
Karen Jønsson (1909–1942) var en af 
de kunstnere, der satte sit præg på 
1930’erne. Hun gjorde sig bemærket 
som komponist af jazzinspirerede num-
re, som refrænsangerinde, som revy-
skuespiller og som filmskuespiller.  

Hun fik sit helt store gennembrud i Stig 
Lommers Hornbæk-revy i 1936. Succes-
en bevirkede, at hun hurtigt derefter fik 
hovedroller i film med Osvald Helmuth og Liva Weel. Efter et fejlslagent forsøg på 
at drive en pianobar i København, fik hun i slutningen af 1939 arbejde på „Blanch’s“ 
i Stockholm. Hvad hun ikke vidste, da hun rejste til Sverige, var, at hun ikke skulle 
vende tilbage til Danmark. Først kom krigen i vejen. Da hun endelig fik et engage-
ment for december måned i 1942 på „National-Scala“ og var klar til at tage til Dan-
mark, blev hun pludselig syg og døde. I samtiden gik der mange rygter om hendes 
død. Med denne biografi kommer sandheden om hendes død for første gang for 
dagens lys. 

Biografien kommer ind på hendes skrø-
belige psyke og hendes manglende 
indfrielse af ambitionerne om at skrive 
større værker end de schlagere, som 
hun skrev og fik succes med og om at 
gøre karriere i det store udland. De mest 
kendte af hendes melodier er „Hvorfor 
er lykken så lunefuld?“ og „I aften“. 

Det danske Revymuseum har foranstal-
tet en samlet udgivelse af hendes ind-
spilninger på pladeselskabet ClassicO 
med samme titel som bogen.

Bogen er gennemillustreret og har et komplet register over Karen Jønssons musik, 
film, radioudsendelser, revy- og andre optrædener.

Bruno Nørdam (f. 1947) har arbejdet inden for it-branchen. Sam-
men med William R. Benfield har han i 2004 udgivet frimærkebo-
gen „Danish Essays Vol. 2 1920–1939“.
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Forord

Karen Jønsson, der blev født i 1909, var i sidste halvdel af 1930’erne en 
af de helt store stjerner i Danmark inden for populærmusik, revy og film. 
Som en af de få kvindelige kunstnere på den tid komponerede hun selv 
sine melodier med elementer fra jazzen, skrev tekster til og fremførte dem 
på klaver. Af hendes indspilninger vinder titler som ”Hvorfor er lykken så 
lunefuld?” og ”I Aften” genklang den dag i dag. Hendes største revysucces, 
der resulterede i en filmkontrakt og landeplagen ”Han kommer og banker”, 
var i Stig Lommers ”Hornbæk Revyen” i 1936. Som filmskuespiller havde 
hun hovedroller sammen med nogle af tidens store navne, Osvald Helmuth 
og Liva Weel.

Af uforklarlige grunde har der ikke tidligere været udgivet en bog om hen-
des karriere og alt for korte liv. Hendes pludselige død i 1942 i Sverige har 
lige til i dag været genstand for mange rygter. Med denne bog vil sandheden 
én gang for alle komme frem.
Det er en historie om en kunstner, der brød ud af sit borgerlige miljø med de 
omkostninger, det gav, og om en kunstner, der med de rigtige rådgivere og med 
lidt større tillid til egne evner kunne have fået en stor karriere i udlandet.

Det, som først vakte min interesse for Karen Jønsson, var hendes sensuelle 
stemme med antydningen af en accent. I de sidste 20 år har jeg samlet alt om 
hende, plader, revyprogrammer og filmprogrammer. I 2006 kom jeg i forbin-
delse med hendes to halvsøstre, Ruth Vesti og Gytte Sterup, med Gyttes søn, 
Bent Jespersen og med hendes niece Therese Licht Nielsen, som alle velvil-
ligt har stillet materiale til rådighed. Et ikke uvæsentligt baggrundsmateriale 
har været Karen Jønssons breve og kort. Hun var hele livet igennem en flit-
tig skribent. Biografien gengiver flere af hendes breve, således at man ved 
selvsyn kan overbevise sig om hendes evner som skribent. Medtaget er også 
en novelle ”Ingen kærlighed” og en planlagt artikel om hendes tanker om 
meningen med livet og om hendes interesse for astronomi og opfindelser.

