske og sprang foran, men blev væltet 
baglæns ud i søen af motorcyklens vægt. Jeg faldt af motorcyklen og husker 
stadig synet af vandkanten der forsvandt nede fra søens dyb. Vulkanisøren, 
”Søren” som vi kaldte ham, sprang i søen efter mig og fik mig op. Erik fik 
dårligt nok våde sokker, han sad bare på tanken, som flød på vandet. 
Køretøjet blev hevet op af en bil og gearkassen tømt for vand, og så kørte vi 
hjem – mig iført stykker af tøj fra her og der.  
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Oplevelsen gav mig en fobi som fulgte mig i mange år, bare en tur med 
storbæltsfærgen kunne få mig i panik eller hvis vi kørte for tæt ved vandet. 
Skrækken er aldrig gået helt over, dengang var der ikke nogen som talte 
med en om det – sket var sket. Det hjalp ikke på det da vi omkring samme 
tid kunne læse i avisen om en færge der ramte en mine i Limfjorden og sank. 
En mor reddede sig selv og sit barn ved at kravle op i masten. 

 

Når vi var på køreture blev Erik som spædbarn lagt i en kørepose ud i næsen 
på sidevognen og os to piger på sidevognsædet, og med mor på 
bagsmækken drejede far på gashåndtaget. Vi var på mange skovture med 
motorklubben og vennerne ikke mindst i forbindelse med de motorløb far 
deltog i.  

 

TYSKERBØRN 
Efter krigen kom der tyskerbørn på besøg i gaden og der blev i gården råbt 
”svinehund” efter dem. Da kom min far til og samlede ungerne for at fortælle 
dem lidt om tilstandene i Tyskland, det som han selv havde set på tæt hold 
fra hans ambulancekørsel dernede og om hvordan de stakkels børn sultede 
og måske var forældreløse. Han lærte dem nogle få tyske ord – og så gik det 
hele meget bedre.  

 

Jeg inviterede to tyskerbørn, Ilse og Peter med til min fødselsdag, og jeg har 
stadig en sød akvarel med stedmoderblomster i en kurv udført af Hanni P.W. 
Johannsen, datter af den kendte litograf P.W. Johannsen som boede i vores 
opgang øverste sal til venstre. De var kommet fra Bremen. Han havde stået i 
lære i Krøyers malerskole. P.W. var en af 1900-tallets fineste kunstlitografer 
og lavede Carlsberg-plakaten med den tørstige gamle mand. Han gengav 
store kunst-værker via litografiske kalksten og hans øjne kunne aflæse et 
motiv lige så godt som en moderne skanner. Han viste mig stenene der stod 
oppe på loftet i et atelier som han fik lavet i ejendommen. Rummet blev 
senere brugt som gæsteværelse for ejendommens beboere. Han havde en 
anseelig malerisamling og det var en oplevelse at se alle de flotte billeder der 
hang på væggene fra gulv til loft. Mor købte nogle af hans værker, bl.a. Carl 
Block”s ”Pigen i granskoven”. 
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MIN STORE AFTEN 

Far var medlem af Sportsmotorklubben Odin og vandt mesterskaber på 
Fangelbanen. I 1958 var der flotte navne på plakaten, nemlig 
verdensmesteren Barry Briggs og Ronnie Moore. Der var navne som Arne 
Pander og så min far, Johs. Hansen, Danmarksmester. Efter et spændende 
løb var der overrækkelse af præmier, spisning og bal på Fangel Kro og hele 
familien var med.  Jeg var knapt 17 år og i mit fineste skrud, og stolt var jeg 
da Barry Briggs spurgte min far om han måtte danse med mig. Vi dansede 
hele aftenen og jeg var så forelsket i denne flotte fyr på 23 år – tænk sig, en 
verdensmester. Det var min store aften og jeg strålede. Da Barry spurgte 
min far om jeg måtte komme med på natklub i Odense sagde min far nej. 
Jeg kunne have skreget og slået ham, men den kunne ikke reddes og vi 
kyssede farvel foran kroen og foran et hav af journalister. 

 

KORSLØKKESKOLEN 
Da jeg var fyldt 6 år i juni kom jeg i Korsløkkeskolen i august 1947. Allerede 
da jeg fyldte 5 år fik jeg mit højeste ønske opfyldt - en skoletaske, en gave 
fra mormor og morfar. En flot rød skuldertaske i rødt, vellugtende læder med 
et stort rum og et mindre foran med to spænder. Den blev straks pakket 
med blyanter og papir og stod altså klar et helt år. Så kom dagen og mor 
fulgte mig tværs over gaden til Korsløkkeskolen. Jeg fik en lilla silkesløjfe på 
tøjet og skulle stå i den række med alle de andre lilla silkesløjfe-børn. Der 
var over 1600 børn der gik på skolen, jeg hørte til de helt store årgange – 
børn fra ”de nedrullede gardiner”.   

 

Mine klassekammerater var både større og ældre end mig, nogle var fyldt 8 
år og jeg følte mig ret lille i flokken og jeg føler mig stadig dårlig tilpas i 
større forsamlinger. Skolen var en stor udfordring. Næste dag meddelte jeg 
min mor at jeg ikke ville i skole mere – men det kunne jeg godt glemme, så i 
mange år var jeg den mindste, yngste og den frækkeste. Rødhåret og 
fregnet og frimodig. Som min mor sagde, når jeg blev introduceret til 
fremmede: ”Ja, hvis der ikke sker noget, så skal Bente nok sørge for at der 
kommer til det”.  

 

Når vi skulle have svømning i skolen ville jeg have en seddel med fra min 
mor om at jeg ikke kunne deltage. Det var fordi jeg var ret udviklet allerede 
som 12-årig og var meget flov af at have bryster. Jeg sad så på 
tilskuertrappen.  
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Her husker jeg lige en sjov historie med min lillebror. Vi fik os nogle billige 
grin over ham. Han havde tit ondt i maven og fik sidestik. En dag spurgte 
han min mor hvad man brugte de ting til der stod ude på badeværelset. Mor 
svarede, at det var bind som man brugte når man havde ondt i maven. Det 
næste der sker, er at Erik kommer ind med en masse bind lagt på maven 
indenfor bukserne. 

