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Kære minder
”Korporalgården” i Ebberup på Vestfyn er mit fødehjem. En gammel 
slægtsgård, som har været i familien i godt 300 år. Der er altså en lang 
tradition for, at vi har levet og stadig lever af at dyrke jorden.

Der var da heller ingen tvivl hos min far, om han skulle fortsætte som 
landmand eller ej. Hans evner lå ikke i landbruget, men derimod inden for 
teknikken og ingeniørfaget. Men da far var enebarn, var det utænkeligt, 
at han ikke skulle fortsætte med landbruget.

En børneflok på 10 voksede op på Korporalgården. At min mor kunne 
holde til de mange fødsler er utroligt, især da hun tog del i alt arbejde på 
gården både ude og inde. Hun havde altid en voksen pige til at hjælpe 
med alt forefaldende arbejde. På lignende måde havde far en voksen karl 
til hjælp på gården og i marken.

Så snart vi børn var i stand til det, fordelte far job ud til os, både i marken 
med roetynding, hø- og høstarbejde og naturligvis alt arbejde på gården 
med at passe køer, grise og hønserengøring, fodring og malkning. Da jeg 
var nr. 4 i børneflokken, kom jeg hurtigt med i alt muligt arbejde.

Korporalgården
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Vi gik i den gamle, stråtækte skole hver anden dag. Min skolekæreste 
hed Marie. Hendes far var konduktør på Ebberup Station. Hun boede i 
et hvidkalket hus på en lille vej, hvor også politibetjent Jensen boede helt 
nede ved hovedgaden. Jeg syntes, Marie var den sødeste af alle pigerne. 
Hendes bedste veninde hed Henny og blev kaldt ”Gisse”. Hun var næsten 
lige så sød som Marie.

Min kontakt med Marie gjorde jeg ikke så meget ved. Jeg tror, vi gik i 
3.-4. klasse. Den nærmeste kontakt foretog jeg i en regnetime. Jeg havde 
taget nogle bolsjer med i lommen. Så suttede jeg på et af dem og lod det 
tørre lidt. Og mens alle i klassen var optaget af at regne, rakte jeg mit 
bolsje til Marie, som hun til min glæde puttede i munden; vi sad ret tæt 
ved hinanden, kun ca. en halv meter var der mellem bordene. Jeg talte 
aldrig med Marie om, hvor glad jeg var for hende.

Resten af skoletiden forløb uden nærmere kendskab til Marie eller 
nogen anden pige. Jeg tror, Ejler, min bror, var lidt interesseret i Gisse. 
En dag fortalte de to piger, at de gik tur helt op til vores gård i håb om 
at træffe Ejler eller mig, men vi var ikke vakse nok til at holde øje med 
pigernes aftenture. Resten af vores skoletid i Ebberup forløb uden de 
store dramaer.

I 7. klasse kom lærer Schmidt ind på emnet ”drenge-piger”. Herom sagde 
han: ”Det er ikke pænt, at I får børn, før I bliver gift.” Det var den eneste 
sexualundervisning, vi fik. – Nogle af de mere ”frimodige” drenge som 
fx Svend B. og Knud D. talte ofte om kondomer eller franskmænd, men 
det emne lå uden for vores verden, der kan beskrives med følgende citat: 
”Gem din kærlighed blank og ren til én.”

Min lille affære med Marie udviklede sig ikke til mere ud over, at jeg 
syntes, hun var den sødeste blandt pigerne. Jeg husker ikke, hvornår min 
interesse for Marie falmede, men i 6.-7. klasse inklusiv konfirmationstiden 
i Kærum præstegård var jeg ikke optaget af nogen piger.

Derimod havde jeg en masse fritidsinteresser: duer, kaniner, hvide mus, 
marsvin osv. Og i øvrigt var dagene optaget af arbejde i landbruget. Tre 
dage om ugen gik vi i skole, de andre tre dage passede vi køer, grise og 
høns og alt forefaldende markarbejde.

Jeg har nok været en drillepind som barn. En sommerdag, jeg kom hjem 
fra skole, legede Karen og Ditte i det store drikkekar under gårdpumpen 
af træ. De havde fyldt hele drikkekarret med deres dukker og legesager. 
Nu så jeg mit snit til at pumpe vand ned i karret fra træpumpen, som var 
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delvis i stykker. Jeg skulle have hånden ned gennem den hule træstamme 
for at få fat i skålen med vand. Idet jeg stikker hånden ned gennem hullet, 
får jeg en lang træsplint op under tommelfingerneglen, ca. halvvejs op.. 
Jeg forsøger at trække splinten ud, men den knækker, da den var skør.. 
Tudende løber jeg ind for at få hjælp. Mor kunne ikke hjælpe, men det 
kunne savskærer Back, som hjalp far med at lave svinesti bag garagen.

Med sin skarpe lommekniv  skar han halvdelen af neglen bort og dermed 
også splinten. Ditte og Karen kunne lege videre, men jeg fik en alvorlig 
lærestreg.

- Ejler var Mors dreng. En dag hører jeg, at Mor sagde, ”Du er en knop, 
Ejler!” Det blev jeg lidt misundelig over og havde lyst til at drille ham. 
Derfor sagde kort efter til ham, ”Du er en rosenknop!”- Men det skulle 
jeg aldrig have sagt. Ejler for op som trold af æske. Han for efter mig ud 
i haven, hvor han indhentede mig og fik mig ned på ryggen på plænen. 
Jeg sparkede , men det lykkedes ham at få fat i en af mine tæer, som han 
holdt fast i og løb i cirkel, mens han drejede mig rundt. Det kunne tåen 
ikke holde til; den har været stiv i leddet lige siden.

- Ejler fik ros af Mor. Hvad fik jeg? Jeg fik en skalle af en trægrydeske 
i køkkenet, da Mor lavede mad. Samtidig sagde hun: ”Fy, Herman, du 
har været slem!” Mor kunne åbenbart ikke tåle, at jeg drillede hendes 
kæledægge.

På en eller anden måde fik jeg lov til at gå til gymnastik på kroen, da 
sæsonen startede efter sommerferien. Det var jeg meget glad for. Det var 
kl. 15, og jeg drømte om at gå forrest til forårsopvisningen  med trompet. 
Men ”God morgen”, det blev en kort gymnastiksæson. Da jeg skulle møde 
næste uge til træning, sagde far: ”Herman, du har ikke tid til gymnastik, du 
skal give køerne roer!” Og det skulle lige netop ske kl. 15.00. Så forståelse 
for min gymnastikinteresse fra fars side har jeg aldrig mødt.

Jeg har altid været glad for gymnastik. Ejler og jeg øvede os i at gå på 
hænder på græsplænen ud for rosenbedet, så talte vi, hvor mange roser vi 
kunne gå forbi. Forleden fortalte Ejler, at han ofte trænede, når jeg ikke 
var til stede.

At stå på hovedet kunne jeg også godt lide. Det var ret let på græsplænen, 
hvor man kunne holde i græsset; meget værre var det på gårdspladsen, 
men det var kun mig, der kunne det; og jeg viste det gerne for gæster.

En anden hobby var duer. Efterhånden havde jeg vist 10-15 par, som 
jeg lavede reder til i hønsehuset. Hver eftermiddag gav jeg dem en skovl-
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fuld korn på hønsehustaget. Det så far en dag og sagde:” Må jeg sende 
et skud hagl efter dem?”. Jeg sagde selvfølgelig ”Nej, nej!” Af og til fik 
vi duesteg, når der var unger nok. Men jeg solgte også ofte til naboerne 
for 50 øre pr. unge.

Senere fik jeg også raceduer. Det var lærkeduer, som jeg satte på udstil-
ling i Assens. Jeg fik en 2. eller 3. præmie. Men langt det meste af min 
tid efter skole gik med at passe køer, grise og høns.

Vi havde fem kvier på græs ca. 1 km hjemmefra; de skulle flyttes to 
gange om dagen, og det var som regel mit job, ligegyldigt om det var regn 
eller blæst. Jeg har far mistænkt for, at jeg var den af os tre drenge, som 
var sværest at holde styr på.

Vi fik også lært at malke med hånden, selv om vi havde malkemaskine, 
men den lukkede far ned, så var vi nødt til at malke med hånden. Jeg 
har endda været på malkekursus hos Mette Tovborg, en lægefrue, der 
havde det som sin hobby. Jeg husker, at hun benyttede et kosteskaft som 
øveredskab. Hun syntes, jeg var dygtig og spurgte, om jeg kunne tænke 

Herman, Aage, Ejler
Karen, Sigrid Astrid og Edith (Didde)
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mig at demonstrere min malkefærdighed ved et dyrskue i Assens. ”Jo, 
det kunne jeg godt, men hvad kunne jeg få for det?” spurgte jeg. Og så 
fik jeg 5 kr..

At pudse vore træsko før skoletid havde vi ikke tid til. Det var de samme 
træsko, vi brugte, når vi skulle muge ud ved køer og grise. En morgen jeg 
kom forbi vores nabo Jens Andersen, en hyggelig forslæbt daglejer, som 
tyggede skråtobak, spyttede langspyt og havde kun ét øje, da det andet 
øje gik tabt ved at hugge sten. Han kigger på mine snavsede træsko, da 
jeg gik forbi ham, og han siger: ”Nå, du har nok brugt Vibe Hastrup 
skocreme i dag!” Jeg blev temmelig flov, men jeg havde ikke tid til at gå 
hjem og pudse dem.

En dag skulle jeg flytte tyren ”Mosgård”, som stod tøjret omme i kalve-
gården helt ovre ved hegnet til skolen. Det var varmt og sidst på eftermid-
dagen. Jeg tog pælen op og trak tyren ned mod det nye græs; men den ville 
ikke flytte sig; jeg trak lidt kraftigere i tøjret, der gik op til næseringen, 
mens jeg så hen imod den uvane tyr. Pludselig sætter den hovedet ned 
mod græsset og gør et kæmpespring lige hen imod mig, som stod 3-4 m 
væk. Jeg var i livsfare! Heldigvis 
var jeg parat til at spæne af sted. 
Jeg smed hammer og pløk og for 
af sted over mod gården. Til alt 
held opgav tyren forfølgelsen og 
gav sig til at æde af det nye græs. 
Forsigtigt listede jeg mig tilbage 
til den gale tyr og hamrede pløk-
ken fast.

Høne nr. 43 var tam
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Træt af landbrug, ca 1936
Til landbrug hører der mange forskellige job, især landbrug i min barndom 
i 1930-40erne. De mest almindelige husdyr i datidens landbrug var: køer, 
heste, grise og fjerkræ. Disse husdyr skulle passes omhyggeligt. Dvs. 
fodring, malkning og rengøring. For et mindre landbrug som vort var der 
normalt kun en fremmed medhjælper, en karl, som påtog sig det groveste 
arbejde i marken og på gården, men meget af arbejdet i landbruget blev 
udført af os børn; især måtte vi drenge holde for i det udendørs arbejde, 
og dertil hørte også malkning af de 10 køer 2-3 gange om dagen.

Far var meget interesseret i at benytte maskiner til så meget som muligt, 
og dertil hørte malkningen. Derfor havde vi malkemaskiner til begyn-
delsen af 1930erne. Så bestemte far, at nu skulle vi tre drenge (Åge, Ejler 
og jeg) have lært at malke ordentligt, og malkemaskinen blev derfor sat i 
stå i flere år. Vi fik lært at malke, selv om mor mange gange hjalp til især 
om morgenen, og hun tog altid de sværeste køer. Far kunne ikke malke; 
han havde for lange fingre, sagde han.