Der er flere, der har været i gang med at skrive en biografi om Karen Jønsson. 
Den første var komponisten Franz Jakielski, som planlagde en serie om dan-
ske filmstjerner. Som den første interviewede han Karen Jønsson på et el-
ler andet tidspunkt i 1938. Manuskriptet, der bærer titlen ”Filmstjerner I 
- Karen Jønsson” fra 1938, befinder sig i familiens eje. 



Dansk-amerikaneren Louis K. Christensen var i begyndelsen af 1990’erne i 
fuld gang med at samle materiale til en bog om Karen Jønsson. Det har ikke 
været muligt at finde hans manuskript.
Ved citater fra breve og anmeldelser er den oprindelige stavemåde bibeholdt. 
Eventuelle stavefejl er også gengivet.

Jeg har så vidt muligt ladet Karen Jønsson selv fortælle sin historie gennem 
sine breve.

Denne bog skal ses som en hyldest til et meget spændende, talentfuldt og 
charmerende menneske.

Jeg vil benytte lejligheden til at takke mine omgivelser for den tålmodighed, 
de har lagt for dagen, når jeg har ”snakket” Karen Jønsson. En stor tak til 
Karen Jønssons familie uden hvis velvilje bogen ikke ville have været den 
samme. Desuden tak til Jens Hansen for diskografien, til Kim Vilhelmsen for 
støtte under mine ture til København i jagten på materiale om Karen Jønsson, 
til Hans Erik Nielsen for fremskaffelse af materiale, til Tove Wallenstrøm for 
erindringer om Karen Jønsson, til Ole Pilgaard fra Revymuseet for hjælp 
til overspilning af Karen Jønssons private optagelser, til Just Bidstrup for 
inspirerende råd, til Licorice-Gun Moll for hjælp til fremfindelse af Karen 
Jønssons sygejournal, til Elisabeth Wedderkopp for at dele sine researchre-
sultater med mig og til min niece Louise for konstruktive forslag til forbed-
ringer af biografien.

Følgende museer og biblioteker skal også nævnes og takkes for deres velvil-
lighed:
Randersegnens Biblioteker, Statsbiblioteket i Århus, Stadsarkivet i Køben- 
havn, Revymuseet, Det Danske Filminstituts Filmmuseum, Byarkivet i 
København, Danmarks Radios arkiv og Arkivet för ljud och bild.

For økonomisk støtte takkes Konsul George Jorck og hustru Emma Jorck’s 
Fond og Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse.

Bruno Nørdam

Randers, den 19. november 2008
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Slægtskab

Karen Jønssons fødehjem P.D. Løvs Allé 5 (1)

Karen Jønsson blev født den 17. januar 1909 i København på P.D. Løvs Allé 5 
i København. Hun blev døbt i Simeons Kirke den 16. juli 1909 og fik navnet 
Karen Sylvia Therese Pedersen.

Karen Jønssons dåbsattest (2)
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Faderen, Dagny, Karen og moderen (3)

Karens forældre var Marie Syrena og Frederik Charles Pedersen. I forvejen 
havde parret datteren Dagny, der blev født i 1907. Frederik var uddannet 
som glarmester, men brugte ikke sin uddannelse. I stedet ernærede han sig 
som chauffør og garagemester. Som ung havde Syrena forsøgt sig som san-
gerinde.

