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Forord

For cirka 20 år siden, fik jeg den ide at skrive mine erindringer, noget 
som havde rumsteret i min underbevidsthed i lange tider, men aldrig 
havde haft vilje eller overskud til at realisere. Det var blevet ved den lidt 
eksotiske tænkning, den lidt drømmeagtige tilbagevenden til barndom-
mens land, som absolut ikke krævede nogen handling og var som sådan 
uden ansvar og krav.

På dette tidspunkt, for 20 år siden, arbejdede jeg som socialpædagog 
på en institution for udviklingshæmmede, i Frederikssund, i det davæ-
rende Frederiksborg amt. Her fik jeg fat i en kasseret skrivemaskine, som 
var forløberen for den moderne computer, som alle institutioner efter-
hånden havde taget i brug.

Denne skrivemaskine var dog alligevel et kvantespring i forhold til 
den gammeldags skrivemaskine, idet den kunne lagre tekster på disket-
ter, og kunne også slette skreven tekst, (uden at bruge kvajevand) og i det 
hele taget redigere i tekster.

Så denne skrivemaskine gav mig anledning til at gå i gang med mine 
erindringer, som jeg nu hev op til overfladen af min bevidsthed.

Det var spændende. Jeg gik i gang med at skrive. Da jeg havde skrevet 
én A4-side, var der sådan set ikke mere at skrive. Dette bærer indlednin-
gen, som er et afskrift af den A4-side jeg skrev for cirka 20 år siden, også 
præg af. Jeg har dog redigeret lidt i teksten, men ellers er den som den 
var dengang. Først her i 2017 tog jeg hul på arbejdet og tog udspring i 
denne A4-side.

Barndommen foregår jo i halvtredserne, I Ringstedgade på Østerbro, 
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samt i Lille Værløse. Det er påfaldende hvor lidt billedmateriale der 
findes fra den tid i Ringstedgade: Der findes 2, (skriver to) fotos fra 
gaden: Det ene af min søster Birthe, og et af mig. Billederne er taget på 
samme tidspunkt, kan man se, idet vi begge to er placeret ud for ind-
gangen til nr. 5A, og vi er cirka 4-5 år gamle. Det næste og sidste billede 
der findes fra Ringstedgade, er mig stående ovre på den anden side af 
gade, foran en forretning der kaldte sig Dansk Ferieservice, jeg er cirka 
13 år, skønnes det. Ikke ét eneste billede findes fra lejligheden i Ring-
stedgade. Ikke engang billeder fra familiefester. Intet. En forklaring 
kan være den, at indendørs billeder var vanskeligere at tage dengang. 
Det var jo først i tresserne, hvor Kodak Instamatic kameraerne blev 
en del af hverdagen, og vrimlen af fotos tog fart, og netop indendørs 
billeder blev almindeligt.

I Sommerhuset i Lille Værløse forholdt det sig noget anderledes, her 
blev der taget mange billeder, der dog alle var udendørs, og hvorfor det? 
Skinnede solen ikke altid da du var barn!? Billederne var ikke af særlig 
god kvalitet, men alligevel en stor kilde af informationer fra den tid i 
halvtredserne.

Som et kuriosum kan nævnes: ”Taxa K 1640 efterlyses”, en dansk kri-
minalfilm fra 1956. I denne film er der en kort sekvens der afbilleder 
selve Ringstedgade, ned mod Willemoesgade. Et filmklip på cirka 20 
sekunder (hvilket er lang tid på film) af Ringstedgade som den så ud 
dengang, og så i levende billeder. Det var en fantastisk virkelighed. Alt 
det der var af billeder i min erindring, viste sig at holde stik, her 60 år se-
nere: Købmandsforretningen på hjørnet, hvor du ser ned mod Willemo-
esgade. Over gaden får du øje på: Ice Cream, hed butikken, hun solgte 
softice, gjorde hun, slikmutter. Ved siden af kommer cigarforretningen, 
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næstefter legetøjsforretningen, så kommer der boghandelen, og herefter 
forsvinder de næste forretninger ud af synsfeltet. 