Udover malkning var der mange andre gøremål i pasning af køerne: 
rengøring, fodring og flytning. Men det kunne også hænde, at en ko blev 
”tyregal” dvs. brunstig. Når det skete, skulle den til tyrs. Vi holdt selv 
tyr, indtil far blev stanget af ”Mosgård” (tyrens navn). Omme bag laden 
havde vi en lille bås, som koen blev trukket ind i, så var den nemmere at 
holde styr på under bedækningen.

En dag blev der brug for tyren. Jeg blev sat til at trække koen til båsen, 
og vores karl fik ansvaret for at trække tyren frem til båsen. Tyren var 
interesseret og forsøgte sit bedste for at overføre sin sæd til den urolige 
ko. Men det var åbenbart ikke så let, da koen var temmelig ”hulrøvet”, 
dvs. at adgangen til det rette hul var ret ubekvem for tyren. Den forsøgte 
3-4 gange uden held. Jeg havde travlt med at holde koen i ro, og karlen 
skulle både passe tyren og samtidig holde koens hale til side, så tyren fik 
bedre chance for et positivt resultat.

Endelig gør den udmattede tyr et sidste voldsomt hop for at plante sit 
kønsorgan i koens rette kønsåbning.

Mens den var i højeste position, kom bondemanden til syne ved have-
lågen, og han så hele skuespillet. Begejstret råbte han: ”Fik den?”

Karlen blev helt forfjamsket, og det samme blev tyren.
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”Nej,” råbte karlen, ”det røg i min lomme alt sammen!”
Vi havde tre heste: Musse, Lise og Tulle. Lise var den yngste, en smuk 

belgier-hoppe, som endnu ikke havde fået føl. En skønne dag blev den 
brunstig. Og hvem skulle nu ride den til hingsten? ”Det skal du,” sagde 
far til mig, selv om både Ejler og Åge var ældre og større. Så jeg red Lise 
over til Sønderby, 2-3 km.

Ejeren af hingsten sagde, at jeg skulle holde Lises hoved oppe, så den 
ikke kunne sparke hingsten. Jeg gjorde mit bedste under stort besvær. Jeg 
tror, bedækningen lykkedes, for næste år fik Lise et dejligt føl.

Også inden for svinavlen blev jeg bedt om at hjælpe til med et specielt 
arbejde. Far skulle beskære de nyfødte grise, dvs. kastrere dem, og jeg 
skulle altså holde de skrigende og sprællende pattegrise. (Hvor var Ejler og 
Åge?) Jeg sad på en malkestol, lagde pattegrisen på mine knæ i rygliggende 
stilling, idet jeg holdt alle fire ben, mens far med en skarp lommekniv skar 
hul på pungen, fandt testiklerne og skar dem af uden bedøvelse!

Endnu et eksempel på at far foretrak mig til et ekstrajob i landbruget: 
Denne gang et nattearbejde. En so gjorde klar til at føde en aften, og nu 
tilbød far mig hver femte gris som betaling for at sidde og våge hele nat-
ten. Det var en gylt, dvs. en førstegangsfødende, så den fik kun 9 grise, så 
jeg fik altså kun én gris for besværet. 
Jeg tror, jeg fik 25 kr. for den, så far 
kunne beholde den i flokken. Måske 
valgte far mig for at indvi mig i livets 
sexualverden; jeg ved det ikke.

1936 blev jeg konfirmeret. Jeg 
var allerede godt og grundig træt 
af landbruget og ønskede et andet 
arbejde. Jeg spurgte min far, om jeg 
måtte forsøge at finde en plads i et 
andet fag. Det måtte jeg godt. Så jeg 
cyklede ned til Rasmus Rasmussen 
i Dreslette for at søge plads på hans 
hønseri. Jeg var ikke ret stor som 
15 årig, så Rasmus sagde: ”Jeg må 
vist hellere tale med din far en dag, 
jeg skal til Assens.” Det gjorde han, 
og vi aftalte, jeg skulle starte 1. maj Stand på hest



15

1938. Det gjorde jeg og var meget glad for arbejdet. I løn fik jeg kr. 25 
om måneden + kost og logi - og jeg sparede alle pengene op.

Inden året var omme, talte far og Rasmus om mit arbejde, som Rasmus 
var meget godt tilfreds med; og han var interesseret i at ansætte mig et 
år mere, hvad jeg også var interesseret i. For det 2. år plejede Rasmus at 
give 40 kr. pr. måned. Han og far talte om min løn. Far sagde til Rasmus, 
at da han var så glad for mit arbejde, så burde han give mig kr. 50 om 
måneden, men det ville Rasmus ikke, da han pga. min unge alder blev 
nødt til at leje en arbejdsmand til det tunge arbejde.

Samtidig med disse lønforhandlinger spekulerede far på andre mulig-
heder for mine evner. Min storesøster Astrid var på denne tid ansat hos 
en skoleinspektør i København. Under rengøringen på hans skrivebord så 
Astrid tilfældigvis en lønseddel, som i fars verden lød som en svimlende 
sum. Nærmeste vej til en sådan stilling var jo uddannelse som lærer. 

Straks foreslår far mig at starte på en læreruddannelse. Men jeg var ikke 
så interesseret, da jeg mente, at jeg skulle tage realeksamen sammen med 
andre elever, som var 2-3 år yngre end mig. Det behøvede jeg heller ikke, 
sagde far. Jeg kunne begynde i præparandklassen i Skårup nu i august 
1939. Så kontaktede vi min gamle lærer Schmidt og spurgte, hvad han 
mente om mine evner mht. en læreruddannelse. Og han sagde god for 

Præparandklassen i Skårup
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mine evner i så henseende. Dernæst ringer far til forstander Egebæk på 
Skårup Statsseminarium og aftaler et besøg, hvor også mor og jeg var 
med; og så blev jeg indmeldt i præp.-klassen i Skårup august 1939 sam-
men med 30 andre.

Far og mor kørte mig i den gamle Ford til Skårup, hvor vi lejede et lille 
værelse (mod nord) i et pensionat ejet af frk. Hansen. Mor havde taget 
et lille skilt med, som hun gerne ville have , at jeg hængte op på væg-
gen, en lille indrammet tekst med ordene: ”Bed og arbejd”. Imidlertid 
var glasset knækket undervejs, og det brugte jeg som undskyldning for, 
at jeg ikke så gerne ville have det. Jeg kunne se, at mor blev ked af det. 
Hun var godt klar over, at jeg både fik brug for at bede og arbejde hårdt 
for at klare studierne. Mor behøvede dog ikke at være bange for, at jeg 
skulle glemme de to ord. Jeg havde jo lært dem hjemmefra både at be’ 
og at arbejde hårdt.

Inden jeg begyndte i Skårup, havde jeg været til et ungdomsmøde i 
Svanninge præstegård sammen med andre unge fra Ebberup. Til det møde 
kom også Svanninge-præstens meget smukke datter; og hende blev jeg 
forelsket i! Jeg fandt ud af, hvornår det næste ungdomskomsammen var 
i præstegården og besluttede mig for at cykle fra Skårup til Svanninge 
præstegård. Og ganske rigtigt, den smukke datter var også mødt op - det 
var jo i hendes hjem. Men hvem var også mødt? Hendes kæreste - en flot 
fyr og uddannet ingeniør!! - Jeg følte mig temmelig meget tilovers og måtte 
pakke mine følelser ind og kørte så slukøret tilbage til Skårup!

Det daglige arbejde i Skårup bød ikke på de store oplevelser. Min bedste 
kammerat boede i nabohuset hos ”Onkel”. Det var Jens Ingvard Jørgensen 
fra Lyø. Vi besøgte ofte hinanden. Han var 4-5 år ældre og udlært snedker. 
Om søndagen cyklede vi ofte til Vejstrup Valgmenighedskirke, som lå 
3-4 km fra Skårup. Der hørte vi den gamle valgmenighedspræst Anders 
Nørregård, et meget rart menneske og dygtig præst. - Vi sad i højre side 
af kirken. I den modsatte side sad for det meste kvinder og piger. En af 
disse piger fik jeg et godt øje til - og hun til mig. Jeg forsøgte at få lejlig-
hed til at møde hende, dels i kirken, dels  ved en fest i forsamlingshuset  
i Vejstrup, men ingen af delene lykkedes, selv om tiltrækningen mellem 
os varede i flere år. Det var nok nærmest det, man kan kalde beundring 
på afstand. Jeg opnåede aldrig at få en samtale med hende, og måske 
derfor blev det aldrig til mere end ”luftig betagelse”, der efterhånden 
ganske forduftede.
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Lektierne optog næsten hele min tid på seminariet, men jeg deltog altid 
i den frivillige gymnastik to gange om ugen. Og det lykkedes mig at få 
lært flik-flak.

Efter lærereksamen ønskede jeg at fortsætte med idræt og gymnastik. 
Derfor tilmeldte jeg mig til DHL, Danmarks Højskole for Legemsøvel-
ser i København, hvor jeg startede 1/9-44. Det var i slutningen af krigen 
med megen uro og afbrydelser af undervisningen, så DHL besluttede at 
afbryde hele årskurset efter oktoberferien 1944.

Så rejste jeg hjem og fik vikarjob i Høed skole frem til 1/2-45. Jeg havde 
ellers forsøgt at komme på Niels Bukhs skole i Ollerup, men der var fuldt 
optaget. Selve gymnastikhøjskolen var netop beslaglagt af tyskerne; derfor 
startede vi på Løgismose Herregård, som N. Bukh havde købt. Det blev 
kun til to måneder i første omgang, idet vinterskolen sluttede 1. april. 
Alligevel fik jeg meget ud af tiden der, da jeg foruden det almindelige 
gymnastikprogram deltog i NBs elitetræning hver aften.

Jeg havde en voldsom lyst til at komme ud at rejse, evt. med et gym-
nastikhold, fx med N. Bukhs elitehold. Derfor deltog jeg også i hans 
elitetræning i weekenderne og i ferierne. Det var hårdt. Da vi startede 
elitetræningen på Løgismose, var vi 70 deltagere, men efter 8-10 dage var 
vi kun 12-13 tilbage. At træningen var hård, kan følgende oplevelse fortælle 
om: en weekend i juli trænede vi ude på det grønne stadion. N. Bukh iført 
tropehjelm og hvid dragt + dirigentstok, (pisk i hånden), mens eliteholdet 
stod nede i dalen med solen lige i ansigtet svedende tran. Det var midt 
på dagen i brændende sol. Alle knoklede det bedste, vi havde lært. Midt 
under træningen - en øvelse, hvor vi spænder bryst- og skulderparti og 
samtidig holder vejret, besvimer jeg og bliver liggende på ryggen, men på 
skrå i forhold til opstillingen (jeg stod midt i holdet pga. min størrelse). N. 
Bukhs højlydte kommentar: ”Så, da røg den lange skolelærer! Læg ham 
ind på række!” Og jeg blev lagt på række. Efterhånden kom jeg tilbage 
til bevidstheden, da blodet kom tilbage til hjernen i den liggende stilling. 
Jeg rejste mig og fortsatte træningen.

Jeg kom med på eliteholdet, og vi gav opvisning fx i Århus, Samsø o.a. 
steder. Dog tog jeg ikke med holdet til Norge, da jeg tog med Søgård-
Jørgensens sangkor i stedet for.