Maria og Niels O. Ekström i 1938 (4)
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Syrenas familie stammede fra Sverige. Hendes forældre Maria og Niels O. 
Ekström rejste fra Ystad til København i 1884, hvor de bosatte sig på Jagtvej 
119, 3. sal. Niels, der var uddannet skomager, havde kunstneriske evner. 
Han skrev sange til familiefesterne, malede og tegnede på amatørbasis og 
spillede på harmonika. Frederiks familie stammede fra København. Hans 
forældre var Dagmar Lovise Augusta og Carl Frederik Pedersen, der var slag-
tersvend i København.
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Barndom og ungdom

Karen Jønsson var gennem hele livet meget fantasifuld, energisk og beslut-
som. Som barn fik hun tilnavnet ”Knald”. Det var kendetegnende for fa-
milien at kalde hinanden ved kælenavne. Moderen blev kaldt ”Mus” eller 
”Musse”, halvsøsteren Ruth for ”Dus”, ”Duller” eller ”Dusjeng” og halvsø-
steren Gytte for “Gys” eller “Gyttepigen”.

Lysten til at optræde viste sig allerede, da hun var 3 år. Hun underholdt da 
med nogle svenske viser, som hun havde hørt sin mor synge.

Karen og Dagny (5)
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Børnene på Jagtvejen. Karen ses som nummer 4 fra højre (6)

Karen begyndte den 1. april 1916 i 1D på Stevnsgades Skole i en ren pige-
klasse. Dengang var der ikke fællesklasser med drenge og piger. 

*

Da hun var 9 år begyndte hun at gå til klaverundervisning hos musiklærer 
Beckmann. Hun spillede helst uden at følge noderne. Hvis læreren spurgte, 
hvortil de var kommet, vidste hun det ikke, men ikke desto mindre spillede 
hun rigtigt. 

Syrena og Frederik gik fra hinanden, hvorefter Syrena flyttede ind hos sine 
forældre på Jagtvej sammen med sine børn. Syrena åbnede en konfekturefor-
retning i stueetagen på Jagtvej 121 i samme ejendom, som hun boede i. Om 
dagen blev Dagny og Karen passet af deres bedsteforældre. 
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Moderen foran sin forretning på Jagtvej 121 sammen med Karen og Dagny (7)

Karen, bedstefaderen og Dagny på cykeltur (8)
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*

Som 10 årig begyndte Karen at komponere. En dag, da hun sad oppe i lejlig-
heden på Jagtvej 119, kom der nogle bryggeriarbejdere forbi nede på gaden. 
De skulle på skovtur og gik i samlet flok til tonerne af den medbragte horn-
musik. Det inspirerede Karen til at komponere en march.  Det blev til flere 
kompositioner. Når hun havde en komposition færdig, ringede hun på hus-
telefonen ned til moderen i dennes forretning og spurgte, om moderen ville 
høre den nye melodi. Det ville hun selvfølgelig gerne. Om aftenen spillede 
Karen ofte teater for sin familie. Hun var eminent til at karikere alle men-
nesker og efterabe alle stemmer.
Karens egne kompositioner fik nogle meget dramatiske titler som 
”Tyrefægtningen”, ”Negerstep” og ”Over Prærien”. Da hun var 12 år, satte 
hun sig for at få udgivet sidstnævnte melodi. Først ville hun selv henvende 
sig til Wilhelm Hansens Musikforlag, men da det kom til stykket, endte det 
med, at hun fulgtes med sin mor. Nu stod de i prøvelokalet hos Wilhelm 
Hansens for at få afsat ”Over Prærien”. I lokalet var der et stort koncertfly-
gel, som hun troede hun skulle spille melodien på for forlagets musikalske 
konsulenter, men sådan skulle det ikke være. I stedet blev hun bedt om at 
aflevere sit manuskript. Forlaget ville spille melodien igennem, og i løbet 
i af en uges tid ville hun så få besked, om den kunne bruges. Nu fulgte en 
uge fuld af spænding. Det var næsten som at være til eksamen. Det gik ud 
over appetitten. Fingrene ville heller ikke lystre hende, når hun spillede på 
klaveret, som havde fået en mærkelig klang. Karen tænkte på, om de oppe 
på forlaget kunne klare de svære løb i ”Over Prærien”. Alligevel var hun så 
sikker på, at forlaget ville have melodien, at hun lovede iskager til alle sine 
legekammerater, når, og ikke hvis, den blev antaget. Hele opgangen fulgte 
spændt med hver gang postbuddet kom. Endelig fik hun besked. Forlaget 
skrev til hende, at de ikke kunne bruge kompositionen. Hun blev selvfølge-
lig ked af det og stortudede. Det var ikke nemt for hende at fortælle legekam-
meraterne, at melodien var blevet forkastet, og at de derfor ikke fik iskager. 
Hun kom sig dog over skuffelsen og fortsatte sine studier hos pianisten Otto 
Olsen, der også var dirigent i Tivolis Koncertsal, og pianisten Elof Nielsen. 
Begge var begejstrede for hendes klang og harmoniske sans. De var dog ikke 
så glade for, at hun ønskede at få tidens populære melodier som øvestykker. 
Karen var af natur meget pligtopfyldende og øvede flittigt på melodierne i 
Hornemann og Schyttes Klaverskole. Af og til forsynede hun melodierne 
med nogle helt nye harmonier, hvad der ikke faldt i god jord hos hendes 
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lærere. Hun spillede i 6 år under Elof Nielsen og Otto Olsen med henblik på 
optagelse på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