 

Begge mine søskende gik også på Korsløkkeskolen. Conny gik to klasser 
under mig og Erik startede skolen i 1952. Han gik i parallelklasse med 
entertaineren Johnny Reimar, men som dengang hed Reimar til fornavn og 
spillede i skoleorkester på Korsløkkeskolen.  

 

Hvis jeg havde gjort mig bemærket på en eller anden måde i skolen kom min 
søster grædende hjem og sladrede til min mor, hun var simpelthen så flov 
over at være min søster. Jeg var så meget mere voksen end hende og så 
ældre ud end min alder og så flirtede jeg med skolelærerne – noget mange 
13-14 års tøser på et eller andet tidspunkt jo gør. Der var dog særligt en ung 
lære Petersen som gav mig biografbilletter. Vi mødtes i selve biografen og 
han kom ind efter filmen var begyndt og tog plads ved siden af mig. Han sad 
bare og holdt mig i hånden. Det var ret harmløst. Bagefter gik vi ud af 
biografen som om vi slet ikke kendte hinanden. I skolen kunne vi mødes i et 
klasseværelse og snakke lidt, men det blev aldrig til mere, vi kunne bare så 
godt lide hinanden. Han skrev i min poesibog ”gør ligesom soluret, tæl kun 
de lyse timer” – en rigtig god livsfilosofi.  

 

 

SVAGBØRNSKOLONI I HASMARK 

Skolen arrangerede sommerophold for de svage og underernærede børn. Det 
var omkring 9 års alderen i 1950 at jeg fandt ud af at jeg var den eneste i 
klassen der ikke skulle på feriekoloni i Hasmark. Jeg plagede min mor og fik 
hende til at gå med til skolelægen, som jeg vidste, var den der indstillede 
børnene til opholdet. Jeg kom op på bordet at stå foran lægen kun iført 
undertøj, velnæret uden at være tyk (det var der ingen der var dengang). 
Lægen kunne jo ikke finde noget i vejen med mig andet end at jeg var 
platfodet, og det kostede så mine forældre at få lavet indlæg til mine sko. 
Jeg var helt ude af den – alene, ingen kammerater. Lægen så min sorg og 
jeg fik undtagelsesvis lov til at komme med på svagbørnskolonien. Men det 
var en stor jammerlig fejl.  



17 

 

 

Efter den første uge af rædsler med uspiseligt mad, kæft, trit og retning, 
prøvede jeg at spille syg, men skulle så have noget skrækkeligt medicin som 
jeg tror bare var levertran, jeg stak af og fik stuearrest. Men så kom mine 
forældre på besøg på motorcykel med sidevogn. Jeg ville jo gerne med hjem, 
men turde ikke sige det lige ud, men stod bare og rullede et lommetørklæde. 
Min mor så det og gik til siden med min far, ”nej”, sagde han, ”vi er ikke til 
grin. Hun plagede om det og nu kan hun få lov at bliver her alle 3 uger”, 
sagde han. Jeg kunne stadig ikke spise maden og tabte mig faktisk en del, 
modsat ”skeletterne” som hjalp mig af med det uspiselige mad, smørrebrød 
med margarine under og de tog på. Nu var der ingen kære mor, men jeg 
erkendte nederlaget og faktisk livede op og tog i stedet for initiativet til 
morel-krig mod drengene i deres nærliggende koloni, arrangerede teater og i 
det hele taget trivedes godt i mit ”fængsel”, når det nu ikke kunne være 
anderledes. Mor sendte pakke med slik og sager og brev. Det var dog lykken 
at være hjemme igen til vores pæne bolig, mor havde ferniseret de mørke 
trægulve, syet flotte nye gardiner, der var lyse med små grønne blade på, og 
så var der mors dejlige frikadeller på bordet. Livet var jo herligt. Denne 
episode har præget mig som voksen og lært mig at tage konsekvensen af 
alle de påhit og udfordringer der har været – det har ikke bremset mig, men 
det var en god lærestreg. 

 

REJSEN TIL STADEN 
Gennem skolen kunne børnene få en togbillet så de kunne komme på 
sommerferie. Jeg var næsten 7 år og jeg skulle rejse alene til København for 
at besøge mormor og morfar. Den gamle brune kuffert fik nyt tapet 
indvendig og med et skilt på maven drog jeg af sted. Min mor fulgte mig ned 
til toget og fik mig placeret ved siden af en dame som skulle holde lidt øje 
med mig, hvilket hun ikke gjorde. Mor sluttede med at ønske mig god rejse 
og sagde ”bare følg med strømmen når du skal fra toget til færgen og 
derefter i Korsør på toget igen” - følg med strømmen – strømmen, det kunne 
jeg ikke forstå og troede det var et lys eller noget. Men det gik alligevel og 
min mormor hentede mig på Hovedbanegården, jeg vidste når jeg var 
ankommet, for jeg kendte de gule fliser på perronen.  

 

Så skete der noget. Der var Tivoli, hvor mormor og mine søde mostre 
mødtes og spillede på rouletten, plader med telefoncentralens pigenavne, 
Yrsa, Eva osv. Eller den roulette med alle flagene. Når mormor var heldig at 
vinde fik jeg en håndfuld spillemønter til at prøve ting for. Kusine Ingrid var 
oftest med og hun kendte det hele og vi blev sluppet løs. Vi så ballet på 
Pantomimen, spiste i Grøften, hvor jeg fik varm kartoffelsalat med røde 
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pølser, eller vi gik i Konditoriet og fik kæmpe-kager – og så fyrværkeriet. Det 
var tider.  

 

SKOLETANDLÆGEN 
Med skolen kom de værste pinsler i de følgende år: Skoletandlægen. Engang 
slæbte jeg en barnevogn op af trapperne med ukendt intention. Vognen blev 
for tung, jeg slap aldrig styret og landede på afsatsen nedenfor sammen med 
barnevognen med styret i munden og nogle mælketænder slået op i 
gummen. Vulkanisøren kom tilfældigvis ind i opgangen og hjalp mig op til 2. 
sal – så, der var han igen min redningsmand. Men det gav lidt arbejde med 
de nye tænder, og jeg fik som den eneste unge i klassen bøjle på tænderne i 
12-års alderen. Det var meget flovt. Så sled bøjlen hul i nogle kindtænder og 
der skulle altid rodes og regeres. En gang stak jeg af med hagesmæk og det 
hele, men hjemme blev jeg blot hevet tilbage i armen og nu var der altid 
vagter på når der skulle laves noget. Faktisk var jeg så berygtet at man i 
flere år efter at jeg var gået ud af skolen spurgte til mig, når Erik var til 
tandeftersyn – han havde jo aldrig noget galt til trods for alle de 
sukkermadder han var blevet fodret med.  