Asger Thomsen
Femø 2017
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Indledning

Det første jeg husker er: Jeg sidder i en høj barnestol og smider en rangle 
på gulvet, Gudrun, min søster, samler den hele tiden op. Mit billede af 
mig selv er, at jeg må være halvandet år gammel. Det behøver ikke at 
være korrekt, men da det er lagret i min hukommelse, vælger jeg at tro 
på det.

Hukommelsen er sporadisk og springende og nogle episoder vil må-
ske optræde i omvendt rækkefølge, således at en senere opdukket erin-
dring kommer før end en tidligere erindring. Der vil i de første leveår 
være store spring i de hændelser som huskes og granskes.

Jeg kom til verden på Sct. Joseph Hospital på Nørrebro i København. 
Mine forældre boede dengang på Østerbro i Ringstedgade 5a stuen, over 
gården. Man skulle igennem en lang smal gang fra gaden, ind i gården, 
og op i stuelejligheden. Her er tre værelser, køkken med håndvask og 
koldt vand i vandhanen samt WC på køkkentrappen. Den lange smalle 
gang ude fra gaden og ind i baggården, har gennem hele min opvækst, 
de første 12 år, virket mørk og truende om aftenen. Gad vide om det er 
derfor at jeg altid har været temmelig mørkeræd? Gangen lå ovenover 
nogle kælderrum, og gulvet var af træ, og rungede voldsomt når vi børn 
legede der og løb igennem; så det fik vi altid besked på, at det måtte vi 
ikke. Vores gård var lille og mørk, der var ikke megen sollys, som den var 
med etageejendomme rundt til alle sider. Der var et tæppebankerstativ, 
3 skraldebøtter samt et gammelt ulækkert lokum. Der var selvfølgelig 
også plankeværkerne ind til de andre gårde, som vi altid klatrede op på 
og over. Men ét plankeværk turde vi ikke klatre over, det var nemlig ind 
til nabogadens gård, gaden som vi kaldte bissepassagen. Der boede nogle 
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skrækkelige rødder som vi ikke rigtig kendte eller var på navn med, og 
derfor var skrækkeligt bange for; dog ikke mere bange end at vi råbte ef-
ter dem, og det samme gjorde rødderne på den anden side af plankevær-
ket til os. Var det vinter med snevejr, kastede vi snebolde over planke-
værket ind til rødderne. Én ting var sikkert: at gå igennem bissepassagen 
alene, det gjorde vi aldrig.

I vores gård var der endvidere opsat skilt: ”Alt leg og boldspil forbudt.” 
så det kunne være et temmelig stressende sted at opholde sig.

 

Asger & Gudrun
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Ringstedgade

Jeg er født 27. september 1946, så min erindring om Min ’barndomsgade’ 
vil først og fremmest kalde billeder (+ lyde og lugte) frem fra halvtredserne.

Jeg har åbenbart været et ret svageligt barn, og som der står i konfir-
mationssangen:

 
Da Asger var helt lille, han var en dejlig gut,

så god som dagen, den var lang og opvakt hvert minut
Han var så sød og kærlig
og synge ku’ han herlig

på hospitalet 3 år gammel lød hans klare røst,
”den lille Peter Edderkop” han sang af fulde bryst.

I hvert fald fik jeg på Finseninstituttets Lysambulatorium, lysbade 3 gange 
ugentligt: mandag, onsdag og fredag. Én gang om måneden skulle jeg vejes.

Birthe, Asger & Gudrun
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Gaden var ikke ret lang, var brolagt, og på en god dag kunne der tegnes 
flere hundrede krydser med skrivekridt, til 15 øre pr. stk. for de store og 
10 øre for de små, på brostenene; hvem sagde graffiti? Nå, det kan man 
nok ikke kalde det. Men det var en stor tilfredsstillelse at se alle disse 
brosten med hvide kridtstreger på kryds og tværs.

Willemoesgade var brolagt helt oppe fra Østerbrogade og ned til 
Strandboulevarden. Ringstedgade var ligeledes brolagt og det samme var 
en række af sidegaderne. Det betød så at engang – hvad ved jeg – hvert 
halve eller hele år, kom en mand gående bag en larmende, og jeg ved 
ikke hvad man kaldte den, maskine der bankede hver eneste brosten på 
plads. Det var altid betagende at opleve. Måske findes der et eksemplar 
på Teknisk Museum? Det vil jeg da meget håbe.