Det var min første tur til Norge, og det blev en vidunderlig tur. Først 
sejlede vi fra København til Oslo og derfra til Ringebü, en smukt belig-
gende by i Gudbrandsdalen. Vi boede på en højskole, hvortil vi kom midt 
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om natten i mørke. Næste morgen så vi de høje bjerge ganske tæt på med 
skyerne hængende på bjergsiderne. Aldrig havde jeg set så høje bjerge og 
så smukke dale! Det gjorde et kolossalt indtryk på mig. Dette indtryk af 
skønhed i naturen blev forstærket - tror jeg - af den kendsgerning, at jeg 
var lidt forelsket i en norsk jente, som også var med på turen, idet hun 
havde været elev hos Søgård de sidste tre måneder.

Hun hed Odrun Mathiesen. Hun blev indlogeret i en nabobygning til 
drengenes logi. Den første morgen så jeg hende stå uden for huset og rede 
sit flotte lyse hår. Det dejlige syn gjorde mig lidt mere forelsket. Senere på 
dagen var vi på besøg på en bondegård. Under rundvisningen fulgtes jeg 
med Odrun. Det bemærkede den norske bonde, som med et smil spurgte, 
om vi var forelskede. Vi smilede, men blev ham svar skyldig.

Efter den 8 dages tur var vi ”ude af øje” og snart også ”ude af sind”, idet 
Odrun rejste til sit hjem i Norge; og jeg rejste tilbage til Danmark.

Efter lærereksamen i maj 1944 boede jeg hjemme og hjalp til med land-
bruget og deltog i ungdomsmøderne i KFUM og K. Der var netop kommet 
et par friske piger til egnen fra højskolen i Tommerup. De fik plads på et 
par nabogårde: den ene, Nete, på Topshøjgård og den anden, S.P. på Ny 
Ravnekær. Vi mødtes jævnligt i missionshuset og i privathjem. Nete og SP 
optrådte ofte med sang, hvilket gjorde dem endnu mere interessante. Jeg 

Cykeltur i Sønderjylland
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syntes, SP var en sød pige, hun så desuden godt ud. Min skolekammerat 
Gunner Christensen blev betaget - og forelsket og senere gift med Nete.

Jeg beundrede stadig SP, men kunne ikke tage mig sammen til en 
nærmere kontakt. I slutningen af krigen blev hun afhentet af tyskerne 
og sat i Frøslevlejren de sidste 3-4 måneder. Hendes bror var ret aktiv i 
frihedskampen, derfor blev de begge taget til fange. Det var i foråret 1945. 
Jeg sendte breve og pakker ned til hende, men hørte ikke mere om hendes 
oplevelser i lejren før efter befrielsen. Hun kom tilbage til sit gamle job 
hos Chr. Jørgensen på bakken (Ny Ravnekær).

SP og jeg havde stadig ikke fået talt sammen og fundet ud af, hvad vi 
ville. - Jeg rejste til København på gymnastikhøjskolen fra august 1945. 
Vi skrev sammen og jeg kunne forstå på hendes breve, at hun var ved 
at tabe tålmodigheden. Hun fortalte, at hun var ved at blive interesseret 
i Ejler, min bror, der var forkarl derhjemme. Det fik mig op af stolen og 
gjorde mig varm for sagen! (Set i bagklogskabens lys var det rimeligvis et 
trick, hun brugte, altså at gøre mig jaloux, og det virkede). Mange år efter 
spurgte jeg Ejler, om han var blevet interesseret i SP på det tidspunkt, men 
det benægtede han. Så jeg havde nok været udsat for kvindelist!

I efterårsferien 45 mødtes vi så som kærester. Og jeg husker vort første 
romantiske møde på vejen ud for Ny Ravnekær. Vi kyssede hinanden for 
allerførste gang. Tænk, at et kys kunne være så lyksaligt!! Og der fulgte 
mange kys efter. Jeg oplevede tilværelen som ren lyksalighed og havde 
indtryk af, at hun gjorde det samme. Efterårsferien fløj forbi som en drøm, 
og nu fik postvæsnet travlt. Vi udvekslede en masse breve, hvor vi fortalte 
om hinanden og glædede os til at mødes igen til juleferien. Jeg tog imod 
indbydelse til at besøge hendes hjem i Nordjylland (Hejring ved Klejtrup). 
Med tog til Hobro og herfra med hestekørsel 10-15 km til et lille landbrug 
i en hedeegn. Her mødte jeg hendes forældre og 3-4 yngre brødre. Vores 
romantik fortsatte med uformindsket styrke. En dejlig juleferie, hvor vi 
faldt i søvn i hinandens arme.

Efterhånden fortæller vi alt om hinanden. Jeg kunne ikke berette om 
alvorlige kærlighedsaffærer ud over de ”luftige” forelskelser, jeg allerede 
har omtalt. Men det kunne hun derimod. Og det viste sig at skulle blive 
slangen i vort yndige paradis. Hun havde kendt en ung mand, ældre end 
hende selv. Han forlangte at komme i seng med hende med tilhørende 
seksuelt samkvem. Det gik hun med til, om end hun græd efter tabet af 
sin uskyld.
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Denne kendsgerning om hendes fortid kom til at hvile tungt på vort 
indbyrdes forhold. Hver gang vi kom ind på emnet, måtte vi begge fælde 
tårer, som kastede skygger - ja, lange skygger - over hidtil glade og lyk-
kelige samvær. Hendes fortid kunne ikke ændres. Og jeg havde store 
selvbebrejdelser over, at jeg ikke kunne tilgive hende; det var jo min 
kristne pligt.

Juleferien i Hejring gik til ende; jeg fik et godt indtryk af hendes for-
ældre: nøjsomme og hårdt arbejdende hedebønder, som med stor flid 
varetog deres pligter både i familien og i landbruget. Uden mange ord 
undervejs kørte hendes far os tilbage til Hobro station. SP og jeg følte os 
stadig lykkelige i hinandens selskab og kunne kysse hinanden med stor 
glæde, og vi gjorde det så ofte, det kunne lade sig gøre.

Efter tilbagekomsten til København fortsatte jeg uddannelsen på gymna-
stikhøjskolen med stor interesse og glæde. Ca. en gang om ugen fik jeg brev 
fra SP og skrev ligeså mange til hende. Men slangen i vort paradis gnavede 
stadig i vores lykke. Og det blev ikke bedre af, at hun i et af sine breve 
måtte fortælle om endnu et bekendtskab, hvor hun igen måtte give efter for 
kærestens krav og behov for seksuelt samkvem. Det pinte mig yderligere, 
men alligevel holdt vi ud og havde glæde af hinandens selskab.

Danmarks Højskole for Legemsøvelser: Herman nr. 1 fra venstre
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I den følgende sommerferie besøgte jeg igen hendes familie i Hejring. 
Hver gang vi blev alene, kunne vi ikke undgå at komme ind på hendes 
tidligere bekendtskaber med mange tårer til følge. 

Efter sommerferien blev jeg lærer på Hindholm Kost- og Realskole 
ved Slagelse fra 1946-47. Her besøgte SP mig. Jeg fik en god snak med 
inspektøren for skolen. Jeg fortalte om mit problem med SP’s fortid. Hertil 
siger han: ”Det er da kun en fordel, at hun har haft de erfaringer at tage 
med i sit ægteskab.” Det havde jeg vanskeligt ved at forstå.

Efter sommerferien 1947 kom jeg til Flensborg i Sydslesvig som lærer. 
Jeg skrev stadig med SP, selv om vores hengivenhed for hinanden ikke 
var den samme. Så fik jeg invitation til at komme til konfirmation for 
en af hendes brødre i efteråret 1947, men jeg sagde nej tak, og dermed 
øgedes afstanden mellem os.

Her i Flensborg fik jeg mange nye kolleger på skolen. Jeg blev også meget 
optaget af ungdomsarbejdet. 2-3 gange om ugen tog jeg ud til forskellige 
landsbyer og underviste i sang, gymnastik, dansk og folkedans. I 1947 
var der kolossal tilslutning til alt dansk arbejde. En mængde tyskere var 
blevet træt af krigen.

Jeg var lærer på Schule am Verdewasser, hvor også Kirsten Hedebol og 
Ruth Jakobsen var lærere. Dem kom jeg en del sammen med i fritiden. Vi 
tog en tur i bil til Bremen og så de byer, der var forvandlede til ruinhobe.

Der var mange fester mellem skolerne i Flensborg, så jeg savnede egent-
lig ikke SP’s selskab. Af og til udførte Kirsten småreparationer på mit 
tøj. En dag, hvor jeg besøgte Ruth og Kirsten, var Ruths far også til stede. 
Han var vist inviteret for at tage bestik af mig - som et muligt medlem af 
familien. Men jeg kunne kun omgås Kirsten og Ruth som gode kolleger 
og ikke mere. - Det kunne Ruth ikke nøjes med. Det fortalte hun mig til 
et folkedansekursus på Snoghøj.

I foråret 1949 blev jeg udtaget til Flensted-Jensens gymnastikhold til 
Amerika. Forbindelsen til SP var holdt op; al min forventning var nu rettet 
mod nye rejseoplevelser.

”Flensborg Avis” og ”Ungdom og Idræt” ønskede at følge vores tur 
gennem USA. Derfor sendte jeg i årets løb de følgende otte artikler til 
disse to blade.
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På gymnastiktourne med Flensted-Jensen
gennem USA 1949-50

I marts og april 1949 blev de endelige udtagelser til amerikaturen foretaget. 
Fra hele Danmark blev 13 piger og 16 drenge udtaget. Gennemsnitsal-
deren for pigerne er ca. 21 Og for drenge ca. 25. Alle gymnastikskoler 
er repræsenteret, og desuden kommer en del af drengene fra forskellige 
klubber i købstæderne, de såkaldte redskabsgymnaster.

Forud for afrejsen til Amerika gik ca. 6 ugers træning dels i Danmark 
(Kongevejens Skole i Lyngby) og dels i Sverige (Bjørknäs ved Stockholm). 
Glade og forventningsfulde samledes vi i Lyngby den 4. juli 49. - Her 
boede vi i 3 uger, og hver dag gik det løs med gymnastik, folkedans, 
engelsk og sang samt geografi om Amerika og Sverige. Dagen indledtes 
og sluttedes med andagt ved Flensted-Jensen, som gør sit bedste for at 
lede rejsen i kristen ånd.

Før vi tænkte over det, var de 3 
uger gået, og vi flyttede hele lejren 
til Bjørknäs i Sverige, hvortil vi 
kom lige før Lingiaden. Vi var 
naturligvis vældig glade for, at vi 
på den måde fik lejlighed til at 
overvære Lingiaden, en oplevelse, 
vi aldrig glemmer. I de 8 lage, 
Lingiaden stod på, fik vi også tid 
til at tage ud at se på de smukke 
omgivelser. I Stockholm så vi bl.a. 
Stadshuset med den gyldne sal, et 
aldeles imponerende stykke arki-
tektur og uhyre kostbart. Vi var en 
tur rundt i Skærgården, en vældig 
smuk oplevelse.