*

Karens hverdag bestod ikke kun af pligter og nederlag, men i høj grad af 
glæde og sejre. Mange aftener sad hendes familie andægtigt lyttende, når 
hun spillede sine egne kompositioner på klaveret. Hendes sans for de sce-
niske virkemidler fornægtede sig ikke. Hvis hun rigtig skulle spille, skulle 
alle lys være slukkede.

Skolebillede. Karen ses i midten (9)

Den 1. august 1922 gik Karen ud af 7. klasse fra Stevnsgades Skole og fort-
satte på St. Hansgades Skole, hvor hun gik i ¾ år. Hun var glad for at gå i 
skole. Skolen havde også øre for hendes musikalitet. Karen og en af hendes 
klassekammerater, Venla, blev sendt op til inspektørens kone, når denne var 
syg, for at muntre hende op med en sang. 
Hendes musikalske evner reddede hende til en eksamen. Hun havde be-
svær med at lære et stykke om elmetræet, som hun skulle kunne uden-
ad. Det var umuligt for hende at lære det, lige indtil hun fandt ud af, at 
rytmen til en de moderne melodier passede til teksten. Nu tog det ingen 
tid at lære teksten. Læreren og censoren må have studset lidt over frem-
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førelsen i foxtrot-takt, men anså det som et udslag af eksamensfeber.  
Af hendes eksamensresultater fremgår det, at hun var eminent til dansk stil, 
tavleregning, gymnastik og håndarbejde. Det eneste fag hun var knap så god 
til var hovedregning.

Karen som konfirmand (10)

Til Karens konfirmation den 23. marts 1923 havde bedstefaderen, Niels O. 
Ekström, forfattet to sange, den ene på melodien ”Husker du i Høst” og den 
anden på ”Saad’n en lille sød Veninde har enhver!”. Sidstnævnte, der var på 
ikke mindre end 19 vers à 13 linjer, havde titlen ”En lille Revy fra Jagtvej 
119”. Første vers giver en karakteristik af Karen:

Fest igen, Hillemænd! de gaar Slag i Slag,
Karen er jo bleven konfirmeret her i Dag.
Nu den sidste maa vi miste, av! for den,
hvor ska’ vi nu faa ét saadant Barn igen?
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Hun er kær men lidt ”sær” sommetider men,
de´ gaar over naar hun sover, bli’r hun glad igen.
Hun kan spille, hun kan drille” Søster sin,
men det hele er naturligvis kun – ”Grin”.
Allesammen holder dog af Karen P.,
ja de´ kan man nemt paa vores Ansigt se.
Hun er ikke ”billig”, men er altid villig,
naar de´ blot er lidt Musik,
ja saa er lille Karen kvik.

