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Mors familie, Benediktsgade 6, Odense. Yderst til højre
min mormor: Magdalene Lohmann kaldet Gella, 1907

Til venstre: Min mor og min mormor Gella, cirka 1912
Til højre: Min mor og min oldefar Alfred Rosengaard, 1922
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Esther Perlamuth, min farmor, 1909

Min far Akiba Perlmutter, 1915
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Mor og jeg, 1945
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Michael, mor og min lillebror Steffen, 1947

Hvis Kærligheden er en illusion
så til helvede med virkeligheden

Elsa Gress
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Far Akiba, Michael, mor Ditte, 1946

Påbegyndt i Skånes Fagerhult,
Sverige den 27.02. 2005

Afsluttet i Lild Strand, Danmark den 1.12. 2014

Forord
Far Akiba har fortalt, at min bror Steffen og jeg i vores 
barndom ofte spurgte hvor han kom fra, og som han skriver 
i indledningen til sine erindringer, ”En Podekvist” - som jeg 
udgav på Skriveforlaget den 1.10. 2013 - at jeg havde 
spurgt ham om som fem årig: Hvornår fik vi dig så far?
Efter at jeg blev voksen, opfordrede jeg ham flere gange til 
at skrive sine erindringer, fordi det er interessant og 
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spændende at vide hvor man stammer fra, hvordan ens 
forældre tænkte, og hvordan samfundet så ud før i tiden. 
Der er ingen tvivl om at verden stadig vil ændre sig radikalt, 
især når grundlaget for den nuværende tilstand - olien 
slipper op om få år.
Han mente ikke, at det kunne interessere nogen, så 
desværre har han kun skrevet om sin tidligste barndom og 
ungdom, og frem til krigens afslutning i 1945.
Der er ikke meget om hans første kone Klara Jensen eller 
deres søn Beni Perlmutter. Der er intet om hans møde med 
min mor og deres tid sammen, inden jeg blev født, eller om 
deres forhold, mens han var interneret i Vestre fængsel og 
Horserød under anden verdenskrig.
Derudover er der intet fra hans tid med mor, der kunne 
belyse hvorfor de havde det så dårligt sammen.
Der er heller ikke noget om livet med hans tredje kone Else 
Refer, frem til hans død i 1981.
Der er meget der ville være interessant at læse fra den tid 
også.
Ikke desto mindre har jeg været glad for det han nu en gang
har fået nedfældet og jeg har læst det flere gange, ligesom 
mine tre børn har læst det med interesse.
Flere af mine venner har ligeledes læst materialet, for 
eksempel min gamle ven Mark Thalmay (født 1939) hvis far 
også var jøde. Thomas William Lewald (født 1926 og død 
den 28.03. 2013) har også læst det med interesse, fordi han
som kun 17 årig i 1943 blev taget af Gestapo og indsat i 
interneringslejren i Horserød i Nordsjælland. 
Han havde hørt om far, men aldrig mødt ham.
Min mor har desværre aldrig nedskrevet noget samlet 
materiale om sin barndom og sit liv. Fra hende har jeg kun 
det jeg husker hun har fortalt og desuden det min halvsøster
Kirsten fandt frem inden hun døde i 2006, blandt andre
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gennem Karen Reich, der var mors barndomsveninde og 
som overlevede sin søn Ebbe Kløvedal Reich, der døde af 
kræft den 24.04. 2005, 65 år gammel.
Min førstefødte, Line Akiba, havde efter at jeg var nødt til at 
emigrere til Sverige i september 2004, på grund af mit 
ægteskab med min ekskone fra Thailand; Petchara 
Machiangpha, - opfordret mig til at skrive min livshistorie, da
jeg her havde masser af tid til det.
Jeg har tidligere tænkt på, at det ville være en god ide at 
føre den tradition videre som far påbegyndte og skrive løst 
og fast om mit liv, men på grund af materialets 
overvældende karakter, har jeg gentagne gange udskudt 
påbegyndelsen.
Jeg har jo ikke som far tænkt mig kun at skrive om udvalgte 
perioder, for jeg synes det er interessant at skrive om alt der
kan belyse min persons sammensætning og væremåde.
Og jeg elsker at skrive.
Den måde jeg skriver på og det jeg har valgt at skrive om, 
fortæller også meget om den tid jeg har levet, og lever i.
Jeg har altid været glad for at skrive personlige 
håndskrevne breve med små tegninger, dem har jeg skrevet
flere tusinde af i mit liv.
Det er klart, at der altid vil være visse ting som jeg tøver 
med at fortælle, fordi det i eftertiden måske kunne 
misforstås, eller på grund af, at jeg ikke synes det er noget 
at delagtiggøre andre i eller huske. Det er nu heldigvis ikke 
meget. Jeg føler i modsætning til de fleste andre mennesker
ikke, at ret meget er privatliv og det meste har jeg altid 
været åben omkring, som det fremgår af denne bog.
Der har været og der er stadig ting som jeg synes jeg bliver 
nødt til at tage med, for hvis jeg ikke gør det, ville der 
komme til at mangle mindst 95 procent af det der har gjort 
mit liv værd at leve. Det er min store kærlighed, beundring 
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Meget smuk tegning fra Hanne, en kæreste engang i 1970'erne
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Tegning fra en anden kæreste i 1990'erne, Ingrid Liebgen

og afhængighed af det modsatte køn, også kaldet tøser, 
piger, damer, kvinder, kællinger, koner, kørvel, lamseben og 
sild. I min ungdom kaldte vi dem også for fjams, fisser, 
kusser, skeder, og så videre.
Jeg vil gerne understrege, at alle disse kælenavne er 
skrevet med kærlighed til alle kvinder og specielt dem der 
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har haft så stor en plads i min tilværelse.
Hvis nogle mennesker, (især Hanne Vibeke Holst) er af en 
anden opfattelse, er det deres / hendes problem, for der 
findes lige så mange øgenavne for stoddere som mig.
Der har været flere hunkønsvæsener i mit liv, end i så 
mange andres og jeg har valgt ikke at skjule, at erotik og 
sex har haft og stadig har overvældende betydning for, om 
jeg er glad for livet.
På mine gamle dage, - jeg er nu over 60, - er begæret efter 
nye sexpartnere aftaget betydeligt, så jeg er tilfreds med 
kun at have én dejlig kvinde i mit liv.*)
Men min seksualitet og nydelse af kvinders feminine former,
er en kilde til stadig glæde og inspiration og forbliver nok 
usvækket indtil min død.
Efter min mening, er en nøgen kvinde et kunstværk og hun 
er for mig en evig kilde til fascination, interesse og 
beundring og jeg får aldrig nok, selvom der efterhånden af 
forskellige årsager og oplevelser med dem, er grunde nok 
til, at jeg burde holde snuden væk!

Det er mit ønske at flere mennesker udover mine børn vil få 
glæde af at læse mine erindringer, der forhåbentlig vil give 
et spændende billede af detaljer og forhold fra mit liv og den
tid jeg har levet og i samfundet omkring mig, fra midten af 
1900 tallet og frem.

Gennemlæst og rettet - for gud ved hvilken gang den 10. 
november 2014.

*) Forordet er skrevet i 2005 da jeg boede i Sverige og var gift med 
min elskede og sidste store kærlighed, Chara fra Thailand. 
For tiden, den 11.11. 2014, har jeg desværre ingen kæreste og jeg 
fælder stadig ind i mellem en tåre over tabet af Chara for næsten ti 
år siden. Jeg har nu indset, at jeg nok aldrig kommer over det!
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Michael, mor, far, Steffen og Kirsten, 1948

Kapitel 1
Afsnit 1

Et slags Stamtræ
med mine indviklede

og særprægede familieforhold
* = Født + = Død

Min farmor: Esther Perlamuth, født; Mandelbaum *1889. 
+28.3. 1910.
Farfar: David Perlamuth. Ingen oplysninger.*)
Oldemor på mors side: Julie Rosengaard.
Ingen oplysninger.**)
Oldefar på mors side: Alfred Rosengaard. 
Ingen oplysninger.
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Mormor: Magdalene Lohman, kaldet Gella 
født Rosengaard *10.9. 1882. +7.4. 1957.
Hun giftede sig kort med en Lohman senere, deraf navnet.
Mormors søster: Dagmar. Ingen oplysninger.
Mormors bror: Svend. Ingen oplysninger.
Morfar: Kaptajn Valentin. Ingen oplysninger.
Mor: Edith Valentin Perlmutter, født Rosengaard *5.5. 1906. 
+13.9. 1990.
Far: Akiba Perlmutter *26.11. 1907. +2.10. 1981.
Jeg, Michael Perlmutter: *29.6. 1944.
Min lillebror: Steffen Perlmutter *3.5. 1946.
Hanne Holgersen og Michael Perlmutter blev gift på 
Københavns Rådhus den 14.6. 1967, og skilt samme sted 
den 15.2. 1973.
Michaels datter, Line Akiba *27.12. 1971 med Hanne 
Holgersen *20.3. 1943.
Line fik en søn, Marius *7.7. 2004 og en pige, 
Molly *7.9. 2006 med Christoffer Gullestrup *21.6. 1973.
Michaels søn, Nikolaj Akiba *2.6. 1973 
med Hanne Holgersen.
Nikolajs kone, Louise Margrethe Glargaard Pedersen 
*29.03. 1973.
Louise og Nikolaj fik to sønner, Jacob, *21.7. 2006 og  
Valde *25.2. 2011.
Michaels søn, Asger *22.9. 1978 
med Joan Bergquist *4.7. 1947.
Michaels søn, Nivah Samuel *8.11. 1983
med Mette Hastrup *21.1. 1959.
Michael blev gift med Petchara Machiangpha *18.08. 1971 
på Københavns Rådhus den 31.8. 2004 og skilt i 
Helsingborgs Tingsret, Sverige den 30.09. 2005.
Steffens søn, Thomas *25.10. 1965,
med Jette Frost *13.9. 1945. +24.08. 2001.
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Thomas og Pia Vahlgren Frost, *02.10. 1971 blev gift den 
17.06. 2006 og fik en søn, Gustav *16.02. 2007 og en 
datter, Anika *12.08. 2008.
Steffens datter, Loa *6.1. 1983 med Anette Dinesen, kaldet 
Didder *?
Loa fik en søn, Sylvester Emil *15.02. 2005.
Steffens søn, Kalle (Kasper) *6.4. 1988
med Lejla Lindholm Christensen *13.01. 1950.
Steffens datter, Perle *13.1. 1991 med Leila Lindholm.
Akibas første kone hed Klara Jensen *09.07. 1907 
+08.05. 1973. De fik en søn, 
Beni *24.9. 1934. +14.11. 2013.
Beni var gift med Deloris Ragland Perlmutter *29.2. 1940. 
De fik en datter, Michele *14.5. 1966. Michele er gift med 
Peter Quartaroli, de fik en søn, Enzo Quartaroli Perlmutter i 
San Francisco *02.07. 2006.
Min mor Ediths første mand hed Karl Johan Gradman *8.4. 
1894 +1956. De fik en søn, Gerhard *8.8. 1929, 
+11.09. 2007 og en datter, Kirsten *13.9. 1932, 
+18.09. 2006.
Min halvbror Gerhard Gradman var gift med
Jytte *5.12. 1934, de fik en datter, Susan *10.11. 1951 
og en søn, Peter, *13.01. 1953.
Susan Jasmin, (født Gradman) fik sammen med 
Kim Lindgren Hansen en datter, Christine *13.01. 1970. 
Christine fik en søn, Jonas *5.10. 2004. 
Susan Jasmin, fik sammen med Jasmin en søn, 
Alexander *24.10. 1988.
Min halvbror Gerhard Gradman blev senere gift med Anni, 
de fik en datter, Gitte *11.3. 1957.
Min halvsøster Kirsten var gift med Finn Jessen 
*25.10. 1931, de fik to døtre, Gitte Maj *12.5. 1956,
og Sanne *14.11. 1960.
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Mor, far og min halvbror Beni, 1937

Gitte Maj er gift med Jannik Engen *8.8. 1953,
de har to børn, Louise *14.3. 1980 og Sandra *4.10. 1985.