 

POLIO  
I 1952 oplevede vi at mange børn ikke mødte op i skolen mere. De havde 
fået polio, som er en virus der angriber centralnervesystemet. Mange kom til 
Hald i Jylland, men det var en frygtet epidemi. Senere kom mange tilbage til 
skolen med et handicap og jeg hjalp med at hente og bringe nogle yngre 
tvillinger i kørestole i en tid. Senere kom vaccinen og i dag er sygdommen 
helt udryddet. 

 

GUNNAR OG TRINE  
Min onkel og tante boede i Gyldenløvesgade 10 og havde 
købmandsforretning der, Gunnar havde også undsluppet landbruget ligesom 
min far. Min kusine Dorit var kun 6 mdr. gammel da hendes far døde, og jeg 
husker Trine komme til min mor, mens vi var i gang med storvasken og 
fortalte om dødsfaldet. Trine fortsatte med butikken og mor hjalp hende en 
del.  Kaffemøllen gik næsten hele tiden og der duftede så godt. Trine gik op 
og ned ad kældertrappen efter øl og sodavand – det var hårdt, men hun 
smilede altid. Nogle gange fik jeg lov at blive i lejligheden efter skoletid og 
spille på klaveret. Jeg var kun 6 år gammel da jeg kunne spille godnatvalsen 
(goodnight Irene) – jeg kaldte mig faktisk Irene et stykke tid, men ikke så 
mange gik med på den. Mens min onkel endnu levede holdt jeg af at komme 
dernede. Han var altid så rar og tålmodig og selvom der var kunder i 
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butikken kunne han finde tid til at give min stempelpude sværte. Min tante 
og jeg klippede gækkebreve. Engang, da Dorit, min kusine, var nyfødt var vi 
på tur i deres Mercedes til Jylland, sådan en med motor bagi, og min tante 
kørte. Da hun skulle tænde en cigaret og var uopmærksom kørte vi i grøften 
og bilen landede på taget. De voksne kravlede ud af sidevinduerne. Jeg 
skulle have babyen ud gennem vinduet fra bagsædet. Jo mere jeg løftede op 
i kurven jo flere puder røg ned over den lille Dorit, og jeg græd i panik, men 
fik dog fat i hende og vi kom begge ud i god behold, dog fik jeg en kæmpe 
bule i panden. Næste dag skulle min farmor komme på besøg, og jeg måtte 
ikke sige noget om uheldet. Til gengæld fik jeg lov til at spille på klaveret 
hele dagen - noget for noget – ren afpresning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øverst: far ved en Røde Kors bil 1945. Mor 
da hun mødte far. 

tilhøjre: Mor og Bente på fars 
hjemmelavede cykel med sidevogn.  

Hos farmor på Skovgård. 
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Øverst: Mor, Conny, Bente og far i 1943 

Nederst: Foto fra Kehlet i Vestergade fra 1946-47: Bente født 
1941  -  Erik født 1945  -  Ruth Conny født 1943. Vi er alle 
iført blåt tøj strikket af min mor. Jeg husker hvordan håret 
skulle krølles med et jern der blev opvarmet på gasblus og 
først blev afprøvet på pergamentpapir. 
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TV: På svagbørnskoloni i Hasmark i 1950: Foran 
i midten er nabopigen Conny og nr. 2 fra højre i 
midterste række er søsteren Jytte Christensen. 
Jeg står i midterrækken som nr. 2 fra venstre i 
kjole fra Dalls Varehus som mormor havde købt 

Erik 1957-58 

Ca. 1950: Schacksgade”s unger.  Erik med kasket, Conny 
med tørklæde og hvid taske og jeg står yderst til højre 
bagved. Snot-jønke står nr. 1 forrest fra venstre. Bagest 
Lisbeth P.W. Johanssen med sine sønner Hermann og 
Wilhelm. 
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Far var Danmarksmester i sidevognsløb 3 gange – her i 
1948 på Fangelbanen, senere i 1952 og 1958. Sandsæk 
var Einar ”fortæl”. Senere var det Ivar Rasmussen der 
var hans partner.  

Mor og far er nr. 2 fra højre på 
udflugt med deres motorcykle-
venner. 

 

Fars køretøj i 1958, en Vauxhall 
med anhænger foran 
Schacksgade 36 
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Korsløkkeskolen 1951-52, klasse 5.D med frk. H. Jensen – 
ikke et af mine bedste år. Jeg var 10 år og sidder yderst til 
venstre på 1. række. 

Ingelise  
Conny og Ingelise 
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Går til konfirmationsforberedelse og blev konfirmeret i Vor 
Frelsers Kirke den 10. oktober 1955. Jeg står lige bag præsten 
på højre side. 

Korsløkkeskolen 1954-55, 3. fri mellem med fru E. Rosenberg – 
Min bedste veninde Ingelise står nr. 5 fra venstre, bagest. Jeg 
var syg den dag og er derfor ikke med på billedet.  
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Schacksgade 34 

Der var liv i gaden. Vi boede i en moderne ejendom der var lidt anderledes 
end de fleste andre ejendomme i gaden, med hvælvede hoveddøre og 
cirkelrunde trappevinduer. Vi havde to altaner, badeværelse med varmt/koldt 
vand og isskab i køkkenet og fik leveret en stor isblok hver uge – den stod på 
måtten når vi kom hjem fra skole og så var det med at få den bugseret ind i 
kassen i isskabet. 