Gaden havde otte numre. På vores side var det fra nummer 1-7 og 

Asger ved Ringstedgade 5A
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på modsatte side fra nummer 2- 8. Hvad var der så af forretninger i ga-
den? På vores side: Ned ad nogle trin, en lille cigarforretning. Her kom 
min mor ofte, for at købe cerutter (Hera, hed de) og for at sladre i al al-
mindelighed med damen der havde butikken. Ofte skulle hun også låne 
telefonen der. Inde i beboelsen bag til forretningen, havde cigardamen 
et klaver stående. Klaveret var af mærket Emil Felumb og dette klaver 
købte min mor. Og hvorfor nu det? Det skyldes nok, at min mor var sær-
deles musikalsk, havde et fantastisk gehør. Hun kunne ikke læse noder, 
havde aldrig fået undervisning, men kunne blot ved at høre en melodi i 
radioen, sætte sig hen til klaveret, hvor hænderne begyndte at fabulere 
søgende hen over tangenterne, og spillede melodien. Hun sang også altid 
fór, ved familiefester når det gjaldt. Klaveret kom herefter op i den lille 
lejlighed. Samme klaver flyttede med år senere til Stenosgade. Skal lige 
nævne min far, når vi nu er inde på musikalitet: Han var absolut ikke 
musisk disponeret, han kunne ikke synge en strofe, og når han så fløjtede 
og var i godt humør (dette er man jo altid når man fløjter) lød det ganske 
forfærdeligt; han havde ikke en tone i livet. Jeg selv var så heldig at have 
arvet min mors musikalitet og havde stor glæde af klaveret. 

Det er påfaldende hvor mange forretninger der gik nogle trin ned. 
Disse, for det meste små forretninger, blev efterhånden som de lukkede, 
til kælderlejligheder. 

Et vaskeri i nummer 5, også et par trin ned. Overgård, hed vaskeri-
parret.

På hjørnerne var der henholdsvis farvehandel og en garn/strikkebu-
tik, ligeledes et par trin ned, med udstillingsvindue i gulvhøjde, således 
at jeg med et brændeglas (obligatorisk udstyr dengang) kunne brænde 
brune pletter på tingene i vinduet, dog uden at der gik ild i forretningen, 
og samme brændeglas der også blev brugt, når vi skrællede cykelstyr for 
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celluloid, til at lave nogle spændende røgbomber. Opskriften på disse 
røgbomber lyder som følger: Du brækker den skrællede celluloid i små 
flager, pakker dem godt ind i et stykke papir, kradser et lille hul ind til 
celluloiden, tager derefter dit medbragte brændeglas, og retter det mod 
hullet – hvis ellers solen skinner – og, vupti, efter få sekunder er røgbom-
ben i gang; desto større, jo bedre. Der stod jo cykler alle vegne rundt om 
i baggårdene, så der var nok at tage af. 

På den modsatte side af gaden: En grønthandel, der også handlede 
med kul, koks og petroleum. På hjørnet i kælderen lå købmanden – 
Kronkvist hed han – en ældre jovial hvidhåret herre, der bland andet 
solgte gule ærter i kræmmerhus til vores pusterør. 

Der var også et savskæreri i baghuset i nummer 2. Det var her vaskeri-
manden hentede brændsel, som var savsmuld til sit fyr i vaskeriet. Sam-
me vaskeri, hvor jeg så snart jeg kunne gå på egne ben, tilbragte megen 
tid ved fyret med at putte savsmuld ind i fyret, for at se når/hvordan det 
brændte, under behørig overvågning af vaskerimanden. 