*) Efter hvad far har fortalt, findes der ingen tilgængelige data om 
hans forældre.
**) Der må findes optegnelser over mors familie, jeg har bare ikke 
taget mig sammen til at finde dem endnu og jeg ved heller ikke 
hvordan jeg gør!
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   Min halvbror Beni, halvsøster     Beni og Kirsten, 1948
 Kirsten og lillebror Steffen, 1947

Kirsten, Akiba og Michael, 1948
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Finn og Kirstens bryllup i Grøndalskirken, Steffen, mor
 og Michael, 1953

Steffen, mor og Michael, 1955
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Små foto automat billeder fra mit liv 1960 - 2014
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1960 - 1961 - 2014
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Michael Perlmutter, Skånes Fagerhult, december 2005

Kort gennemgang
af mit livs begivenheder i årstal

29.06.
1944   Født på fru Nyholms klinik, Betlehem sogn,
           København. Barndom på Limfjordsvej 40. 3. th.
           2720 Vanløse.
1951   Skolestart på Katrinedals skole, Vanløse Allé,
           København.
1959   Ophold på Hjemly Efterskole på Fyn.
           Optagelse i Danmarks Kommunistiske Ungdom.
           Kampagnen Mod Atomvåben.
1962   Aldrig Mere Krig.
1963 - 64. Beatnik og militærnægter i Kompedal lejren.
1963 - 99. Kunstneriske arbejder med oliemaleri, grafik,
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           fotografi, skulptur, bygningskunst og digte.
           Vietnambevægelsen (1965 - 1973).
           Sydafrikakomiteen mod apartheid - med flere.
1967   Møder Hanne Holgersen som jeg fik to børn med.
           Maleriudstillinger i Danmark og Sverige:
           Galleri M, Galleri 31, Blovstrød skole, Blågårds og
           Zahles seminarium, Galerie Exi, Helsingborg og
           Ramløse.
1969   Udgiver digtsamling på Arena Sub Pub, København
           sammen med Lennart Thougård.
1971   27.12. Får mit første barn, Line Akiba Perlmutter med
           Hanne Holgersen.
1973 - 76. Socialsut i København.
1973   Besøg på Den Rejsende Højskole i Tvind.
2.06.   Får mit andet barn Nikolaj Akiba Perlmutter, med
           Hanne Holgersen.
1973 - og 1975 Cykeltur Danmark rundt og sommerlejr i Thy
1975   Bygger mit første hus i Thylejren (Harmonien).
1976 - 80. Rejser i Danmark med min lysbilledserie om
           Lejren: ”I Thy Tar´ Vi Livet Tilbage”.
1976   Tager erhvervskørekort til bus, lastbil og taxi.
1977 - 83 Kører taxi i juleperioderne, oktober - januar. 
           Bor hos mor på Limfjordsvej.
1978   Bygger mit andet hus i Thylejren. (Troldhatten).
           Får mit tredje barn, Asger Bergquist med Joan
           Bergquist.
1978 - 81 Driver Troldhattens Tehus i Thylejren.
1979   Produktion af radioudsendelse ”I Thy Tar' Vi Livet 
           Tilbage” for DR Båndværkstedet om Thylejren.
1981   Far Akiba dør.
1983   Får mit fjerde barn, Nivah Samuel med Mette
           Hastrup.
           Påbegynder optagelserne af filmen, ”Drømmen Der  
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           Ikke Vil Dø”, om Thylejren.
           Tager kørekort til motorcykel med sidevogn.
1984   Premiere på min film om Thylejren.
1984   Køber BMW motorcykel for 14.000 kroner.
           Flytter ud af Thylejren efter ni år, til Vesthimmerland,
           Jaungyde og Skanderborg.
1986   Flytter til Sønderhaa i Sydthy.
           Får efter ansøgning en bevilling fra Filmværkstedet i
           København, til at ændre min smalfilm om Thylejren til
           en videokopi.
1987   Begynder som turistbuschauffør med ”Den Blå Hund”
           fra Svanholm.
1988   Premiere på: ”Drømmen Der Ikke Vil Dø” 
           videoversion.
1989   Flytter hjem til mor i hendes sidste knapt to år.
1990   Mor Edith Valentin Perlmutter, dør den 13.09.
           Flytter til Overskæringen 3 på ydre Nørrebro.
1999   Sælger min BMW for 28.000 kroner.
2004   Gifter mig med Petchara den 31.08. i København.
           Flytter til Sverige som følge af Danmarks
           racistiske indvandrerpolitik.
           Lever med Chara i Skånes Fagerhult.
2005   Køber min første bil for 14.000 kroner, Volvo 745.
           Afslag på Charas ansøgning om opholdstilladelse i
           Sverige. Vi anker afgørelsen.
2005   Bliver skilt fra Chara 30.09. efter at hun er blevet
           udvist af Sverige.
           Chara rejser hjem til Thailand 21.10. og jeg bliver
           alene igen.
2006   Den 31.08. flytter jeg tilbage til Danmark.
           Den 07.09. rejser jeg for femte gang til Thailand for at
           møde Pantiwa som jeg har fundet via en datingside.
2007   Den 14.11. Rejser jeg for sjette gang til Thailand.
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2009  Køber min anden bil en Hyundai varevogn for 30.000.
2011  Flytter efter 21 år på ydre Nørrebro i København til et
          rækkehus i Lild Strand 200 meter fra Vesterhavet.
2012  Køber for  første gang i mit liv en helt ny bil, en Toyota
           Aygo med automatgear for 136.000 kroner.
2014  Får muligheden for at udgive mine erindringer som 
          e-bog og opdaterer og færdiggører derfor endnu en
          gang denne bog.
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Min fader, Akiba Perlmutter, 1973
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Mit barndomshjem på tredje sal i huset til højre

Her har jeg boet,
så mange gange er jeg flyttet

1. 1944 - 1967   Limfjordsvej 40, 3. th. 2720 Vanløse.
2. 1967 - 1968   Nansensgade 27, 4. tv. København.
3. 1968 - 1973   Ålekistevej 112 A, 2. tv. 2720 Vanløse.
4. 1973 - 1974   Asmunds Minde, Brunemarksvej, Langerød,

Fredensborg.
5. 1974 - 1975   Ålekistevej 112 A.
6. 1974 - 1975   Stengade 24, 1. th. 2200 Kbh. N.

(Spanien: Marts, april, maj. USA: Oktober,
november 1974).

7. 1975 - 1984   Thylejren, Gammel Ålborgvej 16,
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 Troldhatten i Thylejren,  Gadegårdsvej 10, Sydthy

       7741 Frøstrup.
8. 1984 (august - november) Vestergårdsvej, Vesterbølle,

       Himmerland.
9. 1984 - 1985 Ravnsøvej 33 Jaungyde, Ry.

10. november 1985 - marts 1986, Søballevej 11, Veng,
Skanderborg.

11. marts 1986 - april 1986, Bredgade 251 Hurup Thy.
12. den 1.maj 1986 - 01. maj 1989, Gadegårds vej 10,

Sønderhaa, Sydthy.
13. den 1. maj 1989 - 14. maj 1989, Hegnet 18, Ny Tolstrup.
14. den 14. maj 1989 - 01. oktober 1990, Limfjordsvej 40.

(Mor døde 13.09.1990).
15. den 1. oktober 1990 - 11.september 2004,

Overskæringen 3, 2200 København N.
16. den 11. september 2004, Esplanaden 2 B,

280 40 Skånes Fagerhult, Skåne, Sverige.
17. den 31. august 2006, flytter tilbage til Nørrebro på grund

af at projektet med Chara mislykkedes, og fordi jeg ikke
ville bo i Skånes Fagerhult alene.

18. den 5. april 2011, Strandvejen 93 A, Lildstrand 7741
Frøstrup.
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Kørsel for biludlejningsfirmaet Autourist med mor
København - Luxemburg - Napoli - København, 1962

Mine rejser
1962: Kørte udlejningsbil for Autourist til Luxemburg.
          Hentede én i Napoli og kørte den til København.
          (Jeg havde lige fået kørekort og mor forbød mig at
          køre alene, så hun tog med)!
1965: Kørte Mercedes udlejningsbil til Bergen i Norge og
          returnerede i folkevogn, med Lars Refer og hans
          kæreste Bellis.
1966: Rhodos med Leif Lundberg Andersen. Fly.
1968: Warnemünde. Østtyskland med mor og Hanne
          Holgersen. Bil.
          Ibiza. Med Hanne. Charterfly.
1969: Spanien. Alene. Tog.
1970: Marokko. Med Hanne. Bil (Citroén 2CV).
1971: Dubrovnik. Jugoslavien m. Hanne. Bil (Citroén 2CV).
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Hentede denne WV bus i Napoli og kørte den til København

1974: Spanien og Marokko. Alene. Tog og bus.
          USA. New Hampshire. Alene. Rutefly.
1975: Jugoslavien med Hanne, Line, Nikolaj og Kim
          Lindgreen Hansen. (Citroén 2CV).
1984 - 95: Flere ture på min BMW. til George Portengen i
          Holland og Tyskland.
1987 - 99: Hele Europa på kryds og tværs som 
           turistbuschauffør. Den Blå Hund.
1989:  Østrig. Alene. Tog. Ayla*). den 6.2.
           England. Buschauffør for efterskole den 24.2.
           Østrig. Fly. Ayla den 6.3.
           Portugal. Den Blå Hund den 21.4. - 7.5.
           Portugal. Den Blå Hund med Ayla den 15.7. - 06.8.
           Italien. (Bisenti). Den Blå Hund delvist med Ayla.
1990:  Sydpolen. (Zakopane) Den Blå Hund den 28.2.
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Turistbuschauffør med Festoriginalen
i ”Den Blå Hund” til Portugal med Nivah.

Her ved afgangen fra Wild Camping, tæt på grænsen
mellem Spanien og Portugal, 1990

           Sverige. Medicine Story. Motorcykel den 29.5.- 3.6.
           Portugal. Den Blå Hund. Med Nivah den 14.7.- 5.08.
1990:  Østrig. (Ayla). Tog den 24.8. - 3.9.
           Leningrad. Marina. Rutefly den 14.10.
1991:  Tyrkiet Rundt med Line og Festoriginalen.**)
           Den Blå Hund.
1992:  Tunesien. (Djerba). Med Nivah. Charterfly.
1993:  Irland. Buschauffør. Rainbow gathering. Rainbow 1.
           Dusseldorf to gange på motorcykel.
1994:  Brasilien. ( Rio de Janeiro). Alene. Rutefly.
1995:  Thailand. Alene. Rutefly. Thailand 1.
           Tjekkiet. Bil med Dan. Rainbow 2. Hjem med tog.
1997:  Grækenland. Gennem Rumænien og Bulgarien i bil
           med Gert, Bo med flere. Rainbow 3.
1998:  Spanien. Alene. Besøge min halvbror Beni. Rutefly.
2000:  Thailand. Bangkok. Alene. Rutefly.
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På vej til Tingmøde syd for Gøteborg, Sverige den 15.7. 2008

          To måneder i Hua-hin. Thailand 2.
2002: Thailand. Alene. Rutefly. Møde Chara. 
          Seks måneders rundrejse. Thailand 3.
2003: Thailand. Med Chara. Rutefly. Thailand 4.
          Derudover ture med bus, bil og motorcykel til   
          Thylejren og Nordisk Tingmøde i Danmark, Sverige 
          og Norge, sommer og vinter.
2006: Thailand for at møde Pantiwa den 7.09. Rutefly. 
          Thailand 5.
2007: Thailand på ferie. Alene. Thailand 6.
2008: Cykelferie til Tingmøde i nærheden af Gøteborg,
          Sverige.
2009: Tingmøde i Fyresdal i Telemarken, Norge. Bil.

*) Ayla = Doris Tremmel.
**) Festoriginalen = Torben Larsen.
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Fotograferet af min bror Beni i Estepona, 1998

Mit horoskop
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Portrætfotograferet i Thisted, 1988

Krebsen er en skarabæ!
Michael Perlmutter *29. juni 1944 klokken 23.23

Krebsen (vand) symboliserer brystet
og er behersket af månen.
I ældre ægyptisk symbolik

fremstilles tegnet som en skarabæ.
Både krebs og skarabæ
hentyder til kugleformen.

Det er ægget hvoraf verden er skabt
og krebsens tegn betragtes da også
som symbol på verdens skabelse.

Krebsens tegn er al skabnings begyndelse,
det er sjælens tegn

i højere grad end andre zodiak tegn
og derfor symbol på udødelighed.
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Min smukke elskede Chara på Nørrebro, 2004
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Drømmen

Med Dig Ved Min Side
Viger Alverdens Jammer Og Kval

Sammen Vil Vi Ride
i Kærlighedens Ocean
På Ryggen Af En Hval

Stille Ord Lette Kys
Falde i Søvn Og Vågne
i Morgeners Første Lys

Det Første Jeg Ser
Efter Nattens Drømmerejser
Er At Jeg Ej Drømmer Mer´
Og Du Os Sammensplejser

Marker Bjerge Tinder
Hav Og Himmel

Kærlighed Der ikke Svinder
Gud Du Gør Mig Svimmel

Du Min Smukke Kvinde
Må Jeg Være Din Mand
Sammen Kan Vi Finde
Jordens Dejligste Land.

1994
Tilegnet Kvinder og Børn i Mit Liv
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Mine elskede børn Line og Nikolaj,
Foto: Else Refer, 1979
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Khalil Gibran*)
(Let omskrevet)

Vore børn er ikke vores børn
De er sønner og døtre af livets higen mod sig selv.

De kommer gennem os, men ikke af os
de er hos os men hører ikke os til.

Vi kan give dem vor kærlighed,
men ikke vore tanker,

for de har deres egne tanker.
Vi kan huse deres legemer,

men ikke deres sjæle
for deres sjæle dvæler i morgendagens hus,

som vi ikke kan besøge,
end ikke i vore drømme.

Vi kan stræbe efter at ligne dem,
men søg ikke at få dem til at ligne os,

for livet går ikke baglæns
eller tøver ved gårsdagen.

Vi er de buer,
fra hvilke vore børn udsendes som levende pile.

Lad vor bøjning i bueskyttens hånd tjene til glæde.