Efter Lingiaden fulgte 14 dages 
grundig træning, og den 14. august 
tog vi igen til Danmark; her gav 
vi 3 opvisninger: 2 i Lyngby og 1 
i Faxe. Håndstand med mig forrest.
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Den 26. august kl. 12 lagde ,Jutlandia”, ØK, fra molen i Frihavnen, og 
kort efter brast de sidste papirsstrimler, som vi fra skibet havde kastet 
ned til de vinkende. Forventningen og spændingen sejlede vi af sted med, 
mens de kære blev tilbage med vemod i sindet.

Nu fulgte en urolig overfart over ,,Dammen”. Så snart vi nåede Nord-
søen, meldte søsygen sig så godt som hos alle; dog heldigvis kun for 1 
eller 2 dage. Vi sejlede nord om England, og grundet på tåge måtte vi 
langt uden om, derfor så vi hverken Skotland eller småøerne nordfor. Vi 
så kun 3 skibe på hele turen, bortset fra skipperne ved Amerikas kyst. 
En dag så en del af os en flok store hvaler.

Den 5. september blev der jubel om bord: vi så land forude! Det var 
den oplyste kyst på Long Island. Snart nåede vi helt ind under land ud for 
New York, som lå badet i lys. Et fantastisk imponerende syn. En ødsel 
af lys i alle farver omgav de himmelstræbende skyskrabere og den stolte 
frihedsgudinde. Meget tidlig næste morgen, den 6. september, blev alt gjort 
klar til landgang. Helt nemt var det ikke at blive færdig, da vi hvert øjeblik 
måtte op på dækket for at betragte New York i dagslys. Det er ikke for 
meget sagt, at vi manglede ord til at udtrykke vor forundring og glæde.

Efter den hjertelige afsked i København med hundredvis af vinkende 
mennesker havde jeg ventet en lige så talstærk skare ved modtagelsen i 
New York. Men her mødte vi den første forskel på Danmark og Amerika. 
Foruden tolderne var der 4 eller 5, som ventede os. Vi strakte hals og kik-
kede, men der var ikke flere. Det var noget af en skuffelse for os, men sådan 
er Amerikanerne. Det er ikke, fordi de er uhøflige eller mangler gæstfrihed, 
slet ikke. Det er simpelthen en dagligdags begivenhed, at der kommer skibe 
fra fremmede lande, derfor kan der ikke gøres så megen blæst af det.

I fire dage blev vi i kæmpebyen New York, som med forstæder tæller 
13 mill. - Det er vanskeligt at sige, hvad der gjorde stærkest indtryk på os, 
fordi vi i den grad blev overvældet af alle de mangfoldige nye indtryk. Det 
myldrede med biler overalt, næsten alle fine ”dollargrin”, dog kunne der 
komme en enkelt gammel kasse, som manglede en bagskærm eller endnu 
mere; den slags bliver ofte kørt af skoledrenge. Farten er noget stærkere 
end hjemme, men til gengæld er der også mere orden i gaderne i New 
York. De går alle vinkelret på hinanden med undtagelse af Broadway, der 
er den længste gade i verden.

Af seværdigheder så vi Naturhistorisk Museum. Meget interessant at 
se alle dyr i deres naturlige omgivelser og situationer.
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En aften var vi i Radio City 
Music Hall, som næsten byder 
på alt: teater, biograf, akroba-
tik, ballet og optræden i det 
mest henrivende farvespil (fra 
projektører).

Efter besværlighederne med 
køreprøve og køb af 8 nye chev-
roletter af sidste model begav 
vi os nordpå mod Boston. I en 
lille by Peterborough, uden for 
Boston, fortsatte vi træningslej-
ren i ca. 14 dage. Her fik vi rig 
lejlighed til at komme sammen 
med Amerikanere. Vi boede 
på en lejr, hørende til Boston 
Universitet. Ofte fik vi besøg 
af lærere og forstandere for den 
afdeling af universitetet, som 

har med gymnastikuddannelsen at gøre. Vi kan næppe finde lovord nok 
for den gæstfrihed og hjertelighed, vi modtog fra disse mennesker. Og 
dog så er de ikke enestående. Overalt, hvor vi er kommet, har vi mødt 
høflighed og venlighed, naturligvis ikke mindst hos Dansk-Amerikanerne. 
Der er ingen grænser for, hvad vi bliver beværtet med, når vi af og til bliver 
inviteret ud en aften hos danske. Og ganske pudsigt så har vi ofte fælles 
bekendte hjemme i Danmark, når vi får rodet lidt op i hukommelsen.

Et andet træk hos Amerikanerne er, at de er så herligt ligetil. Det er 
altid let at komme på talefod med dem; måske fordi de alle siger du til 
hinanden. Også på andre områder tager Amerikanerne meget naturligt 
og ligetil på tingene.

Da de 14 dage i træningslejren var til ende, begyndte opvisningstour-
neen for alvor. Vi havde først 2 opvisninger i Peterborough på rådhuset, 
som var fyldt til sidste plads. Vi var spændt på, hvordan publikum ville 
tage en sådan forestilling. Med et mildt udtryk blev de meget begejstret. 
De kender ikke den slags gymnastik herovre. Dog er der nogle få, der 
dyrker redskabsgymnastik. Den folkelige gymnastik, der er et særkende 
for Danmark, er fuldstændig ukendt uden for dansk-amerikanske kredse. 

Empire State Building, New York
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Det eneste, de bryder sig om, er 
boldspil og atter boldspil, om 
sommeren football, der ligner 
det engelske Rugby, og Base-
ball og om vinteren Basketball 
(indendørs).

Næste opvisning var på Bo-
ston Universitet på den afde-
ling, som har med uddannelsen 
i legemsøvelser at gøre. Begej-
stringen her var ikke mindre 
end i Peterborough. Bagefter 
var vi på rundtur i universitetet, 
d.v.s. kun i en lille del af det. 
Et universitet herovre er langt 
mere omfattende end i Danmark. Der hører hertil foruden den akademiske 
uddannelse, seminarium, handelshøjskole, teknisk højskole, gymnastik-
højskole, som er mere omfattende end en gymnastikskole derhjemme, 
og flere andre uddannelsesanstalter sorterer under et universitet. - Det er 
derfor naturligt, at de amerikanske universiteter efter vore begreber har 
et meget stort antal elever. Jeg vil nævne tallene fra et par af de største. 
Philadelphia har 22.000 og New York Universitet 66.000 studerende.

Fra Boston gik turen sydpå til et par flådestationer ved Providence, 
nemlig Quonset Point og New Port. Hvert sted blev vi vist omkring og 
fik et lille indblik i nogle af verdens største marinestationer. Quonset Point 
er både luft- og søhavn. En sådan station er en hel by, til sidstnævnte hører 
47.000, hvoraf de to trediedele er på søen.

Senere gik turen til Washington DC, der er hovedstaden for alle staterne. 
Det er absolut den fornemste, reneste og smukkeste by ved østkysten. 
Her blev vi ca. en uge og fik rig lejlighed til at se alle de imponerende 
memorier for de forskellige præsidenter. Det Hvide Hus var under repa-
ration, derfor måtte vi nøjes med at se det ude fra. Særlig storslået er The 
Capitol, som er regeringsbygningen for hele USA. I centrum for det ko-
lossale bygningsværk hæver sig en mægtig kuppel, på hvis top er anbragt 
en statue, der symboliserer friheden. Det flottest beliggende memorial er 
Jeffersons, der ligger ud til en sø, som er omkranset af kirsebærtræer; et 
meget søgt turiststed i forårstiden.

Frihedsgudinden
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USA er bilernes land. I de større byer er det meget vanskeligt for fod-
gængere og cyklister at færdes. Begge er henvist til fortovet. Særlig stærk 
er trafikken, når folk kører til og fra arbejde. En dag måtte vi vente et 
kvarter, da vi ved 5-tiden skulle krydse en stærkt befærdet gade. Det var 
ensrettet kørsel med 4 tætbelagte kørebaner, og i løbet af 1 minut pas-
serede lige bestemt 100 biler. - Det er mere en nødvendighed end luksus 
at have bil herovre, fordi afstandene er så store.

Fra Washington tog vi til Perth Amboy sydvest for New York. Her havde 
vi den glæde at træffe pastor Kirkegård Jensen (tidligere præst i Slesvig), 
som modtog os med stor gæstfrihed i sit hjem. Søndag den 9. oktober var 
vi alle til gudstjeneste i hans kirke i Perth Amboy.

Dagen efter gav vi opvisning på New York Universitet om eftermid-
dagen for elever og om aftenen for alle. Det var en stor ære for os at se 
den danske ambassadør Henrik Kauffmann blandt tilskuerne. Kort før 
opvisningen holdt ambassadøren en meget smuk og for os opmuntrende 
tale. Hele den danske ambassade omfatter vort arbejde med største inte-
resse og er os behjælpelig i enhver henseende.

Venlig hilsen.
Herman Meier Andersen.
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Nordlys og Niagara

Fra New York kørte vi atter mod nord. I Amherst (Massachusetts) så vi 
for første gang en “footballkamp”. For os at se var det nærmest drabeligt 
slagsmål. Spillerne har store styrthjelme på hovedet og tykke læderpuder 
til beskyttelse af skuldrene. Der er 11 mand på hver side, men spillet har 
i øvrigt ikke meget tilfælles med europæisk fodbold. Bolden er aflang 
og spilles både med hænder og fødder. Spillerne stormer mod hinanden, 
skubber og griber fat i hinandens arme og ben med det resultat, at der 
tilsidst ligger 10-15 mand og roder oven på hinanden i tilsyneladende vild 
forvirring, alt imens har en anden spiller fået fat i bolden (med hænderne), 
og forfulgt af 3-4 modspillere piler han i rasende fart mod målet, men han 
kommer sjældent ret langt, før han bliver væltet omkuld også. Det hele er 
sket i løbet af 10-15 sekunder, og derefter skal bolden gives op igen. Det 
er tilladt at skifte spillere, så tit man ønsker, derfor hører der som oftest 
op til et halvt hundrede spillere til et hold.

Da det var regnvejr, medens de spillede, er det vel overflødigt at nævne, 
at spillerne var smurt ind i snavs til det ukendelige. Det er en temmelig rå 
sport, som giver utallige arm- og benbrud og mere end det; der forekommer 
12-15 dødsfald under football om året i Amerika. Men ikke desto mindre 
er football det mest populære spil herovre. På alle skoler, fra børneskoler 
til universitet træner eleverne tidlig og silde i denne nationale sport.

Amherst er ikke langt fra vort ,,hjem”, nemlig Peterborough, New 
Hampshire, hvor vi havde træningslejr; derfor passede det fint, at vi kunne 
holde week-end 15.-16. oktbr, ”hjemme”. Lørdag aften ved 10-tiden så vi 
et fænomenalt nordlys. Det begyndte som søgelys i nordsiden; men snart 
blev det til blafrende lyssøjler både fra øst, nord og vest i mange farver 
samlende sig i zenit. Fænomenet tiltog stadig i styrke og skønhed, indtil 
hele himlen var eet bølgende ildhav. Ingen af os havde nogensinde set 
mage til naturfænomen. Og selv den stedlige befolkning har ikke i lange 
tider set så voldsomt et nordlys. I løbet af et kvarter til 20 minutter nåede 
det klimax, og derefter ebbede det langsomt ud.