 

I gården hvor vi legede var en lang bygning, et cykel- og barnevognsskur, 
med tørreplads ovenpå. Til venstre herfor lå ”stangen”, pladsen beregnet til 
tæppebankning, men hvor vi unger boltrede os med akrobatiske øvelser - og 
”hvem kommer først om til stangen”, gemmelege og meget andet. Her 
mødes gadens unger. Bagved cykelskuret ud mod Nyborgvej lå et 
savskæreri, hvor lyden fulgte os dagen lang når vi var nede i gården. Der var 
lavet et lille hul i muren så man af og til kunne se lange brædder komme ud 
af hullet for straks efter at køre ind igen. Der lå en anden ejendom hvor der 
var en dejlig have med frugttræer. Jeg tror ikke at haveejeren fik meget 
frugt til eget brug. Om aftenen sad de større børn omme i sandkassen og 
sang ”se det summer af sol over engen” eller bare sad og snakkede.  

 

Der kom gårdsangere til om søndagen, mens søndagsstegen sydede i 
gryderne og der duftede af agurkesalat. Folk kom i vinduerne og kastede 
indpakkede mønter ned og børnene strømmede til. Under de nederste altaner 
legede vi hule og satte tæpper på med tøjklemmer. Vi fik amagermadder 
kastet ned i gården, eller hejst ned i en spand. Amagermad var rugbrød og 
franskbrød lagt sammen med smør og puddersukker. Slikmutter lå lige ved 
siden af skolen og søndag morgen stod vi i kø med vores 25 øre.  For den 
kunne man få en rund is, en salmiakstang og nogle karameller og måske et 
stykke boblegummi eller nogle salmiakpastiller som vi klistrede på 
håndoverfladen så vi kunne slikke på dem hele dagen. I hele skoletiden fik vi 
serveret morgenmad på sengen af mor. Jeg fik mælkekaffe med franskbrød. 

 

Vi manglede aldrig noget at spise til forskel fra mange af de mennesker vi 
boede i gade med. Vi fik hvad der var behov for fra farmor på gården i 
Hemmerslev. Mor arbejde kun når der var noget hun gerne ville have. 
Således arriverede der ting som fint gulvtæppe, et helt spisestel og andre 
fine ting som hun havde betalt på i en tid og så fik det leveret når hun ejede 
det. Vi fik altid nyt tøj til påske. Mor satte en ære i at klæde os pænt på. Vi 
fik syet tøj hos en syerske i en opgang overfor os, men mor syede også selv 
og strikkede flotte sæt bluser og trøjer til os.   
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Mor holdt vores hjem pænt, hun var meget med på moden og havde taget 
sin storby-attitude med fra København. Vi boede i et arbejderkvarter og en 
børnerig gade som vi standsmæssigt nok lå lidt over, ikke kun fordi min far 
kom fra en velhavende landbofamilie, men også fordi han var tjenestemand 
og vi havde bil.  Efter krigen var han kendt for sin indsats i Røde Kors under 
krigen, og fordi han i flere år i træk var Danmarksmester i motorsport, hvor 
han kørte sidevogns motorcykel og en del solo. Han var en helt. Han var 
kendt fra Fangelbanen og havde en stor venneskare. Han var en flot mand i 
sin uniform med rank ryg, blå øjne, et smil på læben og altid venlig overfor 
andre, damerne havde et godt øje til ham.  

 

Jeg elskede at sidde og tegne oppe i vindueskarmen. Jeg sad på knæ på en 
stol og kunne fra vinduet holde øje med livet i gaden og lade drømmene 
flyde – jeg tegnede påklædningsdukker og hørte radio Luxemburg, læste 
amerikanske filmblade – og havde en engelsk ordbog før vi fik sprog i skolen, 
jeg lærte sangtekster fra ugebladet ”Flittige hænder”. Vindueskarmen var mit 
fristed.  

 

Jeg havde en passion allerede i 3 års alderen. Barnevogne. Det var noget 
med hjul og fart, for jeg tænkte slet ikke over at der også var en baby i. Jeg 
kom hjem til min mor med en tilfældig barnevogn og råbte fra gården, ”moar 
– kom og se ba-vogn”. Hun gik i panik og gik op og ned ad gaden indtil en 
forskræmt mor viste sig. Jeg fik jo så en dukkevogn, men den gik hurtigt i 
stykker, da den kun blev brugt til at køre andre unger rundt i, der var jo fart 
på. Det er jeg helt sikker på at jeg ikke havde fra fremmede. Jeg hørte jo 
ikke om andet end motorer, knastaksler og cylindere i hele min barndom. 

 

I gaden husker jeg at der stadig kom hestevogne med mælk, brød og grønt. 
Arbejderkonerne hang med brysterne ud ad vinduerne og råbte til hinanden. 
På hjørnet af Schacksgade og Nansensgade lå mejeriet, kiosken, 
grønthandleren samt købmanden. Købmanden havde en urgammel bil med 
kaleche, som de kørte søndagstur i. Den spruttede når den blev startet og 
der sad hele familien med ternede kasketter og motorbriller, klar til afgang. 
Købmanden solgte mig engang nogle kondomer da han ikke havde balloner – 
de virkede jo fint og jeg kunne ikke forstå hvorfor min mor blev forfærdet.  

 

Det med sko, som også var en passion, havde jeg fundet ud af. Jeg fik bare 
overtalt min far til at gå med mig i skoforretningen. Så bad jeg om jeg ikke 
nok måtte få skoene på hjem. Da så de var brugte kunne de ikke byttes - 
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smart. En gang var det de fineste røde sandaler med åben i tåen. Jeg skulle 
have haft fornuftige brune skolesko. Da var jeg nok omkring 9-10 år. 

 

Ved siden af os på 2. sal til venstre boede Jytte og Conny, de var på alder 
med min søster Conny og jeg. Vi blev indbyrdes veninder og delte slik, 
legede med hønseringe og glaskugler, nipsenåle og byttede richsbilleder. 
Deres mor var servitrice. De gjorde noget vi andre ikke gjorde, de låste 
deres dør hver gang de kom og gik. Hos os bankede man bare på og gik ind. 

 

Ovenover os, på 3. sal til højre, boede slagter Hansen med sin kone Edith, 
hun var en dygtig maler og de havde sønnen Palle, som gik i skole med Erik. 
De to knægte kunne finde på det mest utrolige sammen. Om lørdagen kom 
slagterens ned til os og vi hørte 20 spørgsmål til professoren med Svend 
Petersen i radioen og hyggede os godt. Både Erik og Palle fik rigeligt med 
endefulde. En gang tog de ud til Jeppesens drivhus i hans kolonihave og 
smadrede hver en rude. En anden gang satte de ild til ejendommen nede i 
kælderen, som jeg faktisk opdagede ved at jeg mødte Erik på trappen og han 
så underlig ud i hovedet. Jeg spurgte ham hvad han nu havde lavet, jeg 
kunne jo altid se på ham når han havde lavet noget galt om det så var at 
han havde skidt i bukserne. Så kom det – det brænder i kælderen. Jeg skreg 
op – og slagteren og min far styrtede ned og fik slukket branden.  