I de tilstødende gader var der: Ismejeri, boghandel, legetøjsforret-
ning, slikmutter, viktualier, bager. Lige om hjørnet til Holsteinsgade 
nummer fire, var der en rulleforretning, også nogle trin nedad, hvor 
det store monstrum der kørte lagener og andet vasketøj igennem, stod 
og fyldte hele rummet. Alle disse forretninger er borte nu, den sidste, 
tror jeg, døde en gang i halvfjerdserne. Det der var så kendetegnende 
for alle disse små butikker, var jo, at de samtidig var bolig for indeha-
veren. Hvem husker ikke, fra den tid, når der skulle købes ”bagom” 
hos købmanden; det var som oftest når man var løbet tør for diverse 
drikkevarer, øl, snaps og hvad man ellers havde brug for. Det var selv-
følgelig ulovligt, og nogle var da også lidt vrangvillige ved det. Nu om 
dage er alt det jo ligegyldigt.
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En anden slags handlende var en frugtsælger, der med sin tohjule-
de trækvogn, falbød det frugt han nu på den dag havde fået fat i: ba-
naaaaaer, appelsiiiiiner; sådan lød det højt med en dyb og rusten stemme 
der kunne høres flere gader væk. Ofte var det halvråddent, og han havde 
aldrig ret meget af det, men det var vist ret billigt. Frugtsælgeren, husker 
jeg, havde et stort viltert rødligt hår samt rådne tænder. Han var altid 
mere eller mindre beruset, og jeg var en smule bange for ham. En dag var 
han der bare ikke mere.

Endelig var der et meget stort antal værtshuse og bodegaer i de til-
stødende gader: Willemoesgade, Holsteinsgade, Slagelsegade og hvad de 
nu hed. I det hele taget var der på Østerbro, dengang i halvtredserne 
og tresserne, en vrimmel af små værtshuse, nærmest på hvert gadehjør-
ne, hvilket jeg især konstaterede da jeg og mine kammerater, fra ”gaden” 
kommer ind i teenageårene, hvor voksenlivet skal læres og håndteres. 
Men det er en helt anden historie, jeg vender tilbage til senere. 

Vi befinder os stadig i ”barndommens gade”. I det følgende vil den ofte 
blive kaldt ”gaden”, hvilket vi børn, når vi blev ældre, forkortede det til.

Købelegetøj var der ikke ret meget af, så måtte man jo selv opfinde 
noget. Noget jeg syntes var spændende var at lege købmandsbutik. Det 
foregik på følgende måde: Efter i lang tid at have samlet på tændstik-
æsker, bliver de limet sammen med lim eller melklister (vand og mel). 
Herefter blev ”skufferne” fyldt med: sukker, kaffe, kakao, mel og hvad jeg 
nu kunne finde fra min mors køkkenskabe. Der har ganske givet været et 
værre griseri efter at have leget købmand, set med min mors øjne.

Min mor røg cerutter af mærket Hera – hun røg hele tiden. Jeg sam-
lede så på alle cerutæskerne, indtil der var nok til at jeg kunne lave en 
togbane inde på stuegulvet. Cerutæsker der blev stillet lodret var statio-
nerne. Stationsnavnene havde jeg efter en jernbane, der på det tidspunkt 
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skulle nedlægges; desværre husker jeg ikke hvilken. Og det var så det: 
Fantasien eller forestillingsevnen, klarede resten.

Nytårsaften: Når den tid nærmede sig, var det nødvendigt at forbere-
de sig i god tid. Det var jo sådan i halvtredserne; der var jo ikke alle 
de restriktioner og formynderi, som vi kender her i nyere tid: ikke bare 
omkring fyrværkeri. Vi børn kunne f.eks. leje en robåd på Peblingesøen 
uden absolut at skulle have svømmevest på. Vi løb på rulleskøjter, blandt 
andet ned ad Gefion springvandet, uden al den indpakning man kender 
nu om stunder hvor hjelm, håndbeskytter, albuebeskytter, knæbeskytte-
re, er reglen mere end undtagelsen. Det vil kun være et spørgsmål om tid 
hvornår formyndersamfundet påbyder tvungen brug af cykelhjelm for 
både børn og voksne. Endvidere kunne man køre bil uden tvungen brug 
af sikkerhedsseler, køre knallert og motorcykel, uden tvungen brug af 
styrthjelm, men have et frivilligt valg. Det socialdemokratiske formyn-
der samfund var ved at træde i karakter. Nogen vil måske sige: ”tænk hvis 
båden kæntrer”, ”hvad kan der ikke ske hvis du vælter på din cykel?”. Jo, 
det er farligt at leve, man risikerer jo at blive gammel, sagde man engang.