Så gik turen vestpå gennem de appalachiske bjerge. De er alle skov-
klædte, og på denne årstid pranger lovet i de vidunderligste farver. Vejene 
snor sig, selv om bjergene ikke er ret høje. Nogle steder ved vejen, hvor 
udsigten er særlig smuk, er anlagt en åben plads med kikkerter, souveni-
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ershytter og i nærheden en række restauranter. - I Schenectady (New York 
stat) overnattede vi hos Dan. Brotherhood (Det danske brodersamfund), 
der med glæde stillede os køkken og sovesale til rådighed. Vi medbringer 
selv feltsenge og soveposer og kan derved på en let og billig måde klare 
en overnatning. Som så mange gange før i danske samfund fik vi også her 
en hjertelig modtagelse. - I Schenectady ligger den kendte fabrik General 
Electric (G.E.), som sender elektriske artikler til hele Amerika. Alene 
denne store virksomhed har gjort Schenectady til en meget betydelig 
industriby.
Vor næste opvisning var på State Teachers College i Cortland, en mindre 
by sydøst for Rochester. Som navnet fortæller, er dette ,college” en stats-
skole. Selve begrebet ”college” er vanskeligt at definere præcist, men det 
betegner nærmest en skole, der uddanner lærere dels til børneskolen og 
dels til andre skoleformer. Formålet med vor opvisningstourne er ikke 
blot, at vi skal se det mægtige land og lære amerikanerne lidt at kende, 
men også om muligt at lære lidt fra os. Derfor er langt de fleste af opvis-
ningerne tilrettelagt på skoler for vordende lærere.

I Rochester, en stor by ved Ontariesøens sydlige bred, gav vi ikke 
opvisning på nogen skole, men derimod hele 3 opvisninger på ”Ko-
dak”. Denne vældige fabrik er hovedcentret for fabrikationen af 
kodakfilm, der forsendes over hele verden. Pr. bus beså vi en del af 
de mange interessante fabriksbygninger og fik samtidig forklaret, 
hvordan det lysfølsomme stof til film laves. Derefter blev vi som en 
anden flok skolebørn med hinanden i hånden ført gennem store mør-
kelokaler, hvor filmen rulles ved hjælp af halv- og helautomatiske 
maskiner. Vi opdagede hurtigt, at det ikke var spøg, at vi skulle have 
hinanden i hånden, det var os ganske umuligt at se noget som helst, 
kun hørte vi den uafladelige klapren fra maskinerne. Derimod kunne 
arbejderne se os, idet de havde været i lokalet i mere end 20 min., den 
tid, øjet bruger for at omstille sig til mørket.

Her på Kodak arbejder 19.000 mennesker, og der bruges daglig 1000 
t kul.

Ikke langt fra Rochester ligger Niagarafaldene. Før vi endnu havde be-
trådt Amerikas jord, så vi hen til niagaraoplevelsen med lige stor spænding 
og glæde som f.eks. skyskraberne i New York. Og det havde vi også grund 
til. På lang afstand hørte vi en konstant buldren som torden i det fjerne. Det 
første, vi kom til, var Amerikafaldet, der er noget mindre end Hestesko-
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faldet på Canadasiden. Da vi nåede helt hen til kanten og så de 50 m ned, 
havde vi det omtrent, som om vi befandt os i et højt tårn, hvor man skal 
være forsigtig for ikke at falde ud. I en jævn glidende strøm styrter vandet 
ud over en stejl klippevæg, ved hvis fod der dannes et mægtigt kridhvidt 
skumsprøjt. Hesteskofaldet kan nu og da sende hele tågeformationer op i 
luften, så det næsten ser ud, som om vandet var kogende. Det er vældigt 
imponerende at se faldene i dagslys og om aftenen i hvidt elektrisk lys, 
men når farverne begynder at spille i alle mulige nuancer, så føler man 
sig hensat til eventyrverdenen. De farvelagte brevkort af faldene er i vir-
keligheden ikke overdreven. En sådan aften med farver (kun lørdag og 
søndag) kan man træffe flere biler behængt med lange hvide papirstrimler; 
i bagruden står malet: nygift! På de andre ruder kan man læse gode råd 
til de øvrige billister, som regel gående ud på at vise særlig hensyn. Det er 
letforståeligt, at mange amerikanere ynder at tilbringe hvedebrødsdagene 
her i disse romantiske omgivelser. - Nede under Hesteskofaldet (navn ef-
ter faconen) er udhugget gange, så turister kan gå ind under selve faldet. 
Men før man får lov at komme så vidt, skal man ekviperes fra top til tå: 
store gummistøvler, en lang, tung gummikappe og endelig en solid hætte 
også af gummi. I dette kostume er man nogenlunde garderet mod sprøjtet 
fra de drønende vandmasser. Larmen her under faldet er ganske umulig 
at overdøve. For alvor føler man sig lille overfor dette vældige opbud af 
utæmmede naturkræfter.

Den nærmeste vej fra Niagara til Detroit går gennem Canada, derfor 
tog vi den. Det var meget let at komme gennem tolden; den nysger-
righed, man møder fra toldernes side i Europa, er der slet ikke tale 
om her. Detroit er bilernes by i Amerika. Det kunne vi se af den 
om muligt endnu tættere og hurtigere trafik i gaderne. Dernæst er 
bilisterne meget utålmodige og næsten hensynsløse i deres kørsel. 
De bruger hornet for den ringeste anledning, når trafikken ikke helt 
går efter deres hoved. En rigtig væmmelig by at køre i. Vi boede på 
YMCA. (KFUM), hvor vi også gav vore 2 opvisninger. Amerikas KFUM 
arbejder på bredere basis og derfor med større midler end KFUM i Danmark. 
Her i Detroit blev der gjort en lille smule stads af os. Først blev hele vor bilka-
ravane fotograferet af et par reklamefolk fra Chevrolet. De nyvaskede biler 
blev parkeret fint på skrå, og så gik 7 gymnaster op til håndstand - en på hver 
bil. Under dette optrin var der imidlertid kommet en del tilskuere, deri-
blandt en færdselsbetjent. Da fotograferingen var til ende, gjorde betjenten 



30

os den gestus at vise os byen, idet han selv kørte forrest i karavanen. I 
gadekrydsene måtte den tværgående trafik pænt holde tilbage på betjentens 
mindste vink; for en gangs skyld skulle vi ikke respektere rødt lys eller 
begrænset hastighed.

Noget, vi også havde glædet os meget til, var at se en af de store bilfa-
brikker. Det blev Fords fabrikker, Igen måtte vi benytte bus for at komme 
omkring på det vidtstrakte areal. Ford og Co. sørger for alt selv: henter 
kul og jernmalm i bjergene, smelter det og forarbejder det videre. Det 
første, vi lagde mærke til, da vi kom indenfor i en af bygningerne, var 
samlebåndet. Det ser meget enkelt ud, idet det blot er en jernkæde eller 
skinne, som ganske langsomt passerer forbi arbejderne medbringende alle 
mulige forskellige smådele, der efterhånden bliver større og større. Når 
alle 12.000 stumper, hvoraf en bil består, er samlet, køres bilen efter en 
prøvetur direkte til forretningsvinduet for at blive solgt. Et vældigt godt 
indtryk af samlebåndssystemet får vi i hovedbygningen; her står arbej-
derne ganske tæt i lange rækker med skruer, skiver og måleapparater, 
hver enkelt har sin bestemte opgave at udføre, og det er forbavsende at se 
den fingerfærdighed og rutine, de lægger for dagen. Her arbejder alene i 
eet lokale 10.000 mænd og kvinder; efter hvad vi blev fortalt, skal denne 
samlehal være den største i verden. Takket være samlebåndet blev Ford 
i stand til at mangedoble produktionen. Endnu et par tal som illustrerer 
det mægtige foretagende: i alt har 70.000 mennesker deres arbejde her 
i hovedcentret for fordfabrikkerne; heraf har de 50.000 egen bil. Der 
bruges hver dag 7000 t kul. Daglig kører 840 flunkende fordbiler ud fra 
fabrikken. Det bliver 1 bil på mindre end eet minut, idet der er 8 timers 
arbejdsdag. Før krigen var produktionen 3 gange så stor. Desuden har 
Ford filialer i 15 andre stater.

Når man så husker på, at Ford kun er een af de mange bilfabrikker, så 
forstår man bedre, at USA er bilernes land,

Venlig hilsen.
Brownsville, Texas, den 31. oktober.

Herman Meier Andersen.
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Fra Chicago til Texas
Ca. en dags kørsel fra Detroit mod vest ligger Chicago. Inden vi ankom 
hertil blev vi d. 4. nov. overrasket af snevejr. Det var første gang, vi så 
sne herovre; men i øvrigt har det kølige vejr fulgt os lige fra Niagara til 
Texas (midt i december). Chicago er en storby i flere henseender. Den er 
Amerikas næststørste by med sine henved 4 mill. mennesker. Den dækker 
et voldsomt stort areal, idet næsten alle huse - bortset fra skyskraberkvar-
teret nær Michigansøen - er lave og ligger enkeltvis. Fra østsiden, hvorfra 
vi kom, tager byen sig vældig godt ud. Den minder en hel del om New 
York, selv om skyskraberne der er flere og højere. Kommer man derimod 
ind i Chicago fra vestsiden, så er billedet ganske anderledes. Chicago har 
også en bagside! Men for at blive ved den smukke østside, så har Chicago 
en af de længste badestrande i verden. Den er så lang, at alle omtr. 4 mill. 
kan tage solbad ved kysten på een gang.

Helt her ude mod øst på en lille halvø ligger byens planetarium. De 
fleste af os havde aldrig set et sådant teater for. Bygningen ligner udefra 
Marmorkirken i København, dog er planetariet ganske uden vinduer. 
Indvendig i det store, kugleformede rum ser man hele stjernehimlen. En 
mand, som dirigerer alle himmellegemerne, forklarer, idet han ved hj.a. 
en lysende pil peger på de forskellige stjerner. Vi fik mange interessante 
oplysninger om lysfænomenerne i himmelrummet. - En anden dag besøgte 
vi byens akvarium. Efter de mange storslåede bygninger og museer, vi 
efterhånden har set, så syntes jeg ikke, at dette akvarium var så impo-
nerende, derfor spurgte jeg en opsynsmand, om det var byens største; 
han så meget forbavset på mig, strammede sig lidt op og sagde med den 
sædvanlige stolthed: det er det største i verden. Jeg blev lige så forbavset, 
sagde tak og gik min vej.

Derimod gjorde svineslagterierne Swift i Chicago et voldsomt indtryk 
på os. Svin i alle størrelser og kvaliteter svinges op i det ene bagben og må 
så pr. samlebånd igennem alle processerne. Det første ser mest drabeligt 
ud: en meget rutineret slagter, som hele dagen vader i blod, giver dyrene 
det dødbringende stik. Nogle minutter efter fortsætter de døde kroppe 
til det varme vand og derefter ind i en tromle, som skraber alt hår af 
og således videre, indtil kød og flæsk er pakket til forsendelse over hele 
Amerika. Før vi forlod det mægtige foretagende, som uden tvivl er det 
største i verden, blev vi budt på smagsprøver af stegt bacon; på et vedlagt 
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kort skrev vi vor mening om smagen. I en anden afdeling fik kreaturer 
samme bekomst.

I de 8 dage, vi var i Chicago, gav vi opvisning på flere forskellige skoler, 
bl.a. på Oak Park Heighschool, en stor og interessant skole, idet eleverne 
i deres sidste 2 år (ca. 15-17) kunne vælge de fag, som de senere i livet 
ville uddanne sig i. F.eks. hørte til skolen et automobilværksted med mere 
eller mindre adskilte biler, som stod til elevernes rådighed. I en større hal 
ved siden af var opstillet flere gamle flyvemaskiner, som ligeledes tjente 
undervisningen; en typisk amerikansk undervisningsmetode.