 

Min mor var lidt overtroisk og havde oplevet nogle sære ting, som jeg var 
vidne til, og hun troede nok hun så syner, da min lillebror kommer ind ad 
altandøren på 2. sal. Hun havde lige lukket ham ud af hoveddøren for at han 
skulle ned at lege. Han havde så taget et rustent vandrør op til anden sal og 
kom grinende ind af altandøren og min mor skreg og troede hun så syner. 

 

Min lillebror Erik havde lidt af det samme urolige sind som jeg og fandt på 
mange unoder, men var ellers stille i det. Han var min mors kæledække og 
de kunne sidde i timer og bare nusse. Han var en sød dreng med glimt i sine 
brune øjne og alle var betaget af ham. Da han var omkring 18 mdr. Kravlede 
han op på en stol foran kakkelovnen, som min far havde sat op i stuen, da 
der kun blev fyret sparsomt i ejendommens centralfyr. Stolen væltede mens 
barnepigen gik og støvsugede og Eriks højre hånd sad fast på den gloende 
kakkelovn. Erik blev indlagt på sygehuset og fik nogle operationer hvor man 
tog hud fra låret og satte på hånden. Højre hånd blev lukket halvt og han 
kom til at skrive med venstre hånd. Min mor var dybt ulykkelig og han blev 
endnu mere forkælet med legetøj og kys og kram. Jeg kan ikke huske at jeg 
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nogensinde har fået kys hverken af min mor eller far, vi sagde pænt godnat, 
men det var ikke så almindeligt med den slags. 

 

Engang skulle Erik hvile sig på sofaen, da han var 4-5 år og pludselig lyder et 
ordentlig brag og Erik lå på gulvet. Hvordan kunne sådan en lille dreng lave 
sådan et rabalder? Jo, det var Sofus i nr. 36, der var kommet hjem og skabte 
sig over for en af døtrene, først smed han hendes kommode ud over altanen 
og så kom en skål jordbærgrød der landede i gården. Han endte så med at 
vælte bornholmeruret – og så var det at Erik røg ned fra sofaen.  

 

Erik fulgte min far overalt og i skoleferier var han hver dag med på 
Sandholdt Slot, CF-kasernen i nærheden af Fåborg og der blev syet en lille 
uniform til ham med skråhue og det hele. 

 

 

SCHACKSGADE 36 

Da jeg var omkring 11 år gammel flyttede vi i bogstavelig forstand over 
altanen til Schacksgade 36, og jeg fik mit eget værelse. Det blev indrettet 
med japansk tapet med lilla baggrund, den gamle kommode og sengebordet 
(et sybord som jeg fik af farmor fra gården) blev malet hvidt med samme 
lilla kanter som tapetet, og det samme de to svenske stole jeg havde fået 
ude fra farmor.  

 

I nr. 32 boede en berømt cirkusartist. Han hed John Zeidel og var nogle år 
ældre end mig. Han gik på hænder i gården og lavede tricks. Hans 
kunstnernavn var Lille-John og han kunne jonglere med ringe mens han stod 
på en hånd. Han optrådte bl.a. på Plænen i Tivoli, hvor jeg senere oplevede 
ham og nu bor han i USA. 

 

I skolen gik det stadig med påhit, men mine evner fejlede ikke noget. Jeg 
kom ikke i mellemskolen, men i fri mellem som de fleste. Nu fik jeg lært 
engelsk og jeg fik en god veninde Ingelise. Hun var sådan en køn og god 
pige. Når vi tog ud til hendes mor og stedfar og alle drengene blev jeg altid 
inviteret til mad, herregud, sagde fru Mørup, vi kommer bare lidt mere mel 
og æg i frikadellefarsen – så skal det nok slå til. Bagefter lagde hun Gustav 
Winckler på grammofonen og hele familien dansede lystigt til. Faderen var 
aldrig hjemme om aftenen, han var vægter. Ingelise og jeg begyndte 
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allerede som 13-årige at gå til bal og danse med drengene. Jeg smuglede 
min mors højhælede sko ud og opførte mig som en voksen. Vi dansede i 
”Skoven” til Nattergalefester og til søndagsmartine på Ambassadeur i 
Odense.  

 

Det blev diskuteret om jeg skulle læse videre eller hvad jeg skulle. Min 
klasselærer var hjemme for at tale med mine forældre, de syntes alle jeg 
skulle tage optagelsesprøven til det 1-årige præliminærkursus (svarer til 
realskolen) på Jernbanegades skole. Jeg blev optaget, men var skoletræt og 
ville ikke gå der. Så fik jeg et valg - find dig en læreplads ellers start på 
skolen. Det blev lærepladsen.  

 

Den 10. oktober 1955 blev jeg konfirmeret og der blev holdt en stor fest med 
familien fra Nordfyn og fra København på Nr. Lyndelse kro. Jeg var i fin 
silkekjole med et lag tyl over og havde buksestrømper uden søm på, en helt 
ny opfindelse.  

 

LÆREPLADS OG TIETGENSKOLEN 
Jeg fandt en 3-årig læreplads og det var ikke let. I Osteklokken i 
Kongensgade 3 i Odense startede jeg 1. august 1955. Jeg arbejde nogle 
lange dage i meget kolde lokaler, vendte ost på lageret i kælderen og var 
ved at falde ned i sildetønden når jeg fik solgt et par saltede sild. Jeg 
leverede varer til pensionater og vaskede gulv efter at have skrabet ostevoks 
af, pyntede vinduer og passede min handelsskole på Tietgenskolen i 
Filosofgangen to gange ugentligt om aftenen. Der fik jeg Gummi-Hansen til 
regning. Han blev kaldt sådan fordi hans ene hånd var kunstig. Han var lidt 
grov og kendte mig fra Korsløkkeskolen, hvor han var gårdbetjent, men jeg 
kan nok takke ham for mine helt gode regnekundskaber i dag. Han sagde til 
mig den første dag, ”Nå, Bente, kom så herop til tavlen os vis de sløve 
hoveder hvordan det skal gøres!” Det betød at jeg måtte læse lektier 
grundigt hjemmefra og øve mig, for han kaldte altid mig op – måske fordi 
han ikke kunne huske de andres navne, hvem ved. 