*) Jibrân Khalil Jibrân var en libanesisk kunstner, digter, og forfatter,
født den 6. januar 1883 og død den 10. april 1931.
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Den svære kunst at elske hinanden 1.
LEGALIZE LOVE INTERNATIONAL

ER ET UDTRYK FOR EN IDÉ
OG EN NØDVENDIG ERKENDELSE AF,

AT ALLE MENNESKER PÅ DENNE PLANET
ER SKABT LIGE, MED LIGE RETTIGHEDER

TIL AT LEVE ET LIV I FRED MED MAD
UDDANNELSE OG VELSTAND

Fra gammel tid har det været naturligt at begive sig på 
vandring, hvis det på stedet man levede, var umuligt at 
opretholde livet, enten på grund af tørke, ufrugtbart land, 
sult, forfølgelse, racisme eller krig.
I tusinder af år har folkeslag familier og enkeltpersoner 
begivet sig på rejser mod et ukendt mål, for at finde et nyt 
sted at slå sig ned og begynde forfra. Tænk bare på de 
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store udvandringsbølger fra Europa for 160 år siden da 
sulten hærgede.
Det kunne lade sig gøre fordi der før 1914 stort set ingen 
kontrol fandtes ved de nationale grænser. 
Denne paskontrol er altså et forholdsvis nyt fænomen.
Men behovet for at søge nye steder hen for at skabe et 
bedre liv for sig selv og sin familie eksisterer stadig, det er 
endog blevet kraftigt forøget, til dels på grund af de rige 
landes handelspolitik.
Mange påberåber sig markedskræfternes frie spil, som 
noget der skulle kunne regulere de fattige landes evne til at 
etablere sig på verdensmarkedet og klare sig selv, og 
udtaler at hvis de ikke evner det, er det deres egen skyld!
Hverken Danmark eller andre lande kan klare sig alene 
uden de andre, så hvordan skulle de fattige lande så kunne 
klare sig uden os?
For eksempel eksporterede Danmark i 2006 for 60 milliarder
kroner svinekødsprodukter til udlandet om året.
Det globale marked skal være åbent for alle og gå begge 
veje, og vi skal hjælpe dem der har hjælp behov.
Desværre er markedskræfterne ikke alene om at styre de 
fattige landes evner og muligheder. Deres afgrøder og varer
holdes udenfor verdensmarkedet på forskellige måder.
Både USA og Europa giver milliarder af dollars og euro i 
kunstig bistand til deres landmænd hvert år, for at beskytte 
dem mod konkurrencen fra de fattigste lande med deres 
meget billigere arbejdskraft og varer, lande der dermed 
forbliver fattige, fordi de ikke kan konkurrere med priser der 
bliver holdt kunstigt oppe.
Et andet eksempel er nedskæringerne på u-landsbistanden 
der for Danmarks, som for resten af i-landenes 
vedkommende, i forvejen er latterlig lav i forhold til den 
velstand og overflod vi har i vor del af verden.
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Det er for mig ufatteligt at vi skal sende milliarder af dollars 
ud i rummet, til Månen og Mars, og deltage i sindssyge 
nytteløse krige inden vi har skabt lige rettigheder og pligter 
for alle mennesker. Det burde være en selvfølge for alle her 
på Jorden hvis viljen til at dele solidarisk var til stede, så vi 
kan få udryddet fattigdom og nød.
Først og fremmest skal alle lån eftergives, og der skal 
sættes en forholdsvis simpel plan i værk, der på nærmere 
givne enkle vilkår giver de fattigste mennesker mulighed for 
at få et mindre rentefrit lån til at starte en virksomhed eller 
en landbrugsproduktion hvis produkter i første omgang kan 
sælges på de lokale markeder.
Dette projekt er allerede påbegyndt blandt de fattigste 
lavkaster flere steder i Bangladesh og Indien med stor 
succes.
Det er Grameen banken*) der giver enker små lån med 
meget lav rente.
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Ingen snyder med tilbagebetalingen på tyve kroner om 
ugen, men alle steder glædes og undres kvinderne over at 
nogen overhovedet bekymrer sig om deres liv og 
velbefindende, der i mange generationer kun har drejet sig 
om at skaffe mad nok til familien ved forhåndenværende 
slidsomt arbejde, der ikke en gang giver overskud til at 
børnene kan få en grundlæggende skolegang.
De eneste der beklager sig er de reaktionære muslimske 
mænd, der påberåber sig at det er imod Islam, og uværdigt 
for kvinder at låne penge, og de flommefede lånehajer der 
førhen modtog ågerrenter for et lille lån, som en person i 
familien ofte havde været tvunget til at optage flere 
generationer tidligere. Renterne er så høje at låntageren 
aldrig bliver i stand til at betale lånet tilbage.
Det er meget vigtigt at verdenshandelsmarkedet bliver
virkeligt frit, og at de kunstige subsidier, tilskud, told og 
handelsbarrierer bliver fjernet, sådan at især de fattigste 
lande bliver i stand til at komme ind på verdensmarkedet
med deres varer. De rige lande klarer sig nok.
Den nuværende såkaldte u-lands bistand støtter i langt 
højere grad giverlandet end modtagerlandende der gøres
afhængige af passiv forsørgelse, i stedet for den støtte der 
er nødvendig for at opbygge en selvstændig produktion der 
kan gøre dem uafhængige af bistand på længere sigt.

*) Mohammad Yunus fra Bangladesh etablerede i 1983 Grameen 
Bank, som siden med succes har udlånt små beløb til mere end 
5,45 millioner mennesker, som har udviklet en mands forretninger 
for pengene – og betalt tilbage. Denne form for långivning navngav 
han mikrolån, og konceptet kom på alles læber, da han i 2006 fik 
Nobels Fredspris for sit arbejde med at give fattige muligheden for 
selv at arbejde sig ud af fattigdommen.
Mikrolån er i dag en vidt udbredt form for direkte nødhjælp med 
masser af selvstændige initiativer verden over. (2008)
Grameen betyder landsby.
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Internationale terrorister

Mad, uddannelse, arbejde, og et sundhedssystem med billig
medicin er en forudsætning for dette.
Grøfterne graves dybere, og murene omkring Fort Europa 
og resten af den rige verden bygges højere ved hjælp af 
politi, militær og elektronisk isenkram for milliarder af euro.
Det er snart 100 år siden første verdenskrig sluttede, og i 
den lange periode har magthavere og dele af 
befolkningerne intet lært.
Og dog ved alle at intet opnås ved at føre krig, kun unødige 
lidelser og afsavn for mange almindelige mennesker. 
Vold avler vold og frustration, ikke fred og demokrati.
USA og den internationale kapitalisme der dækker sig under
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et slør af demokrati, bilder med stort held verden ind at de 
bekæmper terror mens de selv udøver den.
I Danmark er støtten til højrepartierne for tiden*) oppe på 
omkring 50 procent (venstre, konservative og dansk 
folkeparti). Som i resten af Europa er her en tiltagende 
højredrejning. Det nationalistiske ”Dansk Folkeparti” 
(Dødens Forgård) har medlemmer som Søren Krarup og 
Jesper Lang(røv)balle fra Den ”Danske” for(ur)ening. 
Ledelsen giver det danske folk hvad de vil have med den 
samme retorik som Hitler brugte i 1930'erne.
Flere af disse partier gør det modsatte af det de lover i 
deres politiske ordflom.
F.eks lovede VC regeringen at de ville sørge for 
skattenedsættelser, forbedring af vilkårene for børn og 
gamle osv. men glemt at fortælle med hvilke midler de ville 
gøre det. Ingen havde vel været så naive at tro at de ikke 
ville gøre som de plejer, nemlig at tage fra de fattigste og 
give mere til de rigeste. De skulle skamme sig.
Både i Norge og Holland, tilsidesætter man bevidst 
asylansøgeres menneskerettigheder, og afviser deres 
ansøgning på kun 48 timer.
Disse mennesker er for eksempel Roma børnefamilier fra 
Rumænien der på grund af at de er sigøjnere, bliver forfulgt 
i deres hjemland.
Jeg har på egen krop mærket den danske regerings 
racistiske indvandrerpolitik da jeg var så uheldig at forelske 
mig i en pige fra Thailand. 
På grund af mit indtægtsniveau var vi tvunget til at flytte til 
Sverige. 
Legaliser Kærlighed Internationalt er den eneste chance for 
at skabe retfærdighed og lige vilkår og muligheder for alle
mennesker på Jorden.

*) Skrevet i 2005
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Naivt måske men det er lige det modsatte af hvad 
tendensen er for tiden, og allerede har været i mange år.
Kærligheden er stærkest. Hvis du giver den videre til andre, 
virker den som en akkumulator for positiv energi.
Du kan prøve den simple øvelse:-) Smil til et såkaldt 
tilfældigt medmenneske og vedkommende reagerer ofte 
med et smil.
Jeg har deltaget i internationale fredsmøder som for 
eksempel Nordisk Tingmøde og European 
Rainbowgathering med flere end 3.000 deltagere, og har 
oplevet den energi der opstår når alle siger: Hi, how are 
you? og ser hinanden ind i øjnene.
Den eneste mulige reaktion er, at give hinanden et varmt 
knus.
Det er en fantastisk følelse af urgammel samhørighed i den 
samme biologiske menneskerace, og det udvikler sig hurtigt
til en, - i denne kolde og menneskefjendske verden - 
usandsynlig svimlende følelse af, at være elsket.
Derfor udvikler man hurtigt medfølelse, hjælpsomhed, 
omsorg og ansvar overfor hinanden.
De herskende tilstande i det meste af den rige del af verden 
i dag drejer sig om det komplet modsatte.
Først og fremmest skal vi hele tiden føle angst for tyveri, 
kriminalitet, indbrud, terror, krig, sygdom, og meningsløs 
vold. Man har fundet ud af at det øger omsætningen!
Derfor bliver vi egoister. Det eneste vi koncentrerer os om er
at skrabe så meget til os som muligt med alle midler, uanset
konsekvenserne for verdens fattigste og undertrykte, 
miljøet, og hinanden.
Vi prøver at glemme vores dårlige samvittighed, ved hele 
tiden at købe mere end vi behøver for at dække vore basale
behov, og bliver bange for at nogen skal komme og stjæle 
det fra os.
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Mens store dele af verdens fattigste folk næsten intet har*, 
vælter vi os i vor del af verden i et ufatteligt frådseri af mad 
og materialisme, og køber og smider væk i et omfang så 
man tror det er løgn.
Det kan man med rette kalde mangel på etik.
Intet er som det ser ud til at være, og slet ikke politikere og 
deres politik.
De allerfleste styres af deres trang til at få magt, og når de 
opnår den, at beholde den. Derfor er de komplet 
utilregnelige, med ganske få undtagelser.
Magt korrumperer.
Min væsentligste modvilje mod EU har hele tiden været, at 
økonomien går forud for alt.
Tænk hvilken verden, og hvilket EUropa vi ville have, 
hvis det var

KÆRLIGHEDEN

HJERTET

SOLIDARITETEN

ANSVARET FOR HINANDEN

OG VERDENS TILSTAND

der var drivkraften!

            Michael Perlmutter 2006

*) De 80 rigeste mennesker ejer det samme som de 3,5 milliarder 
fattigste. Hvis tendensen fortsætter, så lever vi i 2016 i en verden, 
hvor den rigeste ene procent ejer mere end hele resten af verden 
tilsammen. Samtidig har 57 millioner børn ikke adgang til skole og 
en milliard mennesker går sultne i seng.
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Den svære kunst at elske hinanden, 2.

Vi må prøve at forstå hinanden
og for at forstå må vi kommunikere.

Det betyder ikke noget om kommunikationen
foregår med eller uden ord

så længe den bliver gjort med Kærlighed,
et åbent hjerte og Kærligheden flyder frit.

Vi er nødt til at være meget Kærlige og tolerante
overfor vore medmennesker.

Når noget er klart som krystal for os
er det ikke nødvendigvis sådan for andre,

derfor må vi være meget kærlige,
tålmodige og forstående.
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Du må prøve overfor andre at overbringe
dine erfaringer og oplevelser

og dele disse dybe følelser inden i dig.
Det vil ikke være let at gøre dette

men du er nødt til at gøre denne indsats
fordi når du virkelig elsker

ønsker du at dele alt med dem du elsker.

Kærlighed er svaret i alle forhold
uden Kærlighed kan der ingen kommunikation være.

Når der er Kærlighed
er det ikke nødvendigt med ord

for kærlighedens sprog behøver ingen ord
der er komplet forståelse uden at sige et ord.

Hvor der er Kærlighed er der ingen sprogproblemer
for Kærlighed kan overføres i handling,
i et stille blik, eller den mindste gerning

for Kærligheden er så stor at den kan føles og sanses
og du længes efter at gøre det bedste

for dem du virkelig elsker
Når du virkelig elsker én kan du elske alle.

Så mange sjæle går gennem livet
uden nogensinde at finde ud af

hvad ægte Kærlighed er.

Jeg ved ikke hvem der har skrevet dette
som jeg har oversat fra engelsk,

det er meget smukt
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Biodynamisk jordbrug

Retningslinierne for den biodynamiske driftsmåde
blev givet af Rudolf Steiner i 1924.

Humus laget med luften og himmel rummet over sig og 
jorden under sig, betragtes som en helhed, som en levende 
organisme, hvortil plantevæksten og dyrelivet også hører.

Anvisningerne er givet ud fra et indgående kendskab til 
denne helhed, og vil derfor i samme grad som de føres ud i 
det praktiske landbrug virke bremsende på den tendens, der
i det sidste århundrede har hidført den store miljøforurening 
og mineralisering.
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Et sådant helhedssyn anvendt indenfor landbruget 
medfører, at jo mere en landbrugsbedrift er selvforsynende, 
både med foder og gødning, desto mere levende bliver 
humus laget, og desto sundere bliver plantevæksten og 
dyrene.