Nå, tilbage til nytåret. Fyrværkeri som vi ikke kender i dag, såsom: 
Kanonslag i alle størrelser, sejlgarnsbomber, som var det allerskrappeste, 
skrubtudser, almindelige kinesere i måtter med 100 stk. der hvis de blev 
futtet af på en gang og helst i en trappeopgang, lød som var krigen brudt 
ud. Der var på den tid, en dansk fabrik der fremstillede: Kolding kinesere, 
der var lyserøde med sort krudtlunte, og var pænt kraftige, og meget 
driftssikre; se det var dansk kvalitet der nu ikke findes mere. Alt dette har 
børn (og voksne) ikke adgang til mere. Og der bliver stadig flere restrik-
tioner, og hvad sker der? Krysantemumbomber og alskens hjemmelavet 
bras, der er dødsensfarligt med hvad det medfører.
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De første år jeg købte fyrværkeri på egen hånd, havde jeg en aftale med 
en cykelsmed – dengang var det en vigtig indtægt for cykelsmede at 
handle med fyrværkeri – omme i Classensgade, nede i kælderen, som 
gik ud på følgende: Når jeg havde skrabet nogle penge sammen – og det 
foregik i op til to måneder før nytårsaften – valgte jeg nu det, jeg kunne 
tænke mig at bruge til nytår. Jeg betalte så fra gang til gang, og et par 
dage før nytårsaften, kunne jeg så hente alt det jeg havde ’sparet’ op. En 
ok løsning for en dreng på 10-12 år.

Nytårsmorgen, hvor røgen havde lagt sig, og der var blevet stille. Ude fra 
havnen hørte man tågehornenes regelmæssige tuden mens sneen dalede 
så tyst ned. Det eneste der ikke var stille, var den summen i mine ører, 

Asger i Ringstedgade, 
og der findes kun to billeder fra Ringstedgade med mig.



17

der først aftog efter et par dage. Vi havde ingen forstand på dengang, 
hvor skadeligt det var for ørerne – knaldfyrværkeri var jo lovligt. I hvert 
fald skulle børnene ud på gaden og lede efter ”fusere” og andet farligt 
krudt, som så kunne få en chance til. 

Det er efterhånden en slidt frase: Når der ses tilbage på barndommen, 
var vinteren meget mere vinter end i dag. Og der var meget mere som-
mer, dengang i min opvækst. Noget om snakken er der nu nok. Set med 
barneøjne, var det noget positivt noget, når sneen dalede stille ned over 
stenbroen i store flager. Når der faldt rigtig meget sne ned fra oven, så 
rykkede der arbejdsløse mænd ud, bevæbnet med skovle og spader, og 
begyndte arbejdet med at bunke al sneen og isen. Derefter blev kloak-
dækslerne rundt omkring i gaderne løftet af, og sne og is blev skovlet og 
skrabet ned i kloakkerne. 

Om du er 3 eller 12 år, så er det bare med at komme ud i sneen og være 
aktiv med de muligheder din alder tillader. En mulighed kunne være at 
løbe på skøjter i Idrætsparken. Så snart det blev frost, blev den gamle 
fodboldbane omdannet til skøjtebane.

Jeg blev aldrig rigtig god til at løbe på skøjter. (Hvorimod rulleskøjter 
var jeg ganske god til). Det kunne nok skyldes, at jeg ’kun’ havde nogle 
gamle rustne tingester, der skulle spændes fast på mine sko eller støvler. 
De sad aldrig rigtig fast på fødderne. Alligevel var det herligt at tumle 
rundt på isen. Rigtig herligt var det når vi købte æbleskiver med syltetøj, 
som vi spiste i skæret fra alle de mange lamper der oplyste Idrætsparken.