 

 

JEG SKAL TIL AMERIKA 

Nu var jeg 10 år. En dag kom fru Poulsen og hendes kaptajn-mand på besøg. 
Fru Poulsen boede dengang med sin mand i Køge ved siden af moster Vera 
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og onkel Chresten. Det var hyggeligt at de kom på besøg, men vi børn sad 
ikke altid med til bords, men blev dog trukket ind for at hilse på. ”Nå”, siger 
de, ”hvad skal du så være, Bente, når du bliver stor”? ”Jeg skal til Amerika” 
sagde jeg kækt, og hele forsamlingen skraldegrinede og rystede på hovedet. 
”ja, ja”, sagde fru Poulsen, ”I skal nu ikke grine, for hvis du virkelig vil det, 
Bente, så kan du også”. Fru Poulsen anså jeg altid som en sammensvoren 
ven, også når hun senere som enke kom hos morfar i Mysundegade var vi 
fine venner. Jeg må sige at min far også altid gav mig mod ved at sige: ”Du 
kan hvad du vil, Bente”. Og til Amerika kom jeg. 

 

MOSTER VERA OG ”JOHN WAYNE” 
Det var også en af disse somre jeg tilbragte i Køge hos onkel Chresten og 
moster Vera og den lille kusine Lone. Min onkel havde produkthandel på 
hjørnet af Vestergade og Rebslagergade og der kom og gik så mange 
mennesker. Min store lidenskab var Hollywood stjerner og jeg lærte mig selv 
engelsk lang tid før vi fik det i skolen, for jeg skulle læse de udenlandske 
filmblade om alle disse eventyrlige personer. Jeg var kommet på rette sted af 
flere årsager. Hos min onkel Chresten var der stalde med blade af alle slags 
og jeg sad i dagevis begravet i blade og rev billeder ud med Hollywood 
stjerner, og fordi min onkel Christen havde en lidenskab: Film – helst film 
med John Wayne og vi så ”Den Tavse Mand” mindst fem gange i Køge 
biograf på torvet. Vi kunne faktisk replikkerne og i alle de følgende år blev 

han kaldt og underskrev sig som ”JOHN WAYNE” Han skrev julekort til mig 
med kære ”Maureen O”Hara”. I Køge oplevede jeg en parade mens vi sad på 
metaltrappen med bl.a. Køges politimester Broe gå ned ad gaden sammen 
med Vivi Bak i ole lukøje natkjole. Politimesteren var ham der gav sig selv 
bøder. 

 

Engang blev min onkel meget vred. Jeg havde stimlet nogle unger sammen 
fra Rebslagergade, vi skulle spille teater og gik ind i bygningen med gamle 
klude, hvor vi fandt kjoler, sko og hatte. Vi følte os meget fine og gik ud på 
gaden i stadsen. Det var dog for meget – Jeg fik forbudt adgang til 
kluderummet, han mente der kunne være utøj i tøjet, men det var nok fordi, 
at nok var han en slags kludehandler, men vi skulle altså ikke gå ud og 
reklamere for det på den måde.  Jeg boede på loftskamret, somme tider 
sammen med min kusine Ingrid som er et par yngre end mig og som også 
var på besøg.  Ingrid og jeg gik til stranden næsten hver dag og mødte nogle 
drenge. Det var her jeg kyssede en dreng for første gang. Vel at mærke 
under vandet. Om aftenen kom han med sin sæbekassebil og sang under 
vinduet til loftskammeret med en falsk guitar. Jo, det var en herlig tid – der 
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skete noget. Senere flyttede min moster og onkel til Næstved, så var det 
ikke nært så sjovt, men jeg var også blevet ældre. 

 

Hjemme i Odense gik jeg i biografen så meget som muligt. Man kunne sidde 
på de første rækker i Sct. Hans Biografen på Skibhusvej til 85 øre. Her så jeg 
film med Ester Williams som svømmestjerne, som jeg senere prøvede at 
efterligne i Odense friluftsbad med undervandssvømning. Mine 
yndlingsstjerner var Burt Lancaster i Den Knaldrøde Pirat og senere i Herfra 
til Evigheden. Der var også alle Dirch Passer filmene, der var det sjovest når 
hele familien var med. Erik grinede så højt, at jeg tror folk mest grinede ad 
ham. Jeg var god til at komme ind til de film der egentlig var forbudte for 
børn, for da jeg var 13 år lignede jeg nemt en på 18.  

 

HOLLYWOOD 
I de år drømte jeg om Hollywood og som nævnt købte amerikanske 
filmblade. Ikke at jeg nogensinde betragtede mig selv som en skønhed der 
skulle opdages, det var hele konceptet om teater og musik og skuespillere, 
som fascinerede mig. Jeg tegnede stjernerne og deres tøj, lod dem som 
påklædningsdukker danse til musik fra radio Luxemburg.  

 

Mormor og morfar kom engang på besøg i deres høje, gamle Ford med 
kuffert bagpå. Vi havde fået grammofon og morfar sendte mig ud for at købe 
pladen ”Pige træd varsomt” og ”Den sidste turist i Europa” med Lullu Ziegler, 
den holdt han meget af.    

 

Der var Nina og Frederik med calypsomusik. Vi oplevede Tommy Steele, der 
spillede for 8000 begejstrede fans i Fyns Forum i april 1958. Jeg så Louis 
Armstrong stå på balkonen på Grand Hotel omkring 1955, en lille glad mand 
og han spillede: ”Can anyone Explain” med Ella Fitzgerald. Glenn Millers 
orkester var skøn musik og middagsmusik med Svend Nicolaisens orkester 
fra restaurant Wivex lyttede jeg til. Om søndagen var der Giro 413 og der var 
det Gustav Winckler og Raquel Rastenni med ”Her kommer mutter med kost 
og spand” og Birthe Wilke med ”Den Gamle Gartner”. 