Biodynamisk dyrkning baseres på en levende harmonisk 
humus jord og en alsidig drift.
Der anvendes komposteret husdyrgødning, grøngødning og
andre organiske gødningsstoffer.

På et biodynamisk jordbrug anvendes således hverken 
kunstige kvælstofgødninger eller syntetiske sprøjtemidler.
Resultatet bliver sunde, modstandsdygtige planter med høj 
næringsværdi.
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Om at gå imod ensretningen
Jeg har lært tidligt ikke bare at følge med strømmen og at 
være kritisk overfor hvad jeg hører og ser, og ikke altid at 
tage oplysninger på anden hånd for pålydende uden først, - 
hvis det har været muligt - at undersøge direkte fra kilden 
om det havde sin rigtighed.
Mange mennesker og politikere tar’ desværre meget let på 
sandheden og prøver selvfølgelig at gøre deres egen eller 
partiets politiske opfattelse gældende til efterlevelse for alle 
andre.
Ovenstående dejlige tegning af Robert Storm Petersen 
med en masse grå mennesker i samlet trop og så den lille 
vagabond der går sin egen vej, illustrerer på bedste vis 
hvordan jeg har følt i det meste af mit voksne liv.
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Jeg har altid identificeret mig med vagabonden, fordi 
hverken hjerneMadsen eller menneskeMadsen bevægede 
sig i den rigtige retning for mig.
Du får hele tiden de ”rigtige” argumenter og meninger, du 
behøver slet ikke at tænke selv. Det er så let og 
ukompliceret. For let, efter min mening.
Det er meget sværere at være i opposition til de ”fastlåste” 
lette og ”rigtige” meninger.
Jeg har i mange situationer i mit liv følt, at det var endog 
meget svært, at argumentere imod folks forudfattede 
meninger om hvad der er rigtigt og forkert, om vor livsstil der
udnytter flertallet af verdens fattige, om politisk 
overbevisning, hårlængde eller tøjstil - og så videre.
Derfor har jeg måske haft mange flere problemer end 
mange andre med at finde ud af hvordan mit liv skulle 
formes og leves.
Der har aldrig været nogle alternative modeller stillet til 
rådighed. Det har gjort sig gældende lige fra skoletiden til 
arbejds- og kærlighedsforhold. 
Altid firkantede kasser og ordrer med krav om efterfølgelse 
for at undgå straf. Aldrig plads til individuelle løsninger, eller 
blot forsøg derpå.
De vedtagne normer for hvordan man indretter sit liv har 
altid forekommet mig død kedsommelige og stivnede.
I de seneste år synes jeg det er blevet værre end 
nogensinde på grund af den generelle højredrejning og EU’s
centralisering.
Det ser ud til efter de seneste folkeafstemninger om EU 
traktaten, at jeg ikke er den eneste!
Jeg går ind for decentralisering og nærdemokrati i mindre 
enheder. I øjeblikket går man den modsatte vej både i 
Europa og Danmark.
Et godt eksempel i dagens Danmark, er de fastlåste 
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Helt ærligt så er jeg faktisk tredje generations indvandrer,
hvorfor er der aldrig nogen der har været interesseret

i min integration i samfundet?
Foto fra 1981
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meninger om hvordan man behandler gæstearbejdernes
efterkommere, de såkaldte andengenerationsindvandrere.
Dette er også et studie i idioti.
Jeg har ofte hørt danskere sige, at det eneste de perkere 
trænger til, er en røvfuld, og at de ”stjæler vores arbejde og 
vores piger.” Når jeg har overhørt en sådan udtalelse, har 
jeg af og til spurgt om den pågældende personligt havde 
mistet et arbejde, og om hun ville påtage sig et hårdt 
underbetalt job, hvis hun havde en akademisk uddannelse, 
som det er tilfældet med mange flygtninge og indvandrere, 
der ikke kan få arbejde indenfor deres speciale, på grund af 
danske arbejdere og arbejdsgiveres generelle modvilje.
Derfor må de arbejde som grønthandlere, automekanikere, 
pizzabagere og kioskejere.
Jeg tror på, at det er bedre for alle parter at forsøge på at få 
en dialog og et samarbejde i gang.
Vi kan lære meget og blive beriget af alle dem med andre 
kulturbaggrunde og traditioner, i stedet reagerer mange 
danskere med smålig jalousi eller foragt.
Den herskende tilstand i Danmark, og den måde fremmede 
altid kun bliver fremstillet som noget negativt, med 
problemer og kriminalitet, har ikke uventet givet os den 
generelle dårlige stemning og ringe forståelse danskere og 
udlændinge imellem.
Når de unge generelt bliver nedværdiget og sparket til, er 
det en helt naturlig reaktion at de begynder at sparke igen.
Meget sjældent bliver vi præsenteret for en positiv historie 
fra alle de titusinder af velfungerende og velintegrerede 
indvandrere, der passer deres arbejde og familie uden 
problemer hver eneste dag. 
Positive historier sælger ingen aviser!
Udgangspunktet for en positiv dialog er den dårligst 
tænkelige i dagens Danmark, både muslimer og danskere 
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føler sig hævet over de andre!
Da jeg var i puberteten, havde jeg lyst til som én af de første
i Danmark, at lade mit hår gro fra amerikanerklippet til 
langhåret. (Vi var kun en snes stykker i hele København 
med langt hår i 1959).
I cirka ti år blev jeg dagligt drillet, ydmyget og mobbet alle 
steder jeg viste mig i det offentlige rum, og på mine 
skiftende arbejdspladser af bedrevidende, fladpandede, 
smålige og perfide stoddere og kællinger, der mente at de 
havde patent på hvordan alle mennesker skulle se ud, 
klæde og opføre sig.
Denne ondskabsfulde behandling ophørte som ved et 
trylleslag, da der ankom flere gæstearbejdere end de første 
til vort land i midten af 1960’erne.
Indtil cirka 1960 var for eksempel en sort mand i Danmark 
mere et kuriosum end en trussel!
Nu havde de pågældende udøvere af offentlig mobning 
fundet nogle nye at lade deres perfide, tåbelige og 
fladpandede udtalelser og opførsel gå ud over.
Fordi jeg i mange år var et offer for disse umennesker, kan 
jeg i dag let forestille mig hvad nutidens indvandrere og 
anden og tredjegenerationsindvandrere bliver udsat for.

PS.
Efter at jeg i 2005 begyndte på at formulere disse forhold 
som jeg opfatter dem, er der faktisk sket en lille ændring i 
den måde indvandrere generelt bliver fremstillet på, dels er 
og har der på tv været flere serier og udsendelser med et 
positivt tilsnit, og dels er flere andengenerationsindvandrere 
kommet i arbejde.
(2007).
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 Min mor, Edith Valentin Rosengård, 1922

Kapitel 2
Afsnit 2

Baggrund og barndom 1944 - 59
Jeg blev født den 29. juni 1944 klokken 23:23 på fru 
Nyholms Fødeklinik i Betlehem Sogn i København, af min 
moder Edith Valentin Perlmutter, kaldet Ditte, født den 5. 
maj 1906 i Odense af Magdalene Lohman kaldet Gella, der 
var datter af en gartnerfamilie, og fader Akiba Perlmutter, 
kaldet Perle, født den 26. november 1907 i Landskrona af 
Esther og David Perlamuth der var polske jødiske 
immigranter.
Jeg var ikke glad for at blive født og lå med benene først og 
lagde an til en såkaldt sædefødsel, og blev vendt adskillige 
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gange og måtte derfor til sidst tages med tang.
Det lange forløb resulterede i at jeg var skindød da jeg kom 
ud. Jeg ville helst blive inde i det trygge, varme våde mørke!
Måske er det grunden til, at jeg altid har elsket kusser, og 
aldrig kan få nok af dem: Jeg kom ud af én, og har altid 
forsøgt at komme tilbage til trygheden og varmen i ”ægget”!

Mor blev født i dølgsmål som man kaldte det dengang.
Mormor, Magdalene Lohman kaldet Gella, der blev født den 
10.09. 1882, og døde den 7.4. 1957 i København, var datter
af gartnerægteparret Julie og Alfred Rosengaard, der vist 
nok opfandt en metode til at krydse roser for at få nye farver
og varianter og på grund af dette blev ret velhavende og 
nogle af de første bilejere i Danmark.
Mormor, Magdalene Lohman, mødte en kaptajn Valentin, 
der forførte hende og rejste videre, jeg har hørt at han gik 
ned med sit skib. Det er muligvis en skrøne!
Mormor vidste ikke at hun var gravid, på grund af at det 
dengang var en stor skam at være gravid udenfor 
ægteskab og derfor blev der aldrig talt om det, så da hun 
skulle føde, anede hun ikke hvad der foregik, hun troede 
hun havde dårlig mave har hun fortalt mig.
Det at hun fik en datter blev holdt hemmeligt for alle, selv for
min mor der indtil hun var 14 - 15 år troede, at hendes mor 
var hendes storesøster! Det var en stor ulykke for mor, og 
det kom efter hendes eget udsagn til at præge resten af 
hendes liv. Hun fortalte mig på sine gamle dage, at hun 
aldrig havde følt sig rigtig lykkelig. Jeg er næsten sikker på 
at det også havde en del at gøre med hendes egen store 
offerrolle og hjælpsomhed overfor far og hans svigt overfor 
hende.
Mor blev gift som 20 årig i 1926 med en 12 år ældre mand, 
en hattegrosserer, Karl Johan Gradman, der blev anset som
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Fra venstre i midten, Ditte, Karl Johan med brillerne og Gella, 1933

et godt parti for hende.
De fik to børn sammen; Gerhard, født den 08.08. 1928, og 
Kirsten, født den 13.9. 1932.
Karl Johan og min mor Edith blev skilt i 1936.
Så vidt jeg ved mødtes far og mor på den måde, at mor der 
havde en stor lejlighed på Priorvej på Frederiksberg og som 
følge af sin skilsmisse var enlig mor til Kirsten, udlejede et 
værelse.
Gerhard boede på Vognmandsmarken på Østerbro, hos sin 
far og hans nye kone med det ”korte” navn: Bertha Andrea 
Karoline Hvass Risum Gradman. Karl Johan døde i 1956.

Far havde oplevet en barndom som forældreløs siden 
hans mor døde, og faderen forlod ham da han var to 
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år gammel. Han skriver i sine erindringer, at han græd sig i 
søvn i store dele af sin ensomme barndom, hvor han 
manglede alt. Som følge af de vanskelige tider i 1930'erne 
var han ofte arbejdsløs og søgte ved et tilfælde på et 
værelse mor udlejede på Priorvej i 1938 og fik det.
Han har senere fortalt at mor var meget kærlig og varm og 
som følge af at han (ifølge mor) var en smuk mand, og hun 
var ensom, kom hun om aftenerne ind på fars værelse i 
natkjole for at sige godnat.
Fordi far aldrig havde kendt til at have en mor og derfor 
heller ikke til omsorg og kærlighed og i øvrigt ligesom jeg, 
elskede kvinder, kunne han ikke modstå mors tilnærmelser 
og de blev kærester efterhånden.
Det er hvad han har fortalt mig, men sandheden er nok 
nærmere at de var lige gode om det, hvis jeg kendte mine 
forældre ret!
Som jeg ser det, var de begge to udsat for en barndom 
uden en mors og en fars nærvær. Mor var dog langt bedre 
stillet med en familie der kunne opfylde hendes basale 
behov, med hensyn til ordentlig mad, klæder og omsorg fra 
hendes mor og store familie.
Far var ludfattig, havde ingen at blive trøstet af og intet 
ordentligt at spise.
Mor var udlært damefrisør, og havde en salon i et 
tilstødende lokale til lejligheden på hjørnet af Priorvej og 
Nitivej på Frederiksberg.
Kort før krigens udbrud i 1939 fandt far og mor 
hjørnelejligheden på Limfjordsvej 40, i Vanløse på 3. sal. 
Stor entre, tre store stuer, et værelse, et kæmpe køkken, og 
badeværelse med adskilt toilet.
Før krigen var der mange tomme lejligheder og de kunne 
vælge og vrage. Desuden lejede mor et forretningslokale i
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Mor og far på Strøget foran Helligåndskirken sidst i 1930'erne
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Mor har fortalt at jeg stod udenfor hendes damefrisørsalon
på Sallingvej 24 i min barnevogn. Fotos fra 1942
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Far, mig, Steffen, Kirsten, Finn og hans forældre,
Jenny og Frits Reichen Jessen, 1951

samme hus på Sallingvej 24, hvor hun åbnede sin anden
damefrisørsalon.