I de følgende 14 dage skulle vi besøge de 2 eneste danske højere skoler 
herovre. Først Grand View College i Des Moines (Iowa), en 2-årig skole, 
der nærmest svarer til de første par år på et dansk universitet. Den anden 
er Dana College i Blair (Nebraska).

Denne er langt større end Grand View og er 4-årig. Begge skoler er 
fra begyndelsen startet af danske, men nu er undervisningssproget helt 
engelsk, ligesom også skoleplanens opbygning. På Dana boede vi i 10 
dage og nød en pragtfuld gæstfrihed. Næsten alle eleverne bor og spiser 
på skolen, som i mange måder var ligesom et hjem for dem - og for os - 
med. Under vort ophold på Dana tog vi ud til nærliggende byer og gav 
opvisning. Vi var f.eks. i Audubon og Kimbalton - begge i lowa. Kimbalton 
er nok den mest danske landsby i Amerika, så godt som alle taler eller 
forstår dansk. En af de første danske, som kom hertil, var købmand T.G. 
Møller fra Sønderjylland. Han havde længe glædet sig til vort besøg og 
bød os velkommen allerede på gaden. Møller har et stort dansk hjerte. 
Han har hjulpet mange unge emigranter fra Danmark, og også under og 
efter den sidste krig har han vist sin uforfalskede kærlighed til alt dansk. 
Således har han vundet sig mange venner i Sydslesvig, hvis kamp han 
som sønderjyde har gode betingelser for at forstå. Inde i hans butik stod 
pakke nr. 114 klar til Flensborg. For ganske nylig er kong Chr. X.s fri-
hedsmedalje blevet tildelt T.G. Møller for hans uegennyttige arbejde for 
Danmark og Sydslesvig.

Efter adskillige opvisninger i Nebraska og Kansas nåede vi til Missouri, 
den stat, hvor Truman er født. Den interessanteste opvisning, vi gav her, 
var i Jefferson City på Lincoln University, som udelukkende er for negre. 
Vi var meget spændt på at se et sådant negerinstitut indefra, da vi efter-
hånden har hørt og set meget negativt om negrene i New York, Chicago 
og andre storbyer. Her fik vi at se, at intelligens og renlighed udmærket 
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kan forenes med negre. Hvad vor opvisning angik, så var negrene vilde 
af begejstring, mange sprang op på bænkene, fægtede med armene, peb 
i fingrene og råbte af fuld hals! - Dagen efter opvisningen for negre var 
vi indbudt til at vise vor gymnastik for indianere. Der er kun få af dem 
tilbage, og overalt lever de en tilbagetrukket tilværelse og ernærer sig ved 
primitiv landbrug el. håndværk. Mange steder har de fået små jordlodder 
overdraget af staten. På den måde dannes de såkaldte indianerreservater. 
Staten Oklahoma regnes for at være indianerstaten. Det var da også her i 
Oaks, vi besøgte en lille indianerkoloni, som tilhører stammen Chirokeo. 
For mange år siden startede brødremenigheden i Christiansfeld en india-
nermission på dette sted. Det er den eneste danske indianermissionsstation 
i Amerika. Den drives dog udelukkende ved midler fra amerikanske kir-
kesamfund. Stationen, som omfatter kirke, skole, sygehus og børnehave, 
ledes af en dansk-amerikaner pastor Wammen der stammer fra Nordjyl-
land. Vi boede i hans hjem og nød en storslået gæstfrihed. Under vor 
opvisning her forholdt indianerne sig i lang tid passive og tilbageholdne, 
men inden opvisningen var til ende, hørte vi både klapsalver og rigtige 
indianerhyl. Alligevel var det meget let at mærke forskel på dem og et 
alm. amerikansk publikum, som straks giver sin mening til kende. Uden 
tvivl har indianerne også modvilje mod de hvide i al almindelighed efter 
alle de mange bitre kampe, de har kæmpet mod dem, inden de helt måtte 
give op. De gamle indianere sørger stadig over nederlaget, hvorimod de 
unge har indset nødvendigheden i at gå i samarbejde med de hvide.

Fra Oklahoma tog vi sydpå til Amerikas største og rigeste stat: Texas. 
Hvad størrelse angår, er Texas ca. dobbelt så stort som Tyskland eller 15 
gange Danmarks størrelse. Statens uhyre rigdom skyldes i første række 
de umådelige reserver af olie. I tusindvis ses boretårne og pumper, som 
vidner om tilstedeværelsen af det kostbare råprodukt. Det er naturligvis 
ikke ren olie, der pumpes op af jorden, men en blanding af naturgas, olie 
og saltvand. Det hele samles i en beholder, hvor gassen stiger op i den 
øverste del og ledes direkte herfra til privat- og andet brug. Saltvandet 
skilles fra olien ved opvarmning i en anden beholder, hvorfra olien løber 
til raffinaderi. I Texas har vi givet opvisning i Dallas, Austin (hovedstad.), 
Houston, Brownsville, Kingsville og i en del mindre byer. Houston nær 
kysten er en by på ca. 700.000; det er den hurtigst voksende by i Ame-
rika; i de sidste 10 år er indbyggerantallet omtrent fordoblet. Dens store 
rigdom og voldsomme vækst skyldes først og fremmest olien. Følgende 
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eksempel viser, hvor store muligheder der kan være ved at spekulere i 
olie: En mand, som for en halv snes år siden ikke havde en dollar i lom-
men, begyndte i oliebranchen - nu er han ejer af et af verdens største og 
fineste hoteller, ”Shamrock” i Houston. Det blev bygget færdig i 49, er 
på 22 etager og har 1100 værelser udstyret med alle tænkelige bekvem-
meligheder. I den nederste etage er der indrettet et helt forretningskvarter, 
hvor man kan købe så godt som alt; desuden er der 3-4 hypermoderne 
koncertsale med et væld af neonlys i alle farver. Lige uden for hotellet er 
anlagt et svømmebasin i samme størrelse som bruges ved de olympiske 
lege. Der er parkeringsplads til samtlige gæsters biler, og der ydes en ab-
solut førsteklasses service. - Der er kun een ulempe ved hele herligheden: 
prisen! - Texikanerne er et folkefærd for sig. Efter deres opfattelse har de 
alt, hvad hjertet kan begære på denne jord. De tåler helst ingen sammen-
ligning med de andre stater, der for dem kun er 2. klasses. Dog een ting 
må man lade dem, nemlig deres sans for humor. Følgende vits fremkom 
i Texas kort efter krigens slutning: U.S. hjalp Texas med at vinde krigen 
over Tyskland.

3. februar 1950.
Herman M. Andersen, 

Dannevang, Texas.
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De danske gymnaster i USA / Florida
Juleferien tilbragte vi i Brownsville, som ligger i det sydligste Texas på 
grænsen til Mexico. Juleaften blev mere ejendommelig end just stem-
ningsfyldt. Et væld af gaver, masser af sydfrugter og andre godter; midt 
i hele herligheden juletræet med elektrisk lys og andet amerikansk glim-
mer. Uden for var ikke sne, men friske plæner med knejsende palmer 
og mørkegrønne appelsinlunde. Mange tanker krydsede Atlanten til de 
hjemlige strande.

De følgende dage var vi på besøg dels hos en hjertelig nordmand, der 
som tak for Danmarks hjælp til Norge beværtede os kongeligt, dels hos 
danske familier, som altid gør stads af os. Inden vi forlod Brownsville, var 
vi et par gange ude at bade i den mexikanske golf. Det var næsten som 
at bade ved vestkysten i Danmark, dog med den forskel, at bølgerne og 
saltholdigheden her er betydelig større. Også nytårsaften blev for os en 
interessant oplevelse. Kl. 24 tudede alle byens sirener, et par lokomotiver 
på stationen fløjtede og alt muligt fyrværkeri akkompagnerede - en festlig 
og typisk amerikansk måde at byde det nye år velkommen på.

I Sydtexas besøgte vi den største farm af sin art i Amerika. ”King Ranch” 
hedder den, og den er ca. 1 mill. acres eller 1/10 af Danmarks størrelse. 
Jorden dyrkes ikke med plov og harve, men ligger hen med steppe og 
græs. Store flokke af kvæg går ude hele året og ernærer sig ved den ret 
sparsomme plantevækst. Kvæget, hvoraf der er 85.000 stykker, opdrættes 
kun for kødets skyld. Videre gik turen mod øst; vort mål var Florida, som 
vi alle var meget spændt på at opleve. Ved aftenstid i Texas og Louisiana 
kan man her og der skimte store ildskær i horisonten. Det ligner nærmest 
en voldsom ildebrand i det fjerne. Kommer man nærmere til flammehavet, 
ser man snart, at det ikke er nogen almindelig ildebrand, men derimod 
antændt naturgas. Man har simpelt hen ikke brug for disse energimængder, 
som derfor blot ledes fra olieraffinaderiet ud på åben mark. Den blafrende 
ildsøjle, vi så, var 8-10 m høj og halvt så bred. Et sådant ildhav og spild 
af energi taler et tydeligt sprog om Amerikas ødslende rigdom.

Florida blev en større oplevelse, end vi havde regnet med. Fra geogra-
fibogen husker jeg et par ting om Florida: Landet er sumpet med usundt 
klima og 75 pct. af befolkningen er negre. Men snart blev jeg klar over, at 
det må have været en forældet lærebog. Enkelte steder langs landevejene 
ser man strækninger med sump, men mange steder er Florida veldyrket: 
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hovedsagelig appelsinplantager. Hvad klima angår, er det rimeligvis ligeså 
sundt som i de fleste andre sydstater; i hvert fald søges kystbyerne (især 
Miami) i vintertiden af tusinder af feriegæster fra de nordlige stater, som 
har rigtig vinter. Med hensyn til negerbefolkningen er 75 pct. et alt for 
stort tal. For mange år siden, da negrene måtte trælle for de hvide, var 
tallet sikkert rigtigt; men i den sidste menneskealder er en masse hvide 
flyttet ned i Florida, mens en mindre part af negrene er trukket mod nord 
til Chicago og andre storbyer. Der er nu ca. 30 pct. negre i Florida.