 

Filmen Ung Leg havde også indflydelse på os unge. Den kom i 1955. Vi gik i 
duffelcoat, strutskørter og stilethæle, truttede mund som Brigitte Bardot og 
dansede jitterbug til Bill Haileys ”Rock Around The Clock” – one, two, three a 
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clock rock….. and five, six, seven a clock rock, and rock  - den sidder stadig i 
hovedet. Drengene fik knallerter og anderumpe-frisure.  

 

GLADE DAGE 
Far kaldte altid mor for fru Hansen. Hver lørdag hyggede de sig med frokost 
alene og vi fik biografbilletter. 

 

Det var aldrig kedeligt hjemme hos os. Der kom mange gæster for far var 
meget gæstfri og alle kunne godt lide ham. Han havde jo fem brødre og 
søsteren, min faster Harriet. Asmund var den ældste og var gift med Anna. 
De boede på gården Kvisthøj i Esterbølle, og havde 5 børn, Birthe, Esther, 
Anny, Jørgen og Hans. Ingvald boede hos farmor på Skovgården og blev 
aldrig gift. Marius var gårdejer og boede en tid på Skovgård hos Farmor med 
sin familie, men kom siden til Nymark hvor han drev gården med Ingeborg, 
en skrædderdatter fra Særslev og de 3 drenge Kurt, Vagn og Hans Jørgen. 
Tragisk nok omkom min fætter Kurt efter en motorcykelulykke. Vagn kom til 
Nato i Bryssel og Hans Jørgen overtog siden hen Skovgård, hvor han bor i 
dag med Karin. Gunnar var som nævnt købmand og gift med Trine og havde 
den lille Dorit. Desværre blev Gunnar jo syg og døde allerede som 35 årig. 
Når mine forældre, Trine og Gunnar og Marius og Ingeborg festede sammen 
var der musik og glade dage. De var så musikalske og spillede på alt hvad de 
kom i nærheden af. De kunne også godt lide god mad og få lidt at drikke.  

 

A pro pro noget at drikke, så var der onkel Ras, fars fætter der var gift med 
Mary. Han kom engang hjem fra New Zealand, hvortil de var emigreret. Vi så 
smalfilm og der blev spist og drukket – de sang og spillede. Ras måtte have 
hilst på ”ulrik” og tabt sit gebis ned i vores toilet og det lå således og grinede 
dernede da jeg skulle på toilettet. Så måtte mor have den store blå hulske 
frem. Ras havde slet ikke savnet sine tænder, men hentede dem næste dag. 
Desværre omkom Ras i Sydafrika i et trafikuheld. Jeg husker lidt fra da de 
boede i Gislev på Fyn og de to børn Lasse og Lise – vi sang Lasse, Lasse Lise, 
meget større end du tror – det er Lasses Lise...  

 

SEPARATION 
Hjemme blev der knas i fars og mors ægteskab. Far var jo aldrig hjemme, 
han havde et værksted i Benediktsgade og i weekenderne var der motorløb. 
Han var også af og til på øvelser med Civilforsvaret. Min mor sad meget 
alene hjemme og da min far så havde et sidespring med en dame som boede 
nær værkstedet, ville min mor ikke finde sig i mere, men forlangte 
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separation og flyttede til København. I 1958 byttede mor vores lejlighed væk 
med en 2-værelses på adressen: Under Elmene på Amager og hun fik job 
som syerske på en skjortefabrik i nærheden. Min mor fandt hurtigt en 
kæreste, i hele hendes liv har hun altid haft en mand omkring sig og alle var 
de så forelskede i hende.  

 

Nå, men hvad med os. Jeg havde et år tilbage af min læretid og tog et 
værelse på et loft i Odense, hvor jeg var bange for at bo da der var stor 
brandfare. Jeg målte loftsvinduet og fandt ud af at hvis det brændte kunne 
jeg slet ikke komme ud. Min bror fik værelse med min far et andet sted og de 
måtte varme købesuppe på badeværelset, og det var ikke gode tider. Conny 
tog med min mor til København og kom ind på Postgirokontoret, hun var 
ellers kommet i lære hos købmand Baasch i Odense, en af fars motorvenner. 

 

Da Erik blev konfirmeret i 1959 blev det holdt hos farmor på gården og min 
mor og Conny kom på besøg fra København. Så fik min far en lejlighed på 
Skovmærkevej med bad i kælderen, og der flyttede vi så ind og jeg blev 
husholderske, vaskekone og kok. Jeg sørgede for min far og Erik. Erik var nu 
blevet arbejdsdreng og skulle senere i lære som mekaniker hos 
Nimbusforhandler, M. Nielsen i Albanigade. Min far kom sammen med damen 
fra værkstedet, men han betroede mig at det aldrig ville blive til ægteskab. 

 

Da jeg var udlært i 1959 og godt træt af alt det slid, mit arbejde (også om 
lørdagen), aftenskole og passe hus ville jeg gerne til København og prøve 
lykken og rejste derover. Jeg kom dog tit tilbage til Odense i weekenderne – 
jeg syntes, at det var lidt synd for min lillebror.  

 

Juleaften 1960 holdt far, Erik og jeg hos farmor og Ingvald på Skovgård. 
Farmor var meget ked af mors og fars separation, men hun roste min mor 
for hvad hun havde været og kontroversielt nok havde min mor aldrig følt sig 
god nok som Københavnerpige der kom til udefra, og jeg huskede da at 
fortælle min mor om det. Farmor var 75 år og var blevet gammel og syg. 
Hun kæmpede med sukkersyge og døde få måneder senere i 1961. 