Da jeg var barn i 1940'erne og 50'erne var der næsten ingen
motoriseret trafik. Det var kun de rige der havde biler. 
Der var hestetrukne skralde- øl- og mælkevogne, og de var 
helt almindelige i gadebilledet.
Jeg har senere hørt fra Børge Hjort, der var mors kæreste i 
1970’erne, og tidligere ølkusk på Tuborg, at hestene der trak
ølvognen, selv kendte ruten og gik frem til næste købmand 
hvor de stoppede.
Sporvognslinie 13 kørte på Sallingvej og i min tidlige 
barndom var de åbne, det vil sige at der ikke var døre i, så 
man kunne springe af og på i farten.
Fortovet på Sallingvej var mindst fem meter bredt på begge 
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sider af gaden og der var to rækker af elmetræer på begge 
sider. Jeg husker de store bladbunker som efterårsblæsten 
hobede op i bunker og som det var sjovt at slæbe fødderne 
igennem. Efter at elmesygen og trafikken bredte sig, er de 
alle blevet fældet.
Lyskrydset ved Rebildvej - Frederiks Gårds Allé var
dengang en rundkørsel.
Der var stille og roligt, ikke meget motoriseret trafik, kun en 
sporvogn der passerede en gang imellem med sin 
karakteristiske hylen fra hjulene og skinnerne i svinget ned 
ad Sallingvej mod Jyllingevej. Der var masser af cyklister og
fodgængere og det var et dejligt roligt sted at vokse op.
Fortovet foran vores opgang på Limfjordsvej 40, var et sted 
vi legede meget, på begge sider af gaden var også det cirka
fem meter bredt. Nu om dage er det optaget af parkerede 
biler og der er en ulidelig motorlarm tolv timer hver dag.
Fortovene på Sallingvej er i dag kun cirka en meter brede 
på begge sider. Til gengæld har vejmyndighederne så lavet 
en midterrabat man ikke kan bruge til noget!
Kirsten, min halvsøster flyttede med til Limfjordsvej hvor hun
boede til hun var 19 år.
I 1953 blev hun gift med sin kæreste Finn Jessen i 
Grøndals kirken. De flyttede sammen i en lille villalejlighed 
på en første sal i Hillerødgade. Senere flyttede de til Ordrup 
og endnu senere til en lejlighed i nærheden af Sjælsmark 
kaserne i Blovstrød hvor Finn arbejdede som professionel 
soldat.
Hendes bror, min halvbror Gerhard, blev som sagt boende 
sammen med sin far da Karl-Johan og mor blev skilt i 1936.
Beni, min halvbror, født den 24.09. 1934 var søn af Klara
Jensen og min far Akiba. Han flyttede til Limfjordsvej efter 
krigen i 1945. I tiden inden havde han - ifølge Kirsten, boet i 
Sverige sammen med sin mor.
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Beni Perlmutter 1956, 1969, 1983 og 2008

I 1951 kom han i lære som fotograf hos Bror Bernild i 
København og da Kirsten og Finn skulle giftes den 28. 
februar 1953 i Grøndalskirken, havde han lovet at kommet 
og stå for bryllupsfotograferingen, men han kom aldrig.
Han stod nemlig for at skulle indkaldes til militæret og det 
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ville han ligesom vores far ikke. Derfor stak han af.
I skjorteærmer og uden bagage stillede han sig op på
Roskildevej og tog på tommelfingeren til Frankrig.
Han endte i første omgang i Nice og senere i Spanien hvor 
han boede i over 50 år.
Det var meget sjældent at vi var i forbindelse med hinanden 
eller sås.*)
Sidste gang var da jeg igen tog initiativet til at besøge ham 
og hans kone i Estepona i Spanien i 1998.

Anden verdenskrig brød som bekendt ud i 1939 og 
Danmark blev besat den 9. april 1940. Som følge af den 
såkaldte samarbejdspolitik og kommunistloven, blev far 
arresteret i begyndelsen af krigen på Limfjordsvej fordi han 
uddelte illegale blade og var kommunist.
Tyskerne opdagede heldigvis aldrig at han var jøde. Hvis de
havde opdaget det, var det ikke sikkert at han havde 
overlevet krigen med et ophold i en KZ udryddelseslejr i
Tyskland.
Han blev sendt til Vestre fængsel og senere til Horserød 
interneringslejr i Nordsjælland sammen med de 
kommunister der ikke nåede at blive advaret.
Søster Kirsten har fortalt, at mors frisørsalon på Sallingvej 
gik nedenom og hjem, fordi mor jævnligt kørte op til 
Horserød på cykel sammen med hende, med ekstra 
forplejninger til far og at Kirsten havde illegale blade stoppet
ind på maven fordi vagten ikke undersøgte hende.
Umiddelbart inden den 29. august 1943 flygtede omkring 
100 fanger, ved at lægge deres madrasser ud på 
spærrepigtråden på jorden og op over pigtrådshegnet der 
omgav Horserødlejren. 

*) Beni døde den 14.11. 2013.
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Horserødlejren, 1943

Far har skrevet i sine erindringer at tyskerne da de overtog 
lejren fra det danske vagtpersonale, ikke var klar over at 
lejren var adskilt i to dele. Den del som far og hans 
kammerater sad i, blev kaldt den nye lejr og lå bag nogle 
træer.
Den sidste del af gruppen nåede lige netop udenfor hegnet, 
hvor de blev standset af en bevæbnet tysk soldat der på 
tysk spurgt dem hvor de var på vej hen? De lod som om de 
ikke forstod tysk. Det havde øset ned hele morgenen, men 
alle i gruppen var helt tørre.
De nåede at være fri i ti minutter, så blev de gennet ind på 
vagtstuen hvor de bemærkede at de afvæbnede danske 
vagter sad i et tilstødende lokale.
En lille tysker med ridestøvler, skrårem, spidsbukser, og 
kasket med dødningehoved, kom ind og stillede sig foran 
gruppen med hænderne i siden. Han iagttog dem mens han 
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29. august 1943 da tyskerne overtog Horserødlejren

vippede op og ned på fødderne, og spurgte dem på tysk 
hvor de kom fra og hvor de var på vej hen? De var 
fuldstændig som lammede og kunne ikke sige et ord.
Efter et lille stykke tid bøjede én af de danske vagter sig ud i
døråbningen og sagde på dansk: Så svar ham dog mand! 
Far svarede så på dansk, at de var på vej til Helsingør for at
søge arbejde på skibsværftet. 
Der gik yderligere et par iskolde minutter, mens tyskeren 
vippede op og ned, tilsyneladende i vildrede med hvad han 
skulle tro.
Pludselig skreg han: Heraus - og så blev vi fanden gale mig 
smidt     ud af lejren, har far fortalt.
Far gik sammen med en kammerat op til Hellebæk, hvor 
han kendte Gudrun Hertz, moderen til én af hans bekendte
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Gudrun og Bethen Hertz foran huset i Hellebæk
hvortil far flygtede fra Horserød i 1943,

hvor billedet også er taget senere samme år

Bethen, der senere blev skolesygeplejerske på Katrinedals 
skole i Vanløse hvor jeg var elev.
Far tog videre til Charlottenlund samme dag fordi det var for 
risikabelt at blive i nærheden af Horserød.
Derefter var han tvunget til at gå under jorden og leve 
illegalt med falske identitetskort. Jeg har ét af dem hvor han 
bærer briller og hans navn er medhjælper Erik Lohmann, 
med adresse hos mormor, måske fordi han af og til 
overnattede hos hende i baglokalet til 
konfektureforretningen på H.C. Ørstedsvej 70 i København. 
Når han kom hjem til mor ind imellem, var det selvfølgelig 
oplagt at få kærlighed og omsorg, og jeg blev avlet i 
efteråret 1943. Lillebror Steffen blev født efter krigens 
afslutning den 3. maj 1946.
Mormor havde som nævnt en konfektureforretning på H.C. 



83

Et af fars falske identitetskort.

Ørstedsvej 70, lige overfor den nu nedlagte Regina biograf.
Dengang havde biograferne ikke eget slikudsalg og det var 
en stor gevinst for hende og gav de ekstra kunder der holdt 
forretningen kørende.
Jeg husker at der var søndag eftermiddagsforestilling for 
børn klokken 16.00 og at Steffen og jeg sad på første række
til 75 øre for en billet. De spillede Hoppalong Cassidy, 
cowboyfilm og Gøg og Gokke.
Mormor boede i baglokalet, et lille værelse på højst tyve 
kvadratmeter der fungerede som opholdsstue, køkken, 
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 Min mormor Magdalene Lohmann, kaldet Gella, 1944 og 1950

badeværelse og sovekammer og med lokum i gården.
Naboforretningen der havde samme entré ud til baggården 
var grønthandler.
Jeg blev ofte passet dér som dreng og blev sendt hjem til 
Limfjordsvej med sporvognslinie 13 med en 
Bismarcksklump (bolsje) i munden der kunne holde hele 
vejen hjem.
Jeg tror det var medvirkende til mine mange problemer med
tænderne senere i mit liv. Som militærnægter i 1964 fik jeg 
de fleste kindtænder trukket ud, og nu som næsten 70 årig 
har jeg kun fortænderne tilbage; fem i over- og fem i 
undermunden, resten er gebis.
Sporvognslinie 13 havde stoppested i Griffenfeldtsgade og 
kørte ad Borups Allé – Hillerødgade – Sallingvej til 
endestationen i sløjfen ved Jyllingevej / Ålekistevej.
Dengang som nu er stoppestedet lige ud for Limfjordsvej.
Ofte har jeg siddet i baglokalet når mormor havde besøg af
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chokoladerepræsentanter. Der var især én der var særligt 
sød, han tilbød altid Steffen og mig en 25 øre, Steffen sagde
altid nej tak, jeg sagde altid ja tak.
Senere, i cirka 1952, da mormor var blevet 70 år gammel og
svagelig - hun var blandt andet pukkelrygget - flyttede hun 
ud til os på Limfjordsvej hvor Beni og Kirsten også boede 
dengang, og mor overtog forretningen.
Jeg kan næsten intet huske fra den tid. Kun at mormor lå i 
sengen fordi hun var syg. Det var sommer og hun havde
fået noget saft at drikke. Det stod på natbordet og da hun
rakte ud efter det og drak, lå der en hveps i koppen der stak 
hende i munden, så det blev endnu værre for hende. 
Jeg har også et ”billede i hovedet” hvor jeg som dreng står i 
køkkenet sammen med min halvbror Beni, jeg var kun halvt
så høj som ham og holder rundt om livet på ham, mens han 
klapper mig på hovedet. 
Jeg var meget glad for min storebror dengang.
Beni født 1934, kaldet Bubi var søn af far og hans første 
kone Klara Jensen, en sygeplejeelev han mødte mens han
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Konfektureforretningen på H. C. Ørstedsvej 70, cirka 1955,
det er mor til højre

var ansat som portør på Kommunehospitalet.
I min barndom var hun børnehavelærerinde med egen 
børnehave i et oprindeligt og charmerende stuehus i 
Ballerup, der dengang lå langt ude på landet!
Klara var også tidligere lægesekretær for lægen Asger 
Løjenbach der var berømt / berygtet for 
svangerskabsafbrydelser, der dengang var forbudt, og kun 
blev foretaget af kvaksalvere, det vil sige gamle damer med 
strikkepinde, i mørke skumle og ofte også uhygiejniske 
omgivelser, der kunne føre til døden for den ulykkelige pige.
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Der blev så vidt jeg ved ført flere retssager både mod 
Løjenbach og Klara.
Mormor døde i 1957, 76 år gammel og jeg husker at både 
Kirsten og mor græd som piskede. Far sagde til os drenge 
at der ikke var noget at græde over, da det var en naturlig 
ting at dø, så det gjorde vi ikke.
Mor overtog som sagt mormors konfektureforretning da 
mormor blev for gammel og svag til at tage sig af den, og 
hun havde den i en årrække. På grund af sit store hjerte, der
bl.a. udmøntede sig i at hun gav for store iskager, lidt ekstra 
chokolade eller bolcher i poserne når hun afvejede det og 
de generelle svære tider, blev underskuddet større og 
større. Til sidst måtte hun dreje nøglen om og lukke i 1960.
Dengang var der ikke så meget kontrol fra myndighedernes 
side, men som tiden gik og nye hygiejnekrav og sukkerskat 
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Mosaisk trossamfunds drengeskole,
Akiba og Israel står som nummer to og tre fra højre, 1915

blev indført, var det begyndelsen til forretningens undergang
hun måske ubevidst gik i møde!
Kirsten har fortalt at salgsprisen på forretningen lige netop 
gik op, så hun ikke kom til at skylde noget, men hun tjente 
så desværre heller ikke noget. 
Derefter blev hun ekspedient i andres chokoladeforretninger
i mange år frem.
Inden hun fik folkepension i 1973, arbejdede hun blandt 
andet som rengøringskone på Norgesminde plejehjem i 
Hellerup lige overfor Tuborg.
Mor fortalte mig engang, at hun aldrig havde haft det så
godt som efter at hun blev pensioneret.