” Solskinslandet”, som Florida også kaldes, byder på mange attraktioner 
for turister og andre gæster. Det første spændende, vi så, var Silver Spring 
i nærheden af Ocala. Som navnet antyder, er det et kildespring så klart 
som ,,sølv”. Hele anlægget består af flere små sammenhængende søer 
omkranset af palmer og en masse slyngplanter. På bredden ses her og 
der en indtørret ”træstamme”, det er krokodiller, der tager solbad. Slanke 
fiskehejre står på lur, stive som støtter, mens skildpadderne befinder sig lige 
godt over og under vandet. På bunden af søerne er der flere steder kilder, 
hvorfra vandet mellem undersøiske klippekløfter ustandselig vælter frem. 
- I både med glasbund sejlede vi omkring og betragtede alle herlighederne 
over og under vandskorpen. Et mylder af fisk i alle størrelser. De kom 
ganske tæt hen under båden, hvorfra de hver dag plejer at få brødsmuler 
og anden føde. Flere steder er dybden forholdsvis stor, nemlig 25-30 m, og 
endda er det muligt at se alt; et sted lå en mønt på en halv snes meter vand, 
og det var ikke vanskeligt at læse tallet på den. Efter en rundtur i både 
med glasbund skiftede vi til andre, som havde koøjer under vandfladen. 
Det var næsten endnu mere ejendommeligt. Vandskorpen viste sig foroven 
som et stort spejl, der dannede et naturligt loft i fiskenes rige. Nogle af 
gæsterne var ude at svømme i det krystalklare vand. De lignede næsten 
guldfisk i et akvarium - for os at se. - Da sejlturen var ved at være slut, 
var ”styrmanden” interesseret i drikkepenge, som vi blot skulle kaste i 
bunden af båden. For at få så mange som muligt, lagde han selv for, uden 
at vi andre straks var klar over fidusen. I loftet på den overbyggede båd 
var indrettet en lille mekanisme, som af og til ved ”styrmandens” hjælp 
udløste en mønt. Ingen af os vidste, hvor pengene kom fra; glad udbrød 
manden, hver gang han droppede en mønt: ,,Thank you, thank you very 
much!” Det var også muligt at tage længere sejlture ind i junglen, hvor 
store aber nysgerrigt kom frem til båden for at få noget at æde. Slanger 
og andet farligt knyb var vanskeligere at få øje på.
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Ca. 150 km syd for Silver Spring i højde med byen Tampa ligger ”Cy-
press Garden”, som er en anden af Floridas seværdigheder. Vidunderlige 
omgivelser: Sø og skov samt en fantastisk anlagt have med et usandsynligt 
væld af blomster i alle farver og størrelser fryder øjet, hvor man end vender 
det. Dekorativt anbragt solbrune, sydlandske skønheder klædt i de yndigste 
nationaldragter fyldestgør vort indtryk af al det eventyrlig skønne. - På 
søen var der hver time skiløb. 5 unge damer og 3 herrer skiftedes til at 
underholde os med den fornemme sport. En meget hurtiggående motor-
båd blev forspændt skiløberne, som holdt sig fast ved lange reb. Med en 
fart af 60 km i timen suste de af sted med hvirvlende skumsprøjt efter 
sig. Helt nybegyndere var de ikke; f.eks. kunne den midterste af 3 piger 
under løbet kravle op at stå på skuldrene af de 2 andre. Herrerne udførte 
meget dristige skihop fra en kunstig skråning bygget af træ og forankret 
et stykke ude i søen. Vandskiforestillingen sluttede med, at en af herrerne 
under farten tog skiene af og fortsatte løbet på de bare fødder.

Eventyret ned gennem Florida fortsatte til Miami, hvor vi boede 3-4 
dage. Miami er stedet, hvor de rige folk fra nordstaterne tilbringer en 
måned eller to af vintertiden. Vejret er herligt i januar: bagende sol som 
en julidag i Danmark, men med svale vinde fra det store ocean; himlen 
er dyb, blå, og overalt møder øjet grønne plæner og høje kokospalmer. 
Badestranden, atlanterhavskysten, besøges dagligt af tusinder. De dyreste 
hoteller ligger helt ned til vandet og er udstyret med alt, hvad en kræsen 
millionær kan ønske sig. Hotel ligger ved hotel. I Miami findes den gade 
i Amerika, som har flest hoteller. Byens befolkningstal er om vinteren 
ca. 1,5 mill. Og om sommeren 0.5 mill. - ikke underligt, at feriegæsterne 
fuldstændig dominerer bybilledet. Under vort ophold i byen var vi uni-
versitetets gæster; vi gav opvisning mellem to basketballkampe og nød 
den ære at blive udsendt i television. Universitetet stillede en bus til vor 
rådighed, og hver dag var vi på farten. En dag besøgte vi zoologisk have, 
hvor vi især var optaget af krokodillegården. En indianerdreng gik ind 
til de dvaske dyr, drillede dem og tumlede med dem; til sidst fik han ved 
hjælp af sine bare hænder en af dem væltet om på ryggen; under kampen 
nappede den efter ham, men han slap uden mén. Et sådant krokodil-
lenap klipper let en hånd af en mand. Alt for hurtigt svandt de 8 dage, vi 
tilbragte i det solrige Florida. På vor vej nordpå fulgte vi et langt stykke 
østkysten og forsømte ikke den rige lejlighed, vi havde, til at boltre os i 
Atlanterhavets salte bølger.     Herman Meier Andersen.
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Mexico
Den 7. februar overskred vi grænsen til Mexico. Vort mål var Mexico 
City, hovedstaden, der ligger ca. 1000 km syd for grænsen til De Forenede 
Stater. Allerede i Brownsville havde vi dagen i forvejen truffet vor led-
sager og tolk, prof. Meza, der fulgte os hver eneste dag i de ca. 14 dage, 
vi skulle opholde os i det fremmedartede land. Meza var udsendt af den 
mex. regering, som havde inviteret os. Valget af tolk kunne næppe være 
gjort bedre: prof. Meza omfattede vort arbejde, ja, hver enkelt af os med så 
stor interesse, at jeg vover at kalde det kærlighed. Tidlig og silde var han 
på benene for at hjælpe os med sproget, som overalt i Mexico er spansk. 
Altid var han et stort smil, som kun kunne virke smittende på os andre.

Landskabet i det nordlige Mexico afviger ikke meget fra Texas, men 
snart afløses de frugtbare strækninger af ørkenagtige landskaber, der 
grundet på vandmangel kun yder en sparsom afgrøde. Hvad byerne angår, 
er det let at se, at byggemåden er forskellig fra Staterne. Gaderne er ikke 
så venlige og hyggelige som f.eks. i en dansk købstad. Det kommer af, 
at husene i de sydlandske byer næsten ikke har vinduer ud til gaden; den 
pæne side vender indad mod baggården, bort fra støv og spektakel.

Frihedsmonumentet i Mexico
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Efter halvanden dags kørsel nåede vi den højslette, hvorpå Mexico City 
ligger. Den sidste 2 1/2 times kørsel hertil havde gået i uafbrudt stigning 
og var langt den smukkeste del af turen, absolut det flotteste, vi indtil nu 
har set af bjerge, kløfter og dale. Enkelte steder kunne vi højt oppe fra se 
skyformationer ligge dybt nede imellem to bjergkæder. Hele tiden snor 
vejen sig, og der er et utal af skarpe kurver og uoverskuelige hårnålesving. 
Enkelte af os, som har svaghed for søsyge, måtte ufrivilligt genopfriske 
følelserne fra overfarten over Atlanten.

På højsletten er der også mange steder øde. Der gror store agaver og 
forkrøblede kaktusser. Hist og her kunne vi se vandrende støvsøjler, der 
opstår ved stærke hvirvelvinde, som fyger hen over den trøstesløse sand- 
og stenørken.

I udkanten af Mexico City blev vi officielt modtaget af den mex. re-
gering. Flere embedsmænd i stiveste puds var sendt ud for at byde os 
velkommen til Mexio og specielt til Mexico City. Efter præsentationen 
og fotografering kørte karavanen med vore værter i spidsen til Foreign 
Club, hvor vi boede under hele opholdet. Næste dag var vi indbudt til 
besøg hos minister Høst, der er Danmarks repræsentant i Mexico. I et 
stort og dejligt hjem blev vi endnu engang budt velkommen; denne gang 
omkring et yderst veldækket smørrebrødsbord med alt tilbehør Minister 
Høst havde gjort et stort forberedende arbejde for vor Mexicotur, som en 
overgang var ved at gå i vasken; både han og hele den danske legation er 
vi en stor tak skyldig.

Som propaganda for vore opvisninger i Mexico City havde regeringen 
arrangeret en procession af mexikanske og danske gymnaster. Fra friheds-
monumentet, hvor vi nedlagde en krans til ære for Mexicos uafhængighed, 
marcherede vi til byens rådhus, en strækning på godt 3 km. Foran os gik 2 
store militærorkestre og bagved et tredie. I tusindvis samledes folk langs 
gaderne hidkaldt af den drønende musik. Vi var stolte over at have Dan-
nebrog i spidsen, og vi følte for alvor den store ære, som regeringen viste 
os. På rådhuset hilste vi på viceborgmesteren, som holdt en smuk tale for 
os. Dette optog blev en af vore største oplevelser i Mexico, Selve byen 
Mexico City er en ejendommelig blanding af Amerika og Spanien. Der 
findes en masse store og flotte bygninger - enkelte mindre skyskrabere, 
men man træffer også gamle særegne kirker, hvor der er gudstjeneste hver 
dag hele ugen igennem. F.eks. besøgte vi kirken ”Guadelupe”, som regnes 
for at være katolsk, men for os at se var deres gudsdyrkelse en mærkelig 
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blanding af tro og overtro. Det gjorde et dybt indtryk på os at se fattige 
og rige side om side kravle på deres knæ med et levende lys i hånden hele 
kirken igennem op mod alteret. Jomfru Marias billede var anbragt mange 
steder, og det blev tilbedt med stor ærefrygt og i dybeste alvor. Der var en 
mængde mindre rum i kirken, i et af dem sad 3-4 munke i skriftestole, og 
foran dem lå kvinder og mænd på knæ for at skrifte; når en ceremoni var 
overstået, kunne man se nogle af dem, der havde skriftet, betale munken 
et større eller mindre beløb.

Der træffes også danske emigranter i Mexico. Det erfarede vi for alvor 
en søndag, idet vi af de herboende danskere var budt på udflugt til de 
”svømmede haver”, Xochimilco, der ligger syd for Mexico City. Disse 
,svømmende haver” er oprindelig anlagt af kejser Maximillian, som 
blev sendt over af den store franske kejser Napoleon. Maximillian fik en 
masse penge fra Frankrig for at opbygge veje og broer i Mexico; men 
dette arbejde var han ikke interesseret i, og derfor brugte han pengene 
for sin fornøjelse, nemlig ved anlæggelsen af Xochimilco, hvor han sam-
men med kejserinden kunne nyde livet. Anlægget består af et forgrenet 
kanalsystem i meget smukke omgivelser. - Vi fik en hjertelig modtagelse 
af vore landsmænd, som havde sørget for en masse både, der eventyrlig 
smukt var prydet med blomster. I disse blomsterbåde blev vi staget gen-
nem kanalerne ivrigt forfulgt af de indfødte, som forsøgte at sælge os 
alt muligt fra de yndigste blomsterbuketter til de mest farveprangende 
mexicotæpper.

Snart blev vi indhentet af en båd helt fyldt med mexicanere, klædt i 
flotte nationaldragter. Efter en kort forhandling bliver vi enige med dem 
om prisen, som altid ligger lavere end første tilbud. Da sejlturen var til 
ende, nød vi en storslået middag på den tilhørende smukke restaurant; jo, 
vi har meget at være de danske i Mexico taknemmelige for.