En anden mulighed kunne være at tage ned til kælkebakken, der lå 
lige umiddelbart på den anden side af Frihavnsbroen – den senere – 
Langeliniebro, når du kommer fra Østbanegade. Jeg sidder i skrivende 
stund, med et gammelt et gammelt avisudklip fra BT (har jeg sjusset mig 
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til), som er ganske sjusket revet ud af avisen; her ser man et billede af min 
søster Birthe, på en kælk, hun er lige landet på vej ned af kælkebakken, 
med sne på tøjet og halstørklæde om hovedet, og hun ser meget glad ud. 
Det jeg kan få ud af den medfølgende tekst til fotoet af Birthe er følgende: 
”O-høj, dernede. A’banen alle sammen. En ti sekunders tur ned af bakken 
og en lang spadseretur op igen. Kælken er en fortræffelig opfindelse”.

 

Det var også på Frihavnsbroen, jeg holdt meget af at iagttage, når de små 
damplokomotiver rangerende på jernbaneterrænet. Østerport station 
havde på det tidspunkt, en omfattende godstrafik, blandt andet til og fra 
Københavns frihavn.

Lidt længere hen ad broen, havde vi megen fornøjelse ud af at kigge 
ned på toldkontrollen ved Søndre Frihavnsvej – senere ændret til Folke 

Birthe på kælkebakken.
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Bernadottes Alle – hvor alle biler blev standset og tjekket for ulovligt 
gods.

Langeliniebroen, der var fra 1892, blev nedrevet i 1992. Der forsøgtes 
at finde sponsorer til at istandsætte broen, men det lykkedes ikke, og 
København blev et stykke ingeniørkunst fattigere.

Nævnes skal også Østerport Station. Det var herfra jeg tog S-toget til 
Ballerup (linje C), når jeg havde fri fra skole, og skulle op til Værløse. 

Østerport Station – anlagt i 1897 – var og er en i lighed med så mange 
andre stationsbygninger fra den tid gennemført flot, og noget fantastisk 
bygværk. Indenfor i ankomst/afgangshallen, med det pompøse flisegulv 
(marmor?) var der i venstre side, når du kommer ind fra gaden, en lille 
restaurant, hvor man stående kunne få en kop kaffe samt et rundstykke 
med ost, eller hvis man ikke var morgenpendler, et glas fadøl. Jeg husker 
tydeligt de runde borde man stod ved, hvor der også var tilføjet et min-
dre rundt bord, på soklen i børnehøjde – altså, også mig selv, når jeg var 
sammen med min far, på vej med S-toget linje C til Ballerup og videre 
til Værløse, eller blot skulle med ham på arbejde, så var det Københavns 
Banegård vi skulle stå af på.

Man kan kun begræde de stationsbygninger, der rundt om i landet 
gennem årene, er blevet revet ned, for at give plads til noget nyt og tem-
melig intetsigende beton/glas bygværk, hvor det er ubehageligt at ophol-
de sig i.

Det er altid togrejsen til Værløse, efter jeg har fået fri fra skole, jeg hu-
sker; vel nok fordi, ja, fordi jeg havde fri. Man skal holde sig for øje, at 
det var i sommerhalvåret jeg rejste frem og tilbage med S-toget; og rigtig 
glad blev jeg, når toget var nået til Husum, for her begyndte markerne så 
småt at vise sig. Når så toget nåede Skovlunde, og der ikke var så man-
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ge rejsende tilbage, så var du ude på landet og næste stop var Ballerup. 
Derefter ud til den røde bus – 117 til Farum – jeg blev dog sat af ved 
vores sommerhus på hjørnet af Fiskebækvej og Baunevang 1 (Og altid 
skinnede solen). 

På togrejsen den modsatte vej til skole, var jeg knap så glad, men én 
gang om ugen, trøstede jeg mig med tegneseriebladet: Wild West, til 35 
øre som kunne holde til jeg var nået til Vanløse station. Herefter husker 
jeg ikke så meget.
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Vores lejlighed Ringstedgade 5a stuen over gården

Vi boede, som sagt, i en lille treværelses lejlighed over gården, der var 
ikke meget lys der kom ind der, omkranset af femetagers huse. Vi var tre 
søskende: Gudrun, den ældste, derefter Birthe og mig som den yngste. 
Alle med 1½ års mellemrum. Vi havde så vores senge i soveværelset som 
stødte op til køkkenet. Min mor og far sov på en sovesofa i dagligstuen. 
Desværre findes der mig bekendt ikke nogen billeder af lejligheden fra 
den tid vi boede der, men de fleste fra min årgang vil nok kunne danne 
sig et billede af en typisk arbejderbolig som jeg her beskriver, og er vel en 
beskrivelse der er dækkende for perioden 1946 til 1956, hvor der sker en 
markant ændring i dagligstuen og i familiens adfærd: Vi får TV. 