Far blev født i Landskrona af polske jødiske immigranter, 
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der som følge af pogromer (voldelig forfølgelse af jøderne i 
zartidens Rusland) og hungersnød i begyndelsen af det 
tyvende århundrede gjorde at de var nødt til at flygte vestpå.
Så vidt jeg ved var de på vej til USA.
Esther og David Perlamuth måtte stoppe op i Landskrona, 
fordi bedstemor var gravid og min far Akiba blev født dér 
den 26.11. 1907.
Senere tog de til København, der dengang havde en stor 
jødisk ghetto i Borgergadekvarteret, og her fandt mine 
bedsteforældre trosfæller og arbejde et stykke tid. Bedstefar
var skrædder.
Forholdende dengang var meget usikre, og de måtte tage til
Malmø, da der ikke var mere arbejde i København, og 
Esther blev gravid igen. Hun døde i barselsseng i 1910 og 
Akibas lillebror Leib, døde tre måneder senere samme år.
Akiba var godt to år gammel, da hans far David anbragte 
ham i pleje hos en fattig jødisk immigrantfamilie, hvorefter 
han forlod ham og rejste til Sverige igen for at arbejde.
I begyndelsen sendte han lidt penge til plejefamilien for 
Akiba, men de ophørte pludselig ligesom kontakten.
Det havde far aldrig tilgivet og han ønskede derfor heller 
aldrig at finde ud af hvad der var sket med hans far!
Akiba voksede op og boede hos forskellige fattige jødiske 
immigrantfamilier. Hver gang den familie han boede hos, 
ikke længere havde råd til den ekstra mund at føde på, blev 
han anbragt hos en ny familie.
Mosaisk trossamfund fandt på et tidspunkt en gammel 
halvblind kone han kaldte ”Båbe” i Skindergade 6 i 
baghuset, som Akiba boede hos og kunne hjælpe.
Senere blev han adopteret af en jødisk enke der hed Ezra 
Chodak. Hun havde en jævnaldrende dreng med navnet 
Israel, der blev Akibas plejebror. 
Familien boede på Hauser Plads der dengang havde et stort
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Israel og Akiba, 1926

vandbassin hvor hestene kunne drikke efter turen ind til 
grønttorvet (på det nuværende Israels Plads) med varer fra 
bøndergårdene. 
Akiba har fortalt at han løb barfodet rundt om sommeren 
fordi der ikke var råd til sko.
Israel og Akiba bevarede forbindelsen indtil Israels død i 
1960'erne. Jeg husker både ham, hans kone Julie og deres 
to døtre Henni og Bessi særdeles godt.
Akiba blev udlært som gravør hos et firma der hed I. Chr. 
Danielsen.
Som følge af sine forbindelser i jødesamfundet, sit arbejde
på Kommunehospitalet og Danmarks Kommunistiske Parti
som han senere blev medlem af, og som sekretær i 
Søfyrbødernes Forbund, det senere Sømændenes 
Fagforening, - hans chef var Richard Jensen - fik han 
forskellige jobs.
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Israel og Akiba, 1956

Efter krigen fik han først et arbejde i Erstatningsrådet, der 
behandlede krigsskade erstatninger til familier der havde 
haft problemer med tyskerne under krigen.
Jeg har et papir han havde gemt med spøjse formuleringer 
fra ansøgninger som han havde pillet ud, dem har jeg tilføjet
sidst i hans erindringer som jeg har bearbejdet og overført til
digitalt manuskript med nogle fotos fra hans tid.
Manuskriptet har jeg senere bearbejdet og udgivet på 
Skriveforlaget som en rigtig bog den 1. oktober 2013.
Senere fik far gennem sit bekendtskab med Nils Banke, et 
job i Varedirektoratet, senere kaldet Prisdirektoratet der har 
skiftet navn adskillige gange siden.
Jeg mener at kunne huske at han omkring 1960 fik en 
månedsløn på 800 kroner. Da far gik på pension i 1974 hed 
det Monopoltilsynet, senere Konkurrencerådet og nu (2014) 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 
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Michael 11 dage gammel, den 10.07.1944

På grund af sine forbindelser og venskabet med direktøren 
Nils Banke, undgik far at miste sit arbejde under adskillige 
fyringsrunder i 1950'erne og 60'erne, fordi Banke holdt 
hånden over ham.

Som sagt var jeg skindød da jeg blev født, men jeg havde 
været særdeles meget i live i mors mave. 
Jeg sparkede vist meget, for far havde givet mig kælenavnet
Spjætmand allerede inden jeg blev født. 
Det navn kom til at følge mig de første femten barndomsår. 
Af husværtens husbestyrerinde fru Larsen, en streng 
kælling alle vi børn var bange for, og som boede i 
lejligheden under vores på Limfjordsvej i Vanløse, blev jeg 
stadig som stor dreng kaldt Spjætmand, hvilket jeg ikke 
brød mig om! Senere fik jeg nye kælenavne, mor kaldte mig 
for Mik og far kaldte mig Mikkel.
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Michael 1 år den 29.06.1945

Den 3. maj 1946 blev min lillebror Steffen født, han fik 
kælenavnet Lillegutten.

Fra den 07.07.1947 var mor, far, Steffen, Kirsten, Bubi og 
jeg, ligesom i de følgende år i vores tidligste barndom, på 
sommerferie på Landgården ved Høve strand.

Det første jeg husker fra min barndom er, at jeg som fem 
årig i 1949 fejede med min lille kost i en vandpyt på 
Sallingvej foran ejendommen hvor vi boede, og jeg på 
bunden af pytten til min store begejstring fandt en hel 
femkroneseddel, det svarer til at finde 100 kroner i dag for et
barn på fem år.
Senere da jeg blev lidt større, rodede jeg altid i gårdens 
skraldebøtter, fordi jeg ofte havde fundet brugbare ting som 
beboerne havde kasseret.
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Børn i gården bag Limfjordsvej og Sallingvej i Vanløse, København,
i midten fra højre nummer to og tre, Steffen og Michael, 1949

Engang fandt jeg en tikroneseddel, og én af beboerne
overfor skraldeskuret på første sal, der sad og kiggede ned i
gården i det åbne vindue, spurgte hvad det var jeg havde 
fundet, og da jeg fortalte det, hævdede han at det var ham 
der havde tabt den. Jeg nægtede dog at give den fra mig 
fordi jeg vidste at han var en drukkenbolt.
Jeg husker også, at jeg engang fandt en blåviolet 
glaspokalvase som min senere kone Hanne vistnok stadig 
har. 
Siden da har jeg altid haft øjnene med mig i mit liv. 
Jeg har fundet mange tusinde kroner og mange brugbare 
genbrugsting i tidens løb, for eksempel fandt jeg sidste gang
mellem noget storskrald et par dyre klassiske Ray Ban 
solbriller med etui og med en værdi på omkring 800 kroner.
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Michael, mor, Gitte Maj og Steffen på Limfjordsvej 40, 1957

Jeg kan så godt som intet huske fra de første ti år af mit liv, 
jeg kan for eksempel hverken huske at Kirsten eller Bubi var
en del af livet i mit barndomshjem, kun at Kirsten var 
overformynderisk overfor mig!
Dengang var der mange børn i gården at lege med, det var 
jo de store årgange fra krigens mørke tid, hvor folk ikke 
vidste hvad de ellers skulle foretage sig, end at hygge sig 
under dynen. I en tid med mørklægning og rationering på alt
fra smør, brød og kaffe, til tobak og cykelslanger, men ikke 
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Michael 14 år, 1958
på sex!
I sidste halvdel af 1940'erne og begyndelsen af 50'erne var 
der liv og glade dage blandt børnene og deres forældre i 
ejendommen Sallingvej 22 og 24 og Limfjordsvej 40 og 42.
I vores opgang Limfjordsvej 40 var der børn på næsten alle 
etager, i alt otte - ti stykker som vi alle legede mere eller 
mindre med. Vores nabo på tredje sal til venstre Else Refer, 
enlig mor til Lars. På anden sal til venstre boede en anden 
enlig mor, Grethe Køhler Pedersen, hendes datter Inge Lise 
og sønnen Henrik.
På første sal til højre boede Ingeniør Arne Jakobsen og 
hans kone med de tre drenge Åge, Flemming, og Holger, og
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Limfjordsvej 40, Gert og Flemming Jensen, og Steffen
til højre med Henrik Køhler Petersen bagved, 1960

til venstre to piger Hanne og Conny.
Derudover husker jeg med glæde og længsel en af mine 
første kærester, Alice Fredung der boede på Sallingvej 22, 
hun har vistnok senere begået selvmord efter hvad jeg har 
hørt. I samme opgang boede Jens Baltzer.
På modsatte side af Limfjordsvej, var der på hjørnet af 
Sallingvej en bagerforretning ejet af bagermester Jensen. 
Jeg husker mit livs bedste studenterbrød til ti øre, det var en
lille pølseformet kage med chokolade på.
De havde to sønner, Gert og Flemming som vi legede med.
Jeg husker den kvalme lugt fra bageriet der var i lejligheden,
og melstøvet overalt. I det hele taget husker jeg hele 
familien som dejgule!
Bagermesteren var den første der købte fjernsyn.
Det resulterede i at alle gadens børn sad hos dem om 
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aftenen og kiggede i deres stue bagved forretningen. 
Dengang var der kun cirka to timers fjernsyn hver dag.
Programmet begyndte med den tids tv avis; tv aktuelt der 
begyndte klokken 19:30.
En sjov ting jeg husker fra min barndom er, at jeg i mange år
troede at radioavisen hed ”præstens radioavis”, fordi den 
dengang blev præsenteret som pressens radioavis. Det var 
først hen imod slutningen af 50’erne at jeg opdagede 
hvordan det forholdt sig i virkeligheden.
Der var ingen supermarkeder i min barndom, det gav et 
meget mere personligt forhold på godt og ondt til de 
handlende. Den nærmeste forretning lå på hjørnet af 
Limfjordsvej og Sallingvej i vores hus, hvor der dengang var 
en købmand af den gammeldags slags med sild i lage i 
trætønder på gulvet foran disken, mel-, te- og sukkerskuffer 
til afvejning, og en lækker blandet landhandels duft. 
Købmanden havde selvfølgelig også tre store kaffemøller i 
vinduet og  jeg husker den liflige duft af friskmalet kaffe.
Tidligt i min barndom ophørte købmanden der blev til 
manufakturhandel. I dag er der møntvaskeri.
Ved siden af (på Sallingvej) havde mor sin frisørsalon og 
ved siden af igen lå tobaksforretningen hvis ejer, den lille 
tykke og hjertelige fru Andersen, lod mig gå byærinder. Hun 
sendte mig oftest op til en tobaksgrossist der havde lager og
kontor i en villa på Limfjordsvej næsten helt helt oppe ved 
Bellahøjvej, jeg har glemt deres navn.
Hos hende duftede der af pibetobak, cerutter og cigarer, 
som man kunne købe i træfinéræsker med 50 eller 100 styk 
eller blot en enkelt. Hun havde også aviser, ugeblade, piber 
og tilbehør.
Der var også en anden bydreng, det var den senere 
skuespiller Bent Mejding.
Fru Andersens tobaksforretning blev senere til grønthandler,
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Kurt (Avle), Peter (Trylle) Keldsen og jeg i Degnemosen, 1960

og er nu indlemmet i møntvaskeriet.
Ved siden af tobaksforretningen lå der i mange år en 
slikbutik, ved siden af den, en ostebutik med vand bølgende
i guirlander ned over vinduet, dernæst slagtermester
Michelsens forretning, Brioni parfume udsalg og derefter en 
blomsterforretning, der var ejet af en enlig mor med den lille 
splejsede datter Jonni, der altid lugtede af tis og som 
engang tilbød mig at se hende tisse på en potte nede i 
kælderen under forretningen for ti øre.
Derefter lå der en skomager, en cykelforretning og endnu en
cigarbutik.
Til den anden side lå der udover bageren, en kaffe 
specialbutik og et ismejeri hvor vi købte på kredit. 
Her var der smør i dritler der blev taget med en træspatel 
med riller i og klasket op på pergamentpapir på vægten, 
derudover var det mest mælk på flasker, en liters halv liters, 
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kvarte og en pægl. (En tiendedel liter).
Lidt længere væk på hjørnet af Åløkkevej lå der en større og
finere bager: Engelbrecht Petersen og på Sallingvej to 
købmænd og Hovedstadens Brugsforening som far 
naturligvis var medlem af fordi han støttede 
andelsbevægelsen.
Om sommeren købte vi klar krystal is der ankom i en stor 
isvogn med hesteforspand. Kusken fordelte is stængerne til 
ismejeriet - der dengang ikke havde elektriske køleskabe - 
og et antal svajere med long johns. Svajerne havde en lang 
issyl i en holder i bæltet, hvormed de øvet og lynhurtigt
hakkede hele vejen rundt så is stangen blev delt i halve og 
kvarte. Rundt om svajerne samlede sig altid et opløb af 
småbørn der ventede på en chance til at samle et stykke is 
op til at sutte på. Det var før det elektriske køleskabs tid, så 
vi havde en zinkbeklædt trækasse med et rum til isen, 
ovenover var der nogle hylder til de let fordærvelige varer og
nedenunder et afløb til en balje til smeltevandet.
Da vi senere fik elektrisk køleskab, blev kølekassen anvendt
til skopudsecreme og børster.
Et andet indslag i livet dengang var gårdsangere som der 
var mange af. Det var både enkeltpersoner og grupper der 
gik rundt til baggårdene i Københavns 
udlejningsejendomme og gav et eller flere numre. 
De fleste sang og spillede på trækharmonika eller lirekasse 
som man skulle have licens til bruge.
De hjemmegående husmødre smed så nogle en-, to- og 
femører indpakket i avispapir ned til de optrædende.
Skærslibere og kludesamlere var også almindelige gæster i 
gårdene med deres råb: Knive og sakse slibes. Der var 
også manden med ”syvtallet” der var et stykke bøjet jern 
han kunne rode med i skraldebøtterne og måske finde noget
værdifuldt såsom jern, metal og andre materialer der kunne 
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genbruges og sælges til dagspris.
Der var også nogle der samlede madrester til fodring af svin
og der var efter krigen store indsamlinger af sølvpapir, øl- og
mælkekapsler til genbrug.
Det var almindeligt at vi drenge samlede aviser hos 
naboerne som vi kunne sælge på Godthåbsvej for to til fire 
øre kiloet.
I 1940'erne og 50'erne kunne man kun få appelsiner og 
bananer om sommeren og de blev ligesom mange andre 
ting som f.eks. blomster, solgt fra trækvogne der blev 
skubbet rundt i bydelene af folk der hentede varerne på 
grønttorvet.
Far fortalte engang at en af disse sælgere i hans barndom 
gik ned gennem Nørregade med brandert på mens han 
råbte: Appelsiner otte øre og på grund af han ofte var fuld  
kom det til at lyde som, A besvimer åh jeg dør.

