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FORORD

Den første gang, jeg mødte Leon var i begyndelsen af 1998. Jeg var i november 1997 netop begyndt som boligsocial
medarbejder i JennumParken i det nordlige Randers og var i gang med at besøge alle beboerne i bebyggelsen for at
snakke med dem om, hvilke ideer og tanker de havde til, hvad der skulle ske i JennumParken.
Leon inviterede mig - som mange andre før og senere også havde gjort og ville gøre - inden for i sin lille lejlighed på
Husarvej. Selv om jeg blev noget forbavset over hans første reaktion: ”Skynd dig at komme ind. Jeg skal have hjælp.
Jeg er oppe at slås med min computer!!” Vi fik os en meget lang og hyggelig snak, og besøget endte med, at jeg måtte
love Leon at komme igen og hjælpe ham med computeren. Leon havde kort forinden fået en gammel computer foræret.
Det viste sig, da jeg nogle dage senere igen besøgte Leon, at han var gået i gang med at skrive sine erindringer på
omtalte computer. Når han havde trykt et par sider ud, slettede han filerne. Dette bad jeg ham om at undlade, fordi jeg
syntes, at det var en skam, at det store arbejde så bare skulle gå til spilde for alle andre. Jeg lovede - når han var færdig
med at skrive sin „livshistorie“ - at jeg ville hjælpe ham med at få det hele sat sammen og at læse korrektur osv.
Det viste sig, at Leon siden han var ganske ung, hver aften inden han gik i seng, havde vænnet sig til at skrive dagbog -
mindst én A4-side om hver dag. Desværre var noget af manuskriptet forsvundet under en flytning, så derfor ville han
via computeren nu forsøge at genskrive de „tabte“ kapitler. Jeg opfordrede ham til at forsøge at skrive om hele sit liv
helt forfra, men denne gang prøve at skrive det noget mere kortfattet end det oprindelige.
Efter nogen tids arbejde afleverede Leon et manuskript til mig, som jeg så gik i gang med at sammenskrive og rette de
værste fejl (jeg er tidligere lærer – så det lå ikke unaturligt for mig at rette i det, andre havde skrevet). Desuden fik jeg
lov at låne nogle fotografier fra Leons righoldige samling som så kunne bruges som illustrationer til bogen.
Da dette arbejde var færdigt (i 1999) , trykte jeg nogle ganske få kopier (20 i alt, tror jeg). Heraf gav jeg Leon „en
håndfuld“. Resten forærede jeg til mennesker rundt omkring - blandt til et par forlæggere - idet jeg mente, at bogen
burde  udgives  rigtigt.  Leon  forærede  selv  alle  sine  eksemplarer  bort  -  bl.a.  kom  ét  eksemplar  tilbage  til  hans
barndomsegn, hvorved det kom i hænde på lederen af det pågældende lokalhistoriske arkiv. Han inviterede senere Leon
ud for at fortælle om sit liv. Leon var ret bekymret, om han nu kunne klare dette, for han havde aldrig før prøvet at
holde foredrag. Jeg var desværre bortrejst den dag foredraget skulle holdes (ellers havde jeg taget med ham), så jeg ved
ikke, hvordan det gik. Ifølge Leon selv var det gået godt - og det tror jeg bestemt også, at det gjorde, for Leon var - som
det vil fremgå af denne bog - en rigtig god fortæller, der forstod at rive tilhøreren med!
Leons helbred var ikke godt, da jeg mødte ham første gang, og det blev ikke bedre som årene gik.
Jeg tror, det må have været omkring  2003, at Leon på grund af det stadigt svigtende helbred, måtte flytte fra Husarvej
til „Møllehuset“ på Flyvervej, hvor han fik en beskyttet bolig. Jeg nåede aldrig at besøge Leon i hans nye lejlighed, men
jeg snakkede ofte med ham, når jeg mødte ham. Hans hukommelse svigtede ham aldrig, og han var åndsfrisk til det
sidste. Til al held var der mange til at hjælpe ham - for det var altid en positiv oplevelse at være sammen med Leon. Han
beklagede sig aldrig og var til det sidste fuld af lune og godt humør.
Blandt hans trofaste hjælpere var sognemedhjælper Birgitte Højholt fra den nærliggende Skt. Andreas Kirke og Kaj
Sørensen (Husarvej). Sidstnævnte, der ofte havde Leon med ude at handle,  kunne fx engang smilende berette, hvordan
Leon med sit mest uskyldige ansigtsudtryk havde henvendt sig til en af de unge damer i parfumeafdelingen i Føtex. Han
spurgte: „Er jeres læbestifter kysseægte?“. Damen havde set noget forbavset ud, men svaret bekræftende, hvorefter
Leon med samme uskyldige ansigtsudtryk fortsatte: „Ja, for ellers vil jeg gerne være med til at afprøve dem!!“
Pludselig en majdag i 2005  kunne man så med sorg se Leons dødsannoce i Randers Amtsavis.
Det kom ikke som den store overraskelse, men det er altid sørgeligt at få underretning om et godt menneskes bortgang. 
Jeg deltog i  bisættelseshøjtideligheden i  Nordre  Kapel,  men ved  desværre  ikke,  om Leons  håndskrevne dagbogs-
optegnelser nogensinde af de efterladte blev bragt videre til  et  lokalhistorisk arkiv,  for det  var ét  af Leons højeste
ønsker. 
Da jeg stadig synes, at Leons bog fortjener at blive læst af flere, har jeg hermed valgt at udgive den.