Musikken er emnet for et af de andre vers:

Tiden gik, Karen fik lærer i Musik,
hun er meget musikalsk, men ej saa godt det gik,
thi den kære, vil ej lære Noderne,
og Hr. Beckman havde Mas ved Øvelserne.
Meget snart kom der Fart i det hele, men
Noderne hun læste godt men ”glemte” dem igen.
Var her Fremmed’, sagde hun lidt genert:
”Ska’ jeg spille en, jeg selv har ”komponert?”
Og saa satte hun sig hen til vort Klaver,
men af Nodebøger man jo ingen ser,
og hun ”fantaserer” og hun ”komponerer”,
men de´ hele gaar som – smør,
ja alt, hvad Karen Peters’ gør

Et tredje vers omtaler Karens drømme om at komme til filmen:

Karen vil rejse til - - Kalifornien,
hun vil ud og ”filme” og saa komme hjem igen. 
Ta´r hun ”Kegler”, faar hun ”Bejler” ligestraks,
ja, saa er det godt, men ikke nogen ”Gullash”.
Pr. Traadløs kan den Tøs, tale med sin Mor,
om hvornaar hun kan blive en ”Primadonna” stor,
hvis du træffer Chaplin eller Coogan der,
kan du hilse dem saa godt fra alle her.

Sine filmdrømme prøvede hun af, da hun som 14-årig sammen med en jævn-
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aldrende veninde besluttede sig for at henvende sig til Nordisk Film. De 
havde hørt, at filmprimadonnaer kom anstigende i deres egne luksusbiler, 
men de havde kun 73 øre tilsammen, så de valgte i stedet at tage turen til 
Mosedalsvej i sporvognen. Der skulle også være penge til at spise sig mod 
til i iskager, inden de vovede sig hen til ateliererne. Ved indgangen blev de 
stoppet af portneren, der spurgte dem om deres ærinde. Da de fortalte ham, 
at de ville være filmskuespillerinder, vendte han ryggen til dem og bad dem 
om at skrubbe af. De løb tudbrølende derfra. En ældre herre stoppede dem, 
trøstede dem og gav dem 25 øre hver. 

Karen, Dagny, Stine og faderen (11)

Faderen indgik i 1922 nyt ægteskab med Kirstine, kaldet Stine, som Karen 
fik et meget fortroligt forhold til. Hun kunne fortælle ting til Stine, som 
hun forholdt eller ventede med at fortælle til dem på Jagtvejen. I et af 
brevene til Stine underskriver hun sig ”fra din datter Karen”. I et andet 
kalder hun Stine for sin bedste mor af de to, hun har. Karens mor og bed-
steforældrene kunne ikke forlige sig med, at Karen ikke valgte en borger-
lig levevej. Stine forstod bedre hendes ønske om at skabe sig en karriere 
inden for musikken. Et stykke ad vejen fulgte Karen familiens ønsker. 
Efter endt skolegang var det ikke ualmindeligt, at unge piger kom i huset 
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eller kom ud som barnepiger, så de stod godt rustet, når de engang blev 
gift og skulle være husmødre.

Karen som barnepige med Gerda og Rita (12)

Den 1. juni 1924 blev Karen ansat som barnepige hos direktøren for ”Domus 
Medica”, Kristensen og dennes hustru. Hun skulle tage sig af parrets to små 
piger, Gerda og Rita.  Til ”Domus Medica” i Amaliegade var der en stor sal, 
hvor lægerne holdt møde, og en stor dansesal, hvortil der var knyttet en fast 
pianist. Allerede en af de første dage spillede Karen til en middag for nogle 
tyske læger. Hun spillede fire numre, hvoraf det ene var ”Temptation Rag”. En 
dag, da den faste pianist i dansesalen var blevet syg, blev Karen kaldt ned for 
at spille i stedet for ham. Hun spillede uden noder, men uanset hvilken me-
lodi gæsterne bad om, kunne hun den. Begejstringen var så stor, at medlem-
merne sendte bud efter hende, når de holdt private fester. Hun blev så hentet 
og bragt i en taxa, blev bespist og fik derudover nogle kontanter. En af gangene 
var det den nette sum af 35 kroner, hvad der var mange penge dengang.