Min barndom var både lykkelig og ulykkelig.
Vi voksede op i nogenlunde trygge rammer hvor der aldrig 
manglede mad på bordet eller tøj på kroppen. 
Som følge af fars egen barndom med store afsavn på stort 
set alle grundlæggende områder, havde han svoret, at det 
aldrig skulle ske hvis han selv fik børn. Han har blandt bl.a. 
sagt, at der aldrig skulle mangle nogle af de basale 
livsnødvendige levnedsmidler som mælk, brød, smør, ost 
eller frugt, og vi fik da også rigeligt og varieret mad med 
både forret og dessert. Dagens stående vittighed var, at 
Steffen altid spurgte ved aftensmaden: Hva’ ska´ vi ha 
bagefter? Og far altid svarede: Halsbrand!
Steffen siger at det var mig der altid spurgte!
Far mente det var en god ide, at vi gik til klaverundervisning,
så han prøvede at påvirke os i den retning og sørgede for at
vi i vores tidlige ungdom gik hos en musikstuderende der 
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hed Frode og som havde et opretstående klaver på et af 
pulterrummene i vores hus.
Det blev aldrig til noget videre. Jeg kan intet huske, men 
Steffen kan stadig spille nogle små klassiske stykker som 
for eksempel Für Elise, på sit keyboard, som vi lærte 
dengang.
Far havde en guitar han kunne spille nogle små sange på, 
blandt andre: ”Jeg er havren, jeg har bjælder på”, ”Gubben 
Noah” og ”Katinka Katinka luk vinduet op så vil jeg spendere
en vise.” 
Steffen lærte at spille på guitaren, det har aldrig interesseret
mig, selvom jeg er musikalsk anlagt.
Far købte senere en klarinet til mig, fordi han mente den 
passede godt til mit gemyt! 
Han sørgede desværre aldrig for undervisning, så det var 
ikke meget jeg kunne få ud af den. Det er et ret svært 
instrument selv at lære at spille på.

Jeg husker én af fars venner Knud, der var så uheldig at 
blive taget med til en af Nazitysklands udryddelseslejre, da
interneringslejren i Horserød hvor han og far var anbragt 
under krigen, blev overtaget af den tyske værnemagt den 
29. august 1943.
Knud kom hjem som muselmand efter krigen. 
Det står prentet ind i min hukommelse hvordan han så ud 
dengang, efter sult og afsavn.
Jeg har senere i livet mødt ham tilfældigt da jeg var 
taxichauffør, mens jeg boede hos mor. Jeg spurgte ham
hvorfor han aldrig kom og besøgte os længere og fortalte at
mor meget gerne ville se ham igen! 
Han svarede, at han som følge af den umenneskelige 
behandling han havde fået i Tyskland under krigen, ikke
kunne rumme at have noget med mennesker at gøre, og at
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Knud

jeg skulle hilse mor og sige at han beklagede og at hun ikke 
var den eneste han ikke besøgte!

En historie jeg husker far fortalte os, var da min halvbror 
Beni var lille, i slutningen af 1930'erne hvor de kørte i 
sporvogn sammen. Dengang var der en lang træbænk i 
hver side af vognen så man sad med front mod hinanden.
En gang kom der en dame ind og satte sig overfor dem, hun
havde en stor vorte på hagen, Beni pegede på den og 
beskrev den højlydt mens damen krympede sig. Far fortalte 
stille Beni, at det skulle han ikke gå så højt op i. Det kan vi 
snakke om når vi kommer hjem, sagde han pædagogisk.
Et stykke tid senere kørte de i sporvogn igen og de mødte 
en mand med en kæmpestor rød næse. 
Beni skreg begejstret til far: Orv far har du set den mand 
med den kæmpestore røde næse, den skal vi vel nok 
snakke om når vi kommer hjem!
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Mine to halvsøskende, Beni og Kirsten, 1939

Desværre var Akiba's og mors forhold én stor tragedie.
Jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har set dem være 
kærlige overfor hinanden, snarere tværtimod. De var altid i 
krig indbyrdes og skændtes så det bragede om alting.
Far var for det meste ikke hjemme, fordi han var optaget af 
møder i lejerforeningen, i partiet, eller i boligretten hvor han 
var lægdommer.
Jeg har senere fundet ud af at mange af disse møder også 
var møder med veninder, fordi hans ægteskab var så 
mislykket og kærlighedsløst (fra hans side) og fordi han 
ligesom jeg altid har været meget pigeglad.
Jeg har aldrig fået at vide hvad årsagen til at deres 
ægteskab kørte af sporet var, eller hvorfor!
Mor har fortalt, at hun tidligt fandt ud af at han når han skulle
til ”møde” og tog hat, frakke, halstørklæde og handsker på 
og gik ned ad hovedtrappen, hvorefter han gik ind i gården, 
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listede op ad køkkentrappen og ind til vores nabo Else 
Refer, der var enlig mor til min første legekammerat Lars. 
Når han så senere på natten skulle hjem, gjorde han det 
modsatte. 
Mor afslørede aldrig sin viden overfor hverken far eller Else. 
Vi børn var lykkeligt uvidende, men dog i høj grad præget af 
vores forældres dårlige ægteskab. 
Vi fandt jo hurtigt ud af at spille dem ud mod hinanden.
Hvis jeg spurgte far om lov til et eller andet, og han sagde 
nej, gik jeg direkte til mor og spurgte hende om det samme, 
hun sagde næsten altid ja, og omvendt. Det er ikke særligt 
godt for børn der altid er grænsesøgende i deres 
udforskning af verden. 
Det er sikkert en af årsagerne til at jeg har haft så mange 
problemer i det meste af mit liv i forhold til mine kærester, 
arbejde og så videre.
Far har engang fortalt mig at han havde spurgt sin veninde, 
skolesygeplejersken på Katrinedals skole, Bethen Hertz 
hvad han skulle gøre med sit ægteskab der fungerede så 
dårligt og sit ansvar for sine to drenge? Hun havde svaret 
ham: Hvis du bliver sammen med din kone er det noget lort 
og hvis du forlader hende er det også noget lort, så kan du 
selv vælge! 
Derfor besluttede far sig til at vente med at blive skilt, til jeg 
fyldte 18 år i 1962.



106

Edith Valentin Perlmutter og Akiba Perlmutter, 1940

Afsnit 3
Mor og far

Ditte og Akiba
Det første der bevidner min tilstedeværelse i denne verden 
er udover min fødselsattest fra fru Nyholms Fødeklinik, et 
brev som mine fars plejebror Israel Chodak og hans kone 
Julie, sendte på Danmarks befrielsesdag den 5. maj 1945, 
der også var mors 39 års fødselsdag. 
(Bemærk den gammeldags skriveform hvor man skrev 
navneord med stort begyndelsesbogstav).

Kære Ditte og Akiba!
Vi sender jer vore kærligste Tanker i denne Time, der har 
bragt Befrielsen til Danmark, og lettet jer for det smertelige 
Tryk hvorunder I har levet så længe.
Vi ønsker jer af vort ganske Hjerte til Lykke, og håber snart 
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Krydset Sallingvej Limfjordsvej, hvor vi boede i huset til højre i
hjørnelejligheden øverst. Foto fra 2003

at træffe jer i bedste Velgående for atter at dele jeres 
Glæder og jeres Sorger med jer.
Vi modtog jeres Brev for nogen tid siden og også billedet af 
jeres Søn, der forvoldte os usigeligt megen Glæde. Jeg 
vilde ikke skrive på daværende Tidspunkt og sender derfor 
nu vore Lykønskninger, idet jeg udtrykker Håbet om at de 
forløbne År ikke har efterladt alt for dybe Ar hos jer og at vi i 
År frem i tiden sammen vil kunne kæmpe for en 
mennesketilværelse i fred og frihed. Vi er meget spændte på
et Ord fra jer og forbliver, indtil vi ses Jeres hengivne Israel 
og Julie.
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Min barndoms gård. Foto fra 2003

P.S. Venlig Hilsen til Fru Lohmann. Jeg sender dette brev 
over hendes Adresse, fordi jeg i Øjeblikket ikke kan huske 
jeres egen.

*******
Jeg har også fundet et gammelt brev mor har skrevet til far 
til hans 40 års fødselsdag den 26.11.1947.

Kære Akiba
Jeg vil gerne have lov til at sige dig et par ord på denne dag 
og det skal forme sig som en tak for årene vi har levet 
sammen.
I de forbandede år vi var adskilt var mine tanker og hele mit 
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Fra venstre, Steffen, mor, jeg, Anne og Karen Reich, 1947

hjerte hos dig. Savnet af dig var forfærdeligt stort, men stor 
blev min lykke da jeg fik dig tilbage.
Jeg skylder dig tak for så meget, men mest for vore to 
dejlige drenge, hvor jeg vil trække Spjætmand frem i første 
række, da han var mig en stor trøst i den tid hvor jeg måtte 
undvære dig og samtidig føltes han som en del af dig i de 
onde dage hvor jeg længtes efter dig.
Atter må jeg tilstå at jeg har så uendelig meget at takke dig
for, dit dejlige stille rolige sind og dit gode, så hjertelige smil,
ja Akiba vi mennesker bliver ældre dag for dag, ja time for
time men trods det føler jeg at jeg har noget at glæde mig til,
noget der bøder på den væmmelige kendsgerning, 
alderdommen og det at jeg tror du er en af de mænd man 
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I Akibas efterladenskaber
fandt jeg denne lille bog med støttemærker

skal være lykkelig for at blive gammel sammen med.
Hjerteligt tillykke kære du og tak for årene der er gået.

Ditte.

Mors håndskrevne ord er nedfældet på bagsiden af et 
gulnet stykke papir fra flygtningekontoret i Malmø.

Både mor og far var på hver deres måde meget kærlige og 
kælne overfor os, vi fik megen omsorg, kys, knus og 
kærtegn. De prøvede mod alle odds, at gøre det så godt de 
kunne for os. 
Der var ingen vold i mit barndomshjem, udover verbal vold 
mellem mine forældre, og ingen misbrugsproblemer og jeg 
kan kun huske at jeg én gang har fået én på skrinet af far, 
fordi jeg var pissehamrende irriterende.
Far drak hverken øl eller spiritus generelt. 
På sine gamle dage, kunne han dog godt stille nogle flasker
likør frem ved juletid.
Far kaldte mor for en flodhest eller en møgso og de 
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Akiba cirka 1970. Postkort fra 1935

skændtes for meget om alt. Han brokkede sig ofte over 
maden fordi han havde en sart mave og ofte havde 
halsbrand. Han var derfor meget nøjeregnende med hvor 
længe maden havde været gemt i spisekammeret.
Mor derimod havde en hundemave, var altædende og 
kunne aldrig nænne at smide noget ud. Hvis der var mug 
på, skrabede hun det bare af og sagde at der ikke var noget
i vejen med det: Du kan selv se, når jeg kan spise det uden 
at der sker noget, kan du vel osse, - og så videre.
De sov hver for sig, far havde hjørnestuen, hvor hans 
møbler i al den tid jeg kan huske stod på den samme måde,
fordi de kun kunne stå på én ideel måde, som han sagde.
Mor havde sit eget soveværelse. Jeg har aldrig set dem 
sove sammen, eller kan ikke huske det. 
Hun flyttede rundt på møblerne en gang om måneden. 
Forandring fryder som hun sagde.
Mor var altid på slankekur. 
Hendes stående bemærkning ved enhver lejlighed ved
middagsbordet, både når vi var alene eller havde gæster 
var: Nej jeg skal ikke have mere, jeg er på slankekur! Når 
hun så bagefter tog ud af bordet og jeg jeg hjalp hende, så 
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jeg nogle gange at hun spiste resten af den fede sovs i 
sovsekanden, jeg spurgte så drillende om hun ikke var på 
slankekur? Jo, sagde hun, men jeg smider altså ikke mad i 
skraldespanden.
Ved middagsbordet fik vi altid at vide af mor at vi skulle 
spise op, fordi vi skulle tænke på de små børn i Afrika der 
ikke havde noget at spise.
Jeg har ofte senere spekuleret på hvordan det kunne hjælpe
på deres tomme maver at vi spiste op og måske fik ondt i 
maven?
Det lykkedes aldrig mor at opnå den slanke linie. 
Hun deltog i snesevis af afmagringskure, spiste mærkelige 
pulvere blandet op med vand og fik slankepiller af vores 
læge doktor Hostrup med amfetamin i, - som Steffen og jeg 
som unge scorede nogle af, da vi fandt ud af at det kunne 
bruges på anden måde - og hun deltog i vægtvogternes 
programmer, uden nogen synlige resultater.
Da hun blev gammel og tabte alt sit huld som 79 årig, var 
hun alligevel ikke glad.