Efter nogen tid, hvor vi børn og såmænd også voksne, havde stået 
aften efter aften, og trykket næserne flade på radioforhandlerens udstil-
lingsvindue omme i Willemoesgade, for at se på et fjernsynsapparat der 
var tændt hver aften; der købte min far et fjernsynsapparat, et TV (tele-
visions apparat) af mærket ELTRA. Året var 1956 og året efter, 1957, var 
det Ungarns-hjælpen, der fik skub i TV-salget. Vores ELTRA var et 17 
tommers tv med fjernbetjening? Hvordan det? Jo, der var et udtag under 
skærmen, udstyret med to knapper, den ene knap var til lysstyrken på 
skærmen, og den anden knap var til lydstyrken. Dette udtag havde en 
to meter lang ledning, og så kunne du sidde ovre i sofaen uden at skulle 
rejse dig for at skrue op og ned for lyden. Oven på fjernsynet var der en 
låge der kunne slås op, og her var så en pladespiller, ikke bare til gamle 
78 plader, men selvfølgelig også til EP- og LP-plader. Var egentlig rigtig 
smart. 

Hvad der også var meget populært, var seksdagesløbene, der blev 
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sendt fra Forum. Det var dengang, hvor rytterne skulle være på deres 
cykler alle seks dage. Hvem husker ikke Kai Werner og Evan Klamer 
som par nummer syv. Jeg husker især ”hønsefarmeren” Hans E. Andre-
sen, der når han var i udbrud, så blev ”Den toppede høne” spillet over 
højttalerne. 

Jeg prøver at beskrive køkkenet, som jeg husker det: En håndvask med 
koldt vand, det betød, at når vi børn skulle vaskes som små, måtte der 
varmes nogle kedler vand på gasblussene: Og siddende på køkkenbordet 
med benene i en balje i håndvasken, med udsigt til baggården, blev den 
lille Asger så vasket der. Da vi blev lidt større, var det så etagevask på 
køkkengulvet. Ind imellem kom vi med mor eller far på badeanstalten 
i Østerbro svømmehal. Jeg husker jeg ofte var med min far på badean-
stalten, hvor der var en bademester, der skrubbede min far på ryggen 
med træuld. Min far skulle efter vask så i dampbad. Og efter det i iskoldt 
badebassin der var i tilknytning til badeanstalten. Min far forsøgte en 
gang at få mig med ind i dampbadet, han mente vist nok at det ville være 
sundt for mig. Jeg var derinde i fem sekunder, så røg jeg ud igen, og har 
aldrig nogensinde været inde et sådant sted. Nu om stunder hedder det 
en sauna. Nu nok om vask.

I køkkenet var der endvidere to gasblus på et metalkakkelbord. Un-
der det var der en lille ovn, hvor der blev bagt kager og stegt flæskesteg 
blandt andet til jul, hvor dog større fjerkræ, som and eller gås, blev stegt 
hos bageren.

Ved siden af gas bordet, stod der også en stor trækasse/beholder, der 
var beregnet til at have koks i. Den var malet i lysegrøn/køkkenfarve, og 
kunne indeholde op til én sæk koks, som blev hentet op fra kælderrum-
met med regelmæssige mellemrum i fyringssæsonen. Forneden i kassen 
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var der et hul, hvor man med en lille skovl hældte koks op i en spand, og 
afsted til dagligstuen, hvor der var en hjørnekamin, som var den eneste 
varmekilde i lejligheden. I køkkenet var der en gasmåler, der skulle fod-
res med mønter, 25 øre, for at vi kunne få gas til madlavningen.