*

Hun fandt sig en kæreste, Valdemar Larsen, som var kontorist. De var sam-
men stort set hver eneste dag. Som alle andre unge sværmede de, gik på dan-
secafé og i biografen, helst med plads på den bageste række. Karen omtaler 
en af turene:
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”Vi gik ud af Nørrebrogade. Det stænkede for Resten lidt, men jeg havde 
Paraply med, som jeg hele Tiden kom til at stikke Valde med. Han lider vist 
rigtig, naar jeg har det ”grønne Tag” med. Jeg sparer heller ikke paa Ordet 
”Undskyld”, saa Samtalen blev brudt et halvt hundrede Gange. Jeg sagde 
hele Tiden ”Nu gaar vi tilbage – vi maa da hellere staa og snakke lidt i den 
dertil indrettede Opgang”. Men nej, vi gik videre, og som sædvanlig landede 
vi i “Paris”. Vi dansede saa, valgte os en god Sofa – drak Kaffe – da vi havde 
været der i ca. 1½ Time gik vi igen”.

*

I juli måned 1926 besøgte hun alle frisører, barbersaloner og skønhedskli-
nikker på Strøget for at søge en elevplads. Det lykkedes ikke i første om-
gang, så i stedet kom hun i forretning. Det blev inden for samme branche, 
som moderen var i, nemlig konfekture. Forretningen, der var beliggende på 
Østerbrogade 45, hed ”Alvilda”. Hun boede hjemme og var svært utilfreds 
med, at hun skulle være hjemme klokken 10 om aftenen. Selv om hun kend-
te branchen, skulle hun nu også tage sig af regnskaberne, hvad hun ikke 
havde så let ved.