 

Jeg havde taget afstand fra mors og fars separation, jeg følte ikke det var 
muligt at holde med nogen i sagen og det meddelte jeg dem begge. Vi var da 
kede af det ikke mindst fordi vores hjem gik i opløsning. 
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UDLÆRT 
Jeg havde betalt på en flot tweedfrakke og med røde sko på og tilsvarende 
taske ankom jeg til København. Jeg har altid selv rendt på stationen for at 
hente familien, men der var ingen da jeg ankom. Jeg tog selvfølgelig bare 
selv en sporvogn til Under Elmene, min mor var jo på arbejde. Min mor kom 
hjem og vi fik arrangeret at jeg sov på divanen, men jeg kunne godt se mig 
om efter et værelse for jeg kunne slet ikke have mine ting der. Min mor 
boede meget hos sin nye ven i St. Magleby, en malermester, så Conny havde 
for det meste hele lejligheden for sig selv. På min mors 40 års fødselsdag 
blev vi inviteret i teatret for at se Den Grønne Elevator med Kjeld Petersen 
og Bodil Steen og bagefter var der othellolagkage hjemme Under Elmene. 
Conny og jeg var i nye fine fløjlskjoler. Mor siger til Conny, ræk lagkagen til 
Bente, og det gør hun, men tipper den lidt som om hun er ved at tabe den, 
det gør mig forskrækket. Jeg skærer et stykke til hende og smækker over på 
hendes tallerken, ”nå, du skal vel ha” noget mere”. Det kom retur og til sidst 
sloges vi med lagkage og vores fine fløjlskjoler havde lagkage overalt, og da 
så Arnold væltede sin lilla Bols sagde min mor, ”så er det nok – i seng - 
begge to”. Vi stod bare ud af kjolerne, som min mor senere gjorde rene. Om 
morgenen lå en besked fra hende – vi skulle skamme os, og det gjorde jeg 
også.  

 

Jeg gik på sy- og tilskærerkursus og lærte rigtigt meget. Der var tider hvor 
jeg syede tøj til både Conny og hendes veninde som også hed Conny, satte 
deres hår til fest og når vi så endelig skulle af sted til Skandia eller Giraffen, 
så var jeg for træt og blev hjemme. Jeg fandt et dejligt værelse i 
Charlottenlund.  Jeg søgte plads i USA for jeg ville gerne opleve verden. 

 

Jeg havde fået job på radiofabrikken Torotor i Charlottenlund som 
kontordame i lønningsbogholderiet. Det lå hvor ISS holder til i dag. Jeg 
husker, at vi en dag så direkte fjernsyn fra London hvor prinsesse Margaret 
blev gift med Lord Snowdon. Mor havde fjernsyn men jeg havde kun radio - 
jeg var helt vild med piratstationen Merkur. I weekenderne arbejdede jeg i 
Hansens Konditori på Jægersborg Alle. Konditoren var en flot mand med 
overskæg. Hans kontor lå helt bag i bygningen, hvor jeg kun var inde da jeg 
blev ansat. Han lavede sin egen chokolade i kælderen og der var servering i 
konditoriet. Jeg havde et lille hvidt forklæde på og serverede bl.a. for Oswald 
Helmut og hans familie når de kom cyklende til. 

For længe siden havde jeg jo søgt en au pair plads i USA og pludselig kom 
chancen og jeg slog til.  Den 22. maj 1961 drog jeg af sted til New Jersey, 
USA. Så, ja, fru Poulsen, jeg kom af sted til Amerika. 
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EFTERSKRIFT 
Så længe jeg kan huske har jeg haft drømme og visioner om hvad jeg gerne 
ville, men alligevel er det nærmest tilfældigheder der har trukket mig rundt i 
manegen. 

  

Tiderne dengang var ikke til at man kunne gøre det man absolut gerne ville – 
sætte mål, og der var jo janteloven, så man gjorde det næstbedste, greb de 
chancer der måtte byde sig uden for mange skrupler. Vupti – og så var man 
inde i en ny fase en ny destination. Tit nåede jeg slet ikke at tænkte 
konsekvenserne til ende, men det uvisse og det fremmede var spændende 
og det overvældede alt andet. Prisen blev rodløshed. Men kedeligt – det var 
det aldrig........ 

 

En lykkelig slutning var at mor og far atter fandt sammen, de blev aldrig 
skilt. Mor flyttede tilbage til Odense i et rækkehus sammen med far og Erik. 
De fik 15 gode år sammen, rejste meget og nød campinglivet. Conny blev 
gift og fik sine to ønskebørn og forblev i København.  Jeg roterede rundt 
mellem Danmark, USA og England og København men bor nu atter i Odense 
hvor jeg nyder mit otium. Jeg gik til gymnastik med min gamle 
klassekammerat Inge lise på vores gamle skole, Korsløkkeskolen, som i 
øvrigt er nedlagt og nu fungerer som aftenskole. Palle og Erik ses jævnligt. 

 

Jo – livet er ikke det værste man har….. 
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Brev fra Ilse (tyskerbørn) modt. 6.5.2008 

 

Hej Bente. 

Mit navn er Per, jeg har været på nettet for at se hvad jeg kunne finde 
om Litografen P.W. Johannsen og der faldt jeg over din artikel "Tilbageblik" 
over din barndom i Odense som jeg fandt både sød, rørende, humoristisk og 
ikke mindst meget tidstypisk, da jeg også, lige som du er fra 1941 og derfor 
kan genkende tidens familiemønstre og de hændelser der skete i samfundet 
ud fra din beretning. 

Morsomt for mig blev det da jeg i afsnittet om tyskerbørnene i Schacksgade 
så, at du dengang til din fødselsdag havde inviteret Peter og Ilse Frier og at 
du fik et billede med stedmoderblomster i en kurv som Hanni P.W. 
Johannsen havde lavet. Jeg kan fortælle dig at jeg i denne måned har været 
gift med Ilse Frier i 44 år og at vi bor ved Solrød Strand. Peter Frier er gift 
med Tove fra Fyn og bor ved Greve Strand. Ilse og Peters mor, Hanni P.W. 
Johannsen er netop i dag den 7 maj flyttet på plejehjem i Hårlev efter at hun 
har klaret sig selv lige til nu hvor hun er fyldt 94 år. 

På billedet i din beretning, fra ca. 1950 : "Schacksgades unger" står bagerst 
Hanni P.W. Johannsens søster Lisbeth sammen med sine to sønner Hermann 
og Wilhelm der er fætre til Peter og Ilse. Lisbeth er fornyligt kommet på 
plejehjem i en alder af 91 år og Hermann og Wilhelm lever også i bedste 
velgående, Hermann i Tyskland og Wilhelm i Italien. 

Jeg blev i godt humør af at læse din beretning og både Ilse og jeg tænkte at 
det nok kunne være morsomt for dig at høre hvordan det er gået "Tyskerne". 

  

Med venlig hilsen 

Ilse og Per  

 