Hans-Henrik Sørensen, 
Ebeltoft 5. november 2014



Julekort fra Leon til mig: 
”Julen 1999. Kære Hans Henrik & frue! Jeg ønsker jer og jeres familie en rigtig glædelig jul og et godt og lykkeligt

nytår med tak for din hjælpsomhed med min computer, Hans Henrik. Det er en mærkelig tanke, at vi nu går ind i et nyt
årtusinde og hvor mange generationen, der nu skal leve og gå bort, før vi igen skal opleve et tusindårsskift. Ja, selv 100

års skift er der mange, der aldrig oplever. Endnu en gang Glædelig Jul og Godt nytår 2000. Venlig julehilsen Leon” 



ERINDRINGER

Jeg blev født den 3. marts 1920 i en lille østjysk landsby, der hedder Bramstrup. Bramstrup hørte dengang under
Voldum -  Rud kommune  og  Galten  Herred.  Efter  kommunesammenlægning,  hører  det  vistnok nu  under  Hadsten
kommune.

Selve den gamle del af landsbyen, ser næsten ud, som da jeg var dreng. Kun et par huse er revet ned. I periferien er der
selvfølgelig lidt  påklistrede nye huse og bygninger,  men ikke så udtalt  som i  mange andre landsbyer.  Gårdene og
landbruget  har  selvfølgelig  måttet  følge  udviklingen  med  modernisering  af  stalde  og  moderne  maskinpark,  men
alligevel står de let genkendelige fra min barndom.
Hvis man kommer til  byen fra den østlige side, den del  af byen man vist  også i dag kalder “Vandstedet”- navnet
kommer af, at der her ligger en gård, som havde en temmelig stor dam lige ved gården - vil man opdage, at dammen nu
er fyldt op. Navnene følger stadig disse gårde. Mit fødehjem ligger som hus nummer to på højre side, efter bageren, og
huset - tror jeg -  er endnu det største og højeste i byen.

Leons fødehjem i Bramstrup (foto ca. 1978)

Mit fødehjem var et lille stråtækt hus på ca. 50 m². Det er sammenbygget med to andre. Indtil for få år siden boede her
et ældre ægtepar, som hedder Vindum.
I huset var der en stue, et soveværelse, et lille værelse, en lille forgang og et køkken. Der var ingen baggang, men en dør
fra køkkenet førte direkte ud i gården, som vi kaldte den del, hvor brønden og vandpumpen stod. Lidt bag ved brønden
lå et lille udhus. Her var vaskehus, hønsehus, svinesti, gammeldags „das“ og et rum til brændsel. Vi havde altid lidt
høns, så vi havde æg til eget forbrug. En lille gris blev købt hvert forår. Den blev fodret godt op sommeren igennem og
slagtet til jul. Da havde den en vægt på  mellem 150 og  200 kg.. Det var jo dengang mere flæskegrise end kødgrise,
man avlede.
Haven lå til venstre, når vi kom ud ad køkkendøren. Det var kun en lille have, hvor vi avlede lidt kartofler, gulerødder,
rødbeder og forskellige kål. Den nederste del af haven fra gavlen af udhuset blev brugt til hønsegård.
Jeg kan huske min far hvert forår kalkede huset rødt, hvorefter et tov blev dyppet i kridt, sat op til muren, strammet til,
hvorefter far trak det ud, som når man spænder en bue, slap så taget og der sad en fin hvid streg som en fuge. De små
lodrette streger, som jo skulle sidde forskudt, malede min mor med en lille pensel. Jeg syntes vort hus var flot, når det
var færdigt.



FAMILIEN

I mine barndomsår var der mange børn i et ægteskab og flest i arbejder- familier. Jeg kan huske flere familier, hvor der
var otte til ti børn og i nogle familier helt op til tolv eller fjorten børn.

Hjemme var vi tolv børn. Min far var gift to gange. Hans første kone døde af sukkersyge, der dengang var uhelbredelig.
Hun døde meget ung fra fem børn. Af de fem børn kan jeg kun huske de tre yngste, da de andre jo forlængst var ude at
tjene på landet, da jeg blev født.
Da far blev gift med min mor, kom der gennem årene syv børn, hvoraf jeg er nummer fire, hvad der jo tyder på de første
års hektiske kærlighed eller erotiske lyst. Fra min fødsel til den næste er der tre år og seks år mellem de to sidste.

Jeg tror nu ikke vi alle er avlet i interessen for at få mange børn, men mere fordi oplysningen op beskyttelsesmidler
måske slet ikke var kendt i landdistrikter.

Det første hus Leons far byggede (1932) (foto ca. 1994)

Måske kunne staten være sparet for mange ærgrelser, hvis der havde været bedre oplysning. På den anden side må jeg
erkende, at vi har klaret os selv og mine forældre har aldrig kendt til børnebidrag som i dag.

Af vi syv søskende var der to søstre ældre end jeg, så kom min bror og efter mig mine tre yngre søstre. Altså fem piger
og to drenge. Jeg kan svagt huske tre af fars børn var hjemme på besøg, men vi har aldrig været hjemme på samme tid,
da man dengang kom ud at tjene på landet fra ti til tolv års alderen. Jeg selv var således ude at tjene, da min yngste
søster blev født. Hun blev forresten døbt samme dag,  jeg blev konfirmeret
Ved et  tilfælde -  jeg tænker mor den dag har  haft  særlig travlt  med madlavning og bagning - opdagede mor,  det
begyndte at ryge fra væggen ved komfuret og pudset faldt af. Her var gået ild i en bjælke. Her bag ved viste det sig, at
der var en gammel tilmuret ovn og vi fandt to gamle træskovle, som man tidligere anvendte til at tage brødet ud af
ovnen med.

I køkkenet var der adgang til et spisekammer. Her murede min far et saltkar af meget stærkt beton tilsat vandglas for at
det skulle kunne modstå den stærke saltlage, der blev brugt, når vi slagtede gris.