Den eneste hele fridag, vi havde under mexicoturen, brugte vi til udflugt. 
Turen gik til en varm kilde, Cuautla, 70 km syd for Mexico City. Det 
varme, svovlholdige vand strømmer frem fra en åbning ved foden af en 
klippe. Det har næsten legemstemperatur, og på grund af svovlindholdet 
siges det at være sundt at bade i. Der er anlagt et dejligt friluftsbassin 
med springtårn og vipper - et herligt sted at boltre sig. På vejen til den 
varme kilde så vi den ca. 6 km høje virksomme vulkan, Popocatepetl. 
Op af det mægtige krater står en uafbrudt dampsøjle, som vidner om 
jordklodens glødende indre. Det er den største, men ikke den eneste virk-
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somme vulkan i Mexico. Af andre seværdigheder finder man lidt nord for 
hovedstaden 2 ældgamle pyramider: Solpyramiden, som er den største, og 
Månepyramiden. Disse to mægtige stensætninger, hvoraf Solpyramiden 
måler ca. 75 m i højden, er levn fra aztekernes kulturperiode. Længe før 
Vesteuropa og U.S.A. besad aztekerne en efter datidens forhold meget høj 
kultur. Deres kulturcentrum var Mexico City, som i vore dage er blevet 
politisk og kulturelt sæde for den mexikanske republik. Disse aztekere 
tilbad solen gennem menneskeofringer på Solpyramiden, der på toppen 
har en platform med en fordybning. Ved een offerfest blev således engang 
10.000 mennesker ofret til ære for solen. Og det var ingen blid død, de 
fik: I levende live fik de hjertet skåret ud.

Hvad vor gymnastik angår, havde vi 6 opvisninger i Mexico City. En 
af dem var på statsoperaen, som nærmest svarer til Det kgl. Teater i 
København. 4 opvisninger var udendørs på et stort stadion, der i mange 
henseender ligner en plads for tyrefægtning. Der var cementbund med et 
tyndt lag grus. En anden ubehagelighed var den tynde luft, Mexico City 
ligger ca. 2,5 km over havets overflade, og som følge deraf er iltholdig-
heden ringe. Vi blev betydelig mere forpustet end ved opvisning på ,,al-
mindelig” landjord. Undervisningsministeriets professorer i gymnastik så 
opvisningerne flere gange, og der er ingen tvivl om, at disse folk har fået 
nye impulser til brug i den legemlige opdragelse. Da vi hilste af med disse 
højtstående officielle personer, lovede de os følgeskab til grænsen, d.v.s. 
6-700 km, og tillige udtrykte de et oprigtigt ønske om gensyn en anden 
gang. Mexico er et stort, rigt og ejendommeligt land. Det er 53 gange så 
stort som Danmark eller ca. 4 gange Tysklands størrelse. Fra regeringens 
side gøres et stort arbejde på at udnytte de mange mineraler i bjergene. 
Mexico er det førende land i sølvproduktionen og er fint placeret i flere 
andre metaller. Ligeledes bestræber regeringen sig for at skabe tryggere 
og mere ordnede forhold i hele landet.

I de 12 dage, vi opholdt os i Mexico, kom vi til at synes bedre og bedre 
om de mennesker, vi mødte. De er sorgløse, men de elsker deres land, 
hvad vi godt forstår. Thi Mexico er et storslået og imponerende land, som 
måske rummer de største naturskønheder i verden. Endnu klinger tonerne 
fra de mexikanske strengeorkestre med det gentagne begejstrede: ,Viva 
Mexico!” (Leve Mexico).

Herman Meier Andersen.
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Op langs Stillehavskysten I
Efter mexicoturen var Californien vort næste spændende mål. På vejen 
hertil kom vi gennem New Mexico og Arizona. En uhyre interessant ople-
velse ventede os i New Mexico, nemlig drypstenshulerne ved Carlsbad, de 
såkaldte Carlsbad Caverns. Disse mægtige hulrum 2-300 m under jordens 
overflade er så store og stendannelserne så imponerende, at man på for-
hånd slet ikke kan forestille sig noget lignende. Det landskab, man kører 
igennem for at komme til hulernes indgang, er nærmest stenørken, der er 
præget af stærk forvitring. Igennem en mægtig slugt, som på afstand ligner 
en klippehule, kommer man ned under de svagt oplyste stenhvælvinger. 
Nu og da gør vi et holdt, og samtidig får vi forklaring om det, vi ser. Vor 
ledsager fortæller os, at disse hulrum er dannet derved, at vandet er sivet 
ned gennem de øverste jordlag og klipper. Der, hvor de store hulrum nu 
er, var tidligere løsere jordarter, som med tiden er skyl et bort. Dette ero-
sionsarbejde har uden tvivl taget tusinder af år. Da det var tilendebragt, 
begyndte det nedsivende vand at danne drypstensformationer. Det er helt 
ufatteligt, hvilke perspektiver af tid, disse drypsten vidner om, Mange 
af stensøjlerne er 5-6 m høje og et par m i omkreds, Man har anslået ud 
fra videnskabelige undersøgelser, at stendannelserne alene strækker sig 
over 250 mill. år. ,Big room” (Store værelse) er det største hulrum og 
andrager så kolossale dimensioner, at det kan rumme ca. 2,5 mill. men-
nesker stående på hulens bund. I en anden stor hvælving var en klippeblok 
faldet ned fra ,loftet”. Den siges at være den største ”løse sten i Staterne 
og anslås til at veje 200.000 t. - Igennem en lang og trang gang mellem 
nedstyrtede klippeblokke kommer man ind i ”Kongens Palads”, en stor 
”sal” prydet med et utal af naturligt farvede drypsten, nogle stående på 
bunden, andre hængende lodret fra loftet. Vi holdt igen en pause, og nu 
fortalte vor leder os, at lysene ville blive slukket om et øjeblik, og han bad 
alle være fuldstændig rolige. De 20 sek., mørket og stilheden varede, var 
for mig som en forsmag på evigheden. 300 m dybt nede ansigt til ansigt 
med millioner af års stendannelser gjorde et stærkt indtryk på os alle.

Arizona er ligesom New Mexico en bjergstat, den sidste mod vest på 
vejen til California. Særlig 2 ting fangede vor opmærksomhed i Arizona: 
de endeløse stenørkner og de kæmpestore kaktusser. I hundredvis af km 
så vi kun nøgne klipper og store kampsten uberørt af kultur, men hårdt 
medtaget af vejrliget (fastlandsklima). Af og til kom vi gennem dalstrøg, 
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hvor kaktusser og agaver slås om den sparsomme fugtighed. Kaktusserne 
når den anselige højde af 7-8 m, og det vil sige højere end telefontrådene. 
- Vi gav opvisninger i Arizona, og alle steder var folk ualmindelig imø-
dekommende og tiltalende. Det så ud til, at folk her havde bedre tid til at 
leve livet end de forhastede mennesker i kyststaterne.

Vort første stop i California var San Diego, en kystby syd for Los Ange-
les. Vi boede og gav opvisning på en kombineret sø- og luftbase, et meget 
interessant sted ikke mindst på grund af de moderne jet-jagere. Det blev 
os fortalt, at de banebrydende forsøg med jet-maskiner bliver foretaget på 
denne station, som desuden er den største ved stillehavskysten. Fra San 
Diego begyndte turen op langs det Store Stille Hav for alvor. Lige fra 
første færd af har vi omtalt og set hen til denne del af vor tur som noget 
storslået. Nu har vi erfaret, at Stillehavet er imponerende og betagende. 
I Los Angeles opholdt vi os i første omgang i 8 dage. Og i den tid fik vi 
god lejlighed til at danne os et skøn over byens vældige udstrækning. Det 
er den 3. største by i Staterne, idet de omliggende byer er vokset sammen 
med den, så den nu tæller mellem 3 og 4 mill. mennesker. Da det er en 
meget spredt bebyggelse, lave og enkeltliggende huse, bliver afstandene 
så enorme. Med forstæderne dækker Los Angeles ca. et område på stør-
relse med Fyn. En travl og stadig voksende by - en typisk amerikansk 
storby. Vi var indkvarteret på et universitet i byen og tog derfra ud til 
opvisninger. I alt gav vi 12 opvisninger i løbet af 8 dage, så vi fik rigeligt 
med motion. Dog fik vi tid til at se os lidt om også. Efter opvisningen 
på Hollywood Highschool (en slags mellemskole) beså vi det kinesiske 
teater og cementfliserne udenfor med de mange håndaftryk og navnetræk 
af skuespillerne fra Hollywood.

En anden dag besøgte vi dansk-amerikaneren Jean Hersholt på National 
Broadcasting System, den radiostation, ved hvilken han i mange år har 
virket som ”Dr. Christian”. Vi overværede en af hans udsendelser, og 
vi forstår godt, at han på grund af sine belærende og etisk opbyggende 
hørespil er blevet en højtskattet person i den amerikanske radio.

Mælkekongen Tom Knudsen er en anden dansk-amerikaner, som 
vi har megen grund til at være stolte af. Hans karriere er et virkeligt 
eventyr. Som ganske ung kom han til Amerika med en halv snes dollars 
på lommen, nu er han indehaver af et af de største mejeriforetagender i 
Staterne. Når han har skabt sig så stort et navn inden for mejeribruget, 
skyldes det i første række hans produkters enestående kvalitet de ligger 
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i særklasse og bliver solgt som sådan. - Der hører i alt 6 afdelinger til 
Knudsens virksomhed, alle beliggende i California. Den samlede arbejds-
styrke er på 979 i 1949. og antallet er stadig stigende. Hovedafdelingen 
ligger i Los Angeles. Med Tom Knudsen i spidsen vandrede vi gennem 
hele komplekset og smagte på de mange dejlige sager (flødeost, kærne-
mælksost, hvilket er hans speciale, samt is og chokolademælk). Alt er 
rent og velholdt ude og inde. Knudsen har ved sit eget eksempel lært sine 
folk renlighed og orden. - Højdepunktet for os gymnaster var dog vort 
besøg i hr. og fru, Knudsens pragtfulde hjem i Glendale i det nordlige 
Los Angeles. I haven blev vi trakteret med mange forskellige slags drik-
kevarer foruden alle de appelsiner, vi ønskede at plukke. Derefter blev vi 
budt til et overdådigt bord i deres hyggelige og komfortable stuer. Den 
største var på vægge, gulv og loft prydet med trofæer (løveskind, elfenben, 
bjørneskind, bison- og hjortehoveder og mange mindre nedlagte rovdyr), 
fra hans storvildtjagter dels til Canada dels til Afrika. Om aftenen så vi 
en spændende farvefilm fra hans sidste tur til Afrika. Jævnt og ligefrem 
fortalte Tom Knudsen om sit livsværk fra første begyndelse. På spørgsmå-
let om, hvordan han er nået så langt, svarer han: ”Jeg har været heldig, og 
så har jeg altid haft meget dygtige medhjælpere.” Og på et mere direkte 
spørgsmål: ”… så har jeg mast på og fortsat arbejdet på det tidspunkt, da 
det så mørkest ud og var lettest at give op!” -

Et par hundrede kilometer nord for for Angeles ligger solskins- og mil-
lionærbyen Santa Barbara. Når en amerikaner er træt af at tjene penge, 
rejser han ofte til Santa Barbara for at nyde livet. Desværre havde vi ikke 
tjent dollars nok til mere end et 2 dages ophold. Alligevel fik vi et lille 
indblik i de riges tilværelse, idet vi var indbudt til frokost i et af byens 
mondæne spisesteder. Derefter gik turen til hotel “Biltmore”, hvortil hø-
rer et herligt svømmebasin beliggende ganske tæt ved stillehavskysten. 
I bagende sol og forfriskende vand i boltrede vi os hele eftermiddagen. 
Den vellykkede dag sluttede med aftensmad i det grønne hos mrs. Show, 
der på den kærligste måde tog sig af os alle, ligesom hun har gjort det før 
ved Flensted-Jensens 2 tidligere gymnastikhold i Amerika.

Herman Meier Andersen.