Jeg husker nu, jeg som lille barn, tit sad ved den kokskasse og legede 
med koksene, hvilket nok har svinet en del. En gang sad jeg så på gulvet 
og legede med koks og opdagede at min mor havde forladt mig – hun 
var gået ned for at sladre med vaskeridamen (fru Overgård tror jeg hun 
hed) – jeg sad så bare der på gulvet og hylede indtil hun kom tilbage. 
Hvor lang tid der gik, har jeg ingen erindring om, men i hvert fald føltes 
det som meget længe. Hvor gammel har jeg været når jeg blot bliver sid-
dende der på gulvet? det er svært at vurdere nu i dag: to år måske?

En anden køkkenepisode der nu dukker op: Jeg sætter mig til at lave 
en lort på køkkengulvet, og herefter dukker min far op, og jeg peger på 
lorten og siger ”finker”. Jeg forsøger jo at være sjov ved at sammenligne 
med noget man spiser. Han kigger med stor væmmelse på lorten og mig 
og siger nogle skældsord og er meget vred.

Men, gode ting skete der dog også i det køkken, og som alle børn vist 
husker, når der skulle bages småkager til julen, med alt hvad der følger 
med det.
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Juleaften

Julen og juleaften? Både godt og skidt huskes det. Det er jo her den lille 
familie gerne skulle samles, danse om juletræet, spise god mad og masser 
af slik og konfekt. Og det lykkedes også en del gange. Det store spørgs-
mål var, hvornår kommer far hjem? Og i hvilken tilstand?

På hans arbejde var der tradition for at drikke fyraftensbajere, og især 
ved højtiderne var der en ekstra grund til det. Vores mor måtte adskillige 
gange over til telefonboksen og bruge en masse tiører, for at høre hvor 
han blev af. Ofte var han gået videre på værtshus, gud ved hvor. Og når 
og hvis han kom hjem, ja, så var han, enten i godt humør, eller han var 
stangdrukken, og så var der ikke meget juleaften over ham. 

Dog hændte det også, når sandt skal siges og vi hørte den karakteri-
stiske og velkendte lyd fra entredøren der smækkede, at han kom hjem 
i ædru stand. Det betød så, at vi kunne komme i Frihavnskirken til ju-
legudstjenesten. Se, nu begynder hyggen at brede sig. Jeg begynder at 
mærke magien, den følelse, der er så kendetegnende for barndomsårene. 

Hjemme igen, hvor maden venter, og juletræet spises, som der lyder 
i sangen. Et juletræ dengang, syntes jeg, var meget mere pyntet, med 
kræmmerhuse og hjerter, fyldt med alskens slik, fehår, lametta, små dan-
nebrogsflag, stjernekastere og knallerter. Har jeg glemt noget!? Det har 
jeg sikkert!

Derefter kommer turen til gaverne. Det bedste jeg husker, var når jeg 
fik en gave, der var pakket ind i brunt papir fra min fars arbejde, og den 
var hård og tung, og ikke en blød pakke i julepapir, så vidste jeg det var 
noget godt. Og ganske rigtigt: En juleaften fik jeg en togbane, dog ikke en 
elektrisk togbane, som jeg fik i en lidt ældre alder, men en togbane hvor 
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lokomotivet kunne trækkes op. Her blev min hedeste drøm opfyldt. Det 
var fantastisk, julemorgen at vågne op og komme i tanke om togbanen. 
Skynde sig ind i stuen og hente den ind i sengen og sidde der og beundre 
de spritnye vogne og lokomotiv.

Nu går det lige så godt, men jeg må lige have en enkelt juleerindring 
mere med: En jul havde jeg købt, for min sparsomme lommepenge, en 
gave til min mor: fire engle der drejer rundt og nogle klokker klemter, 
når fire stearinlys bliver tændt. Jeg var så fascineret af den og syntes det 
må være en rigtig god gave til min mor. Da hun åbner gaven, kan hun 
ikke skjule, at det var noget juks at give i julegavegave. Hvorfor mon? 
Fordi selvfølgelig, det er en adventsdekoration, og i det øjeblik hun pak-
ker gaven ud, er den allerede forældet. Hun havde måske forventet en 
eller anden køkkenting. I bund og grund var det en gave til mig selv.

 