Kampen mod insekter 

Karen havde en fobi for insekter. Det skinner tydeligt igennem det brev, som 
hun skrev til Dagny den 11. august 1926 om sin oplevelse med småkrybet i 
forretningen:
”Du ved ikke hvilken Skræk, jeg fik i Livet i Gaar aftes. Nu skal du høre !!! 
Jeg sad jo nok saa yndigt og anede ikke, hvad jeg skulle bestille herude. 
Pludselig kom jeg tilfældigt til at kigge paa Væggen i Butikken – paa den 
Side, hvor Spejlet er. Og hvad ser jeg til min Skræk og Rædsel? En hel Masse 
Dyr tæt pakket ved Siden af hinanden – Skiftevis hoppende – krybende og 
flyvende. Paa den Størrelse var de      og saa saadan ud omtrent. Et Par en-
kelte, som var 10 Gange større og af samme Slags fløj rundt imellem dem. 
Min Skræk kendte ingen Grænser. Jeg var helt lamslaaet, og vidste nu, at jeg 
for Alvor bliver meget nervøs og rystende bange ved at se Kryb. Jeg overdri-
ver slet ikke, naar jeg siger, at jeg blev ligbleg, og Knæene rystede under mig, 
saa jeg knap kunne staa. Ja, hele Kroppen og Hænderne dirrede og Hjertet 
hamrede, saa jeg kunde høre det. Da der tilmed fløj 2 store Kæmpemyg om-
kring herinde, blev jeg saa bange, saa jeg fløj ud paa Gaden, og kiggede mig 
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omkring med forskræmte Blikke. Men jeg maatte have de Dyr væk, paa den 
ene eller anden Maade. Det var en særegen Slags. Jeg har aldrig set noget 
lignende. De holdt kun til paa Væggen. Jeg sprang ind i Bagværelset. Fik i 
en fart Kosten frem og bandt et Tørklæde omkring. Jeg stillede mig uden for 
Disken, hvor jeg først tjattede til Insekterne med Kosten, og fløj tilbage ud 
paa Gaden for hvert Slag jeg gav. Jeg var ganske ulykkelig. Tænk, at der i den 
Forretning, jeg bestyrede opholdt sig Dyr, som var min værste Fjende! Af og 
til gav jeg et Skrig – ja et Hvin fra mig.
Der var netop i Gaar saa mennesketomt paa Gaden, som aldrig før. Jeg stod 
og haabede paa, at der dog vilde komme en ung Mand, som jeg kunde bede 
hjælpe mig. Ja blot der dog vilde komme – blot en ældre – Dame eller Herre 
– lige meget hvad, blot et Menneske, som kunde være hos mig, saa jeg ikke 
var helt alene hos de uhyggelige Dyr. Men nej, kun forelskede, forlovede Par 
gik langsomt forbi, og stirrede paa mit forskræmte, taarefyldte Ansigt. Ja, du 
kan slet ikke udmale dig, Dagny, hvor angst jeg var (Jeg skæver hele tiden til 
den Væg, men det lader til, at de ikke kommer frem i Aften. Det er nok fordi 
det er Regnvejr!).
Naa, jeg for altsaa ind og ud med Skrig og Hvin, og knaldede imidlertid en hel 
Masse ihjel. Jeg har aldrig været med til noget værre. Omsider var Klokken 
blevet 910. Valdemar skulde jo desværre ikke komme. Ellers kunde han jo 
have staaet hos mig – Næh, der kom ikke en eneste ung Mand. Der plejede 
ellers at komme nok af den Slags. Men saadan skal det jo altid træffe.
Dog – endelig langt om længe kom der en ung Student ind, bedst som jeg 
stod op paa den hvide Stol med den lange Kost og slog op efter Dyrene. 
”Aa,” gispede jeg, da han kom ind, ”her er saa mange Myg”. Det var den 
dummeste Student jeg længe har set. ”Naa,” svarede han uinteresseret, me-
dens jeg stod der og vejede Chokolade af til ham angst og skælvende – skæ-
vende op til Væggen. Han stod rolig og fattet og købte hvad han skulde have, 
medens jeg hvert Øjeblik tabte Chokoladen hver Gang, der fløj en Flue forbi, 
og jeg troede det var en Myg. Han blev utaalmodig, fik sine Varer og gik. Jeg 
turde bestemt ikke at tælle Pengene altsaa hele Salget. Det var blot om at 
komme herfra i en Fart. Hat og Frakke hev jeg til mig i en Fart og for ud paa 
Gaden, laasede Døren – og saa en Sporvogn hjem. Jeg kunde bestemt ikke 
komme i ”Alvilda” mere. Hvis det skulle være saadan hver Aften, var det jo 
skrækkeligt. Men nu var jeg nødt til at holde ud, naar jeg nu een Gang var 
begyndt. Saa i Morges, da jeg var paa Vej herud, havde jeg kun de ”rælige” 
Dyr i Hovedet, og bestemte mig til ikke at se op paa Væggen. Men da jeg 
lukkede Døren op, var Væggen saamænd det første jeg kiggede paa. Men der 
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var ikke et Dyr at se. Men hvor mon de gemte sig om Natten? Aa, jeg turde 
bestemt ikke at vadske Gulv. Sæt jeg stødte paa en Sværm. Det var ikke til 
at holde ud. Men Gulvet skulde jo vadskes. Jeg syntes at se Dyr alle Vegne, 
men da jeg kom hen til et, jeg syntes var et Dyr, bevæbnet med en vaad 
Gulvklud, mens jeg dirrede over det hele, og kastede mig over Uhyret, viste 
det sig kun at være et Søm. Det skete gentagne Gange. En Slagterforretning 
har vi lige overfor; Ekspedienten begyndte at blive vældig interesseret i mit 
Foretagende. Vi havde jo begge aabne Døre. Naa, han stillede sig op i Døren 
og kiggede herover med aaben Mund. Jeg lod selvfølgelig, som jeg ikke saa 
ham. Da, oh Skræk ser jeg paa Gulvet, lige ved den aabne Butiksdør, et stort 
graat Dyr kravle paa Gulvet. Jeg blev fuldstændig ude af mig selv. Skrækken 
fra i Gaar havde gjort mig endnu mere bange.
Jeg stod et Øjeblik og saa paa Uhyret, der næsten laa stille. Jeg greb mig 
til Struben, min Mund forvrængedes og mine Øjne stirrede som skulde de 
falde ud. Jeg hev den vaade Gulvklud op fra Spanden og kastede den over 
Dyret, fór derefter tilbage, og stirrede aandeløst på mit Værk. Imidlertid hav-
de Ekspedienten hos Slagteren hidkaldt to andre Ekspedienter, og nu stod 
de alle tre med aabne Munde og ”gloede”. Jeg var lige ved at kalde paa dem, 
men ”tog” mig i det, da der jo ikke kunde ske noget med Dyret, saa længe 
de stod derovre. Jeg følte mig jo meget mere tryg og rolig, naar jeg havde tre 
stærke ”Tampe” lige overfor. Jeg tog Mod til mig og gav Kluden et ”Tjat” med 
Foden og fløj tilbage igen. Med begge Fødder stod jeg saa på Gulvkluden og 
hoppede og sprang, saa de tre derovre nok troede, at jeg gik i Barndom. Da jeg 
syntes, det kunne være nok, og den nu maatte være død, tog jeg med to Fingre 
Gulvkluden, men ser den ligge og sprælle endnu. Gulvkluden faldt mig ud af 
Hænderne og jeg gav mig til at trampe endnu værre end før. Endelig var den 
død Jeg tog et Par store Ark Indpakningspapir og lagde flere Gange dobbelt 
og vovede minsandten at tage Dyret op i det, og saa, ind i Skraldespanden 
med det. Slagterne stod længe og ventede at jeg skulde komme frem igen, 
men jeg holdt mig herinde”.
Karen forestiller sig, at hun er gift med Valdemar Larsen, og slutter brevet 
med, at hun for sjov beder Dagny om at sende et brev til:

”Fru Karen Larsen
Østerbrogade 45
København Ø”.

*



24

Karen (13)

Mens hun arbejdede i konfektureforretningen, var der var stadig bud efter 
hende til at spille. Hun havde blandt andet en enkelt optræden på ”Hotel 
Fønix”.
I september 1926 fik hun job på en frisørsalon. Omkring samme tid slog hun 
op med Valdemar. De næste år går med at passe sine studier og selv have 
elever. Hun døjede dog meget med helbredet (underlivet) og var indlagt flere 
gange. Den ene gang, hun var indlagt, døde der en kvinde på hendes stue, 
hvad der gjorde et stor indtryk på hende. Hendes form for humor fornægtede 
sig ikke, da hun var indlagt og ikke måtte rejse sig fra sengen: ”Jeg ligger 
her og kigger på nogle Fluer paa Loftet hele Dagen (jeg har ikke noget at 
læse i), saa jeg skal snart til at skrive en Bog, der skal hedde ”En Flues Liv 
og Levned”. Jeg venter hver Dag, at de begynder at falde ned paa Grund af 
Hungersnød – her er jo ikke spor af spiseligt paa denne Stue – de ser også 
saa tynde og elendige ud”.
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Første ægteskab og begyndelsen på karrieren

Erik og Karen Jønsson (14)

Pinselørdag den 18. maj 1929 blev Karen Jønsson borgerligt gift på Køben-
havns Rådhus med farmaceut Erik Evald Jønsson, der var født den 3. oktober 
1901 i Malmø, Sverige. Han var søn af Anne Katarine og skomager Johan 
Jønsson. Erik var selv musikalsk og spillede violin.

Til brylluppet havde Karens bedstefar N.O. Ekström begået en sang på melodi-
en ”Roselil og hendes Moder”. Sangen er på hele 29 vers. Han beskriver Karens 
og Eriks første møde, da Erik kom som gæst på Jagtvejen. Erik var studiekam-
merat med Svend Licht Nielsen, som var kæreste med Karens søster, Dagny. 

Hos os kom jo Erik en Gang i Besøg, 
og lille Gud Amor ind ad Døren sig ”smøg”
:. : Ja, ja, ja, ja, saa, saa, saa, saa,:, : 
ja lille Gud Amor sig ind ad Døren sig ”smøg”.