Far var opdraget som ortodoks jøde med alle de regler der 
følger med. Overholdelse af Sabbaten, bestemte 
slagtemetoder og tilberedningsregler, blandt andet skal 
maden tilberedes i indviede gryder, potter og pander og må 
kun spises på indviede tallerkener og bestik.
Han har fortalt mig, at han syntes det var alt for besværligt. 
For eksempel kan man aldrig gå ud og spise hos folk 
udenfor trosretningen fordi kødet skal være schægtet, det vil
sige slagtet af en slagter fra menigheden, og derudover er 
man også nødt til selv at medbringe alle de indviede 
remedier.

Jeg har fundet to jødiske vittigheder han har nedskrevet 
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engang:
Efter Hitlers magtovertagelse henvendte en jøde sig til de 
pågældende myndigheder med en anmodning om 
navneændring. Da det af jødens papirer fremgik, at han hed 
Adolf Asloch, stillede myndighedspersonen sig meget 
forstående og spurgte hvad han ønskede at ændre sit navn 
til? Moses Asloch, svarede jøden.

I et jødisk hjem blev der ved en festlig sammenkomst fjorten
dage før pesach serveret mazos. 
En af gæsterne følte sig lidt pikeret over, at disse mazos 
blev serveret før pesachfestens indtræden og gjorde 
gældende, at det at spise mazos før pesach faktisk måtte 
sidestilles med at gå i seng med en pige før brylluppet.
Det bestrider jeg, sagde værten, jeg har prøvet begge dele, 
og det kan absolut ikke sammenlignes.

Far var kommunist og det var vigtigere end at overholde 
begrænsende jødiske religiøse leveregler mente han.
For socialister er religion opium for folket og kirken holder 
for de flestes vedkommende altid med dem der har magten, 
uanset om det er til skade for folket eller ej. At så 
kommunismen blev opium i stedet betød mindre, og det var 
da heller ikke hans synspunkt. 
Han blev totalt ophidset hvis man på nogen måde antydede 
at hans kommunistiske overbevisning tenderede det 
religiøse, når han udtalte sig om det sovjetiske samfund 
som næsten totalt fejlfrit, for det er der jo ikke noget system 
der er!
Han havde efter min mening en nærmest religiøs opfattelse 
af at forholdende i Sovjetunionen var en gave til 
menneskeheden. Yde efter evne og modtage efter behov 
var ledetråden.
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Han var ”heldig” at forlade denne verden inden 
kommunismens sammenbrud i hans elskede Sovjetunionen 
og noget af alt det grimme der blev holdt hemmeligt af 
magthaverne kom frem i lyset.
Vi børn blev vel nærmest indoktrinerede eller hjernevasket 
til at tro på den sovjetiske socialismes vidunderlige 
egenskaber til gavn og glæde for alle ”ordentlige” 
mennesker i hele verden.
Jeg ved at han selv var overbevist om at det forholdt sig 
sådan, og jeg ved også at mange mennesker i Sovjet 
generelt havde et godt liv, det har jeg hørt fra flere der både 
har besøgt og boet i landet dengang udover far.

Jeg har fundet en sang i en bog der hedder ”Kunst er 
våben” fra forlaget Tiderne Skifter, om det politiske teater i 
1976, der meget godt illustrerer opfattelsen dengang. For så
vidt synes jeg stadig den er god, fordi jeg mener at der ikke 
er noget i vejen med den marxistiske idé, det er menneskers
trang til magt der er noget galt med, og derfor er 
kommunismen efter min mening desværre umulig at 
gennemføre!
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Sangen om det der med Karl Marx
af Sven Jensen

Dengang i trediverne skete der ting
som kun årene skiller os fra.

Kriser, fascisme og krig går i ring
med en masse der sker os i dag.

Bare forbindelsen er go'
så får du styrke for to

men de unge forstår ingenting,
de tror sku det hele begyndte i går

også det der med skæg og skulderlangt hår.
Når man hør' dem, så mærker man straks,
at de aldrig har set et portræt af Karl Marx.

De unge forstår ingenting,
de tror sku det hele begyndte i går,

og at klassernes kamp er en sag fra i år,
når man hør´ dem, så mærker man straks,
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at de aldrig har åbnet en bog af Karl Marx.
Gamle, du taler om tiden der svandt,

som om tiden var gået i stå.
Gu' ka vi lære af dig, det er sandt,

for erfaringer har du som få.
Men hvis du stivner i fortidens spejl,

så er det dig der tager fejl.
De gamle forstår ingenting,

de tror sgu' det hele holdt op i halvtreds,
de snakker om minder og tar' sig en spids.
Når man hør' dem så mærker man straks,
at de aldrig har fattet et klap af Karl Marx.

Det postulat var sgu' temmelig hvast
men ok jeg har selv fyret los.

Nu må vi to holde sammen og stå fast,
husk fremtiden tilhører os.

Fremtiden - jamen er jeg med i den?
Gu' er du så, gamle ven!

Nu fatter jeg slet ingenting.
De unge de si'r, der er plads til mig her,

at der endnu er brug for et gammelt stavær.
Når jeg hør det så mærker jeg straks,

at der stadig er mening og liv i Karl Marx.
D'herrer forstår ingenting.

De tror de kan splitte og skille os ad,
skønt alle må søbe af selv samme fad.

Når man hør' dem så mærker man straks,
At der stadig er brug for en snak om Karl Marx.

Jeg synes denne sang ligner mit billede af min barndom 
med min far og den påvirkning jeg fik fra ham, og det 
betyder såmænd, at jeg stadig synes det er en sjov og god 
tekst. Den minder mig også om min tidlige ungdom hvor vi 
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kom i ”Vi” klubben om søndagen, i den store sal i Danmarks 
Kommunistiske Partis hovedkvarter i Dronningens 
Tværgade. Samme sted lå redaktionen af det 
kommunistiske dagblad Land og Folk som far holdt.
Skuespilleren Valsø Holm tog sig af at præsentere 
børneprogrammet der bestod af russiske dukkefilm og 
Chaplin farcer. Det var altid nogle arrangementer vi så frem 
til.
Det var en skøn tid på mange måder fordi der var en vældig 
optimisme i årene efter anden verdenskrigs afslutning hvor 
der var enorm tilslutning til 1. maj demonstrationerne med 
alle de røde faner. Kommunisterne havde lige efter krigen 
omkring 300.000 medlemmer.
Vores familie var optaget af teaterstykker og tekster af 
blandt andre Poul Henningsen, Jesper Jensen, Dario Fo, 
Bertolt Brecht og Veil, med flere. 
Jeg husker kun én berømt sang fra dengang vi var meget 
glade for med Lilli Marlen, Marlene Dietrich ”dørtræk” som vi
kaldte hende. Jeg kan stadig nynne den, men husker ikke 
navnet. (Wo ist der blumen sind)?

Far og mor havde nogle venner der boede i genbohuset på 
Sallingvej, et minuts gang fra os. 
Det var kunstnerægteparret Mads og Lilly Ørum Madsen og 
datteren Liebe med det lange hår helt ned til knæene. 
Den familie var noget udover det sædvanlige. 
De boede i en almindelig bylejlighed på Sallingvej 28 eller 
30, tredje sal til højre. Nøglen sad altid udvendigt i døren 
når de ikke var hjemme så man selv kunne låse sig ind. 
Selv dengang var det usædvanligt.
Fordi alle og enhver kunne gå frit ind, blev der så vidt jeg 
ved aldrig stjålet noget. 
Indenfor stod der altid et lille skilt om at der var kaffe på 
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”Mads” Ørum-Madsen, 1950

kanden der stod på gasapparatet med vågeblus under, og i 
stuen var der dækket op til gæster med kaffekopper  
omvendt i underkopperne.
Om sommeren gik Mads med tropehjelm på gaden og et 
maleri rullet sammen under armen, på vej til byen for at 
prøve at sælge det. Ofte kom han hjem ud på aftenen, uden
maleri, men også uden penge, dem havde han brugt til øl og
glade dage og så glemt at de skulle bruge pengene til at 
betale husleje og husholdning.
Deres lejlighed øverst oppe var tapetseret med malerier 
over det hele.
Engang jeg som dreng besøgte Mads, der var en elskelig 
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gammel mand, spurgte han mig om jeg ville have en pære 
og jeg sagde glad ja tak. Da jeg rakte ud efter den, tordnede
han: Hvem har sagt du må ta´ en pære? Jeg fór forskrækket
sammen, men lige efter sagde han med sin mest 
kælenkærlige bløde stemme: Ta’ det roligt, det var bare for 
sjov!
Han fortalte flere sjove historier fra deres liv hvoraf jeg her 
vil genfortælle tre som jeg har hørt fra far.
De havde en stor langhåret hund de kaldte Pjusker.
Engang da Mads luftede Pjusker på villavejene i Vanløse gik
den ind og sked på græsplænen i en privat villahave og 
ejeren, en ældre dame kom farende og skældte ud, hvorpå 
Mads sagde til hunden: Pjusker dog hvad er det du laver, 
har du nogen sinde set far gøre sådan? Og så gik de videre.
Da Pjusker blev gammel gik den ud og lagde sig på 
sporvognslinie trettens skinner for at blive kørt over, Mads 
mente derfor at det var en meget klog hund.
Engang hvor Mads og Lilly havde inviteret til stor fest, havde
de ikke plads til den i deres lille to værelsers lejlighed og 
havde derfor indrettet et festbord af bordplader lagt på 
bukke oppe på tørreloftet ovenover lejligheden.
Da gæsterne efterhånden ankom og hængte deres tøj i 
lejligheden nedenunder, og den lille entré hurtigt blev fyldt 
med overtøj, fortsatte de med at lægge det på sengen i 
soveværelset og da den også var fuld, smed de tøjet op 
ovenpå et klædeskab uden at vide at der deroppe stod fem 
lagkager.
Under festen skulle én af deltagerne ud og tisse og da han 
hverken kunne komme udenom eller under bordet, sprang 
han op på det, med det resultat at det klappede sammen om
ham med hele fødselsdagsopdækningen med lagkager 
chokolade og kaffe. Hele selskabet skreg af grin over synet 
af den uheldige gæst, der blev stærkt pyntet med 
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flødeskum, kakao og småkager over det hele.
En gang mange år senere hvor de var flyttet til en ny 
lejlighed i et gammelt hus i Bogholder Allé hvor der ikke var 
toilet, og Mads skulle op og tisse om natten men ikke gad at
gå ned i gården, løftede han én af potteplanterne som Lilly 
havde stående i vaser og tissede i den. 
Næste morgen kunne han ikke huske hvilken han havde 
tisset i og gik rundt og løftede på alle potteplanterne for at 
finde den rigtige.
Mads døde for mange år siden men han kone Lilly blev 
oldgammel, over 90 tror jeg.

Når vi drenge skulle have nyt tøj eller lignende, mødtes vi 
med far på hans lille beskedne kontor der vendte ud til 
gården i Prisdirektoratet i Nørregade.
De medarbejdere der var lidt højere i hierarkiet, havde et 
større kontor der vendte ud til Nørre Voldgade.
Vi gik derefter i Daells Varehus eller i Magasin.
Jeg besøgte ham mange gange på hans arbejdsplads om 
eftermiddagen, og snakkede med ham om mine problemer 
og livet i øvrigt og har fået mange velmente og kærlige 
faderlige råd med på vejen. 
Han var meget politisk bevidst og skolet og snakkede 
meget. Han kunne holde lange begejstrede kommunistiske 
og politiske enetaler og havde argumenterne i orden. 
Jeg har indtryk af at han godt kunne lide at jeg kom 
rendende. Hvis han havde noget arbejde han skulle gøre, 
bad han mig bare vente til han var færdig.
Han støttede mig meget, også med alle mine gode ideer og 
projekter, men var ikke altid overbevist om at det blev til 
noget.
Jeg havde aldrig penge nok og hvis jeg henvendte mig til 
ham om han ville låne mig nogle, sagde han at jeg kunne 
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Violet idé

spare nogle af dem sammen selv, for eksempel 500 kroner 
og hvis jeg kom og viste ham dem, ville han gerne give mig 
resten, eller doble op.
Efter jeg begyndte at male oliebilleder i 1964, fandt han en 
god måde at støtte mig på.
Jeg havde jo ikke de store muligheder for at sælge nogle af 
mine værker, selvom jeg afholdt en udstilling i Galleri ”M” i 
Kompagnistræde i 1968 og på diverse skoler, og også var 
medlem af en svensk kunstforening Galleri Exi i Helsingborg
der arrangerede vandreudstillinger.
Akiba købte simpelthen de billeder han kunne lide og 
hængte dem op både hjemme, i sommerhuset og på sit 
kontor. Hans kolleger kunne så også se dem og nogle af 
dem købte et par stykker.
Senere når jeg bad ham om penge kunne han sige: Tror du 
pengene vokser på træerne, se selv min bankbog, der er 
ikke mange penge vel?
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Efter hans død i 1981 fandt jeg ud af at han var en ”rigtig 
jøde”, der havde gemt pengene i alle mulige papirer. 
Han var god for omkring en halv million kroner.
Hans tre sønner plus to børnebørn Line og Nikolaj fik et 
ejerpantebrev på 50.000 kroner. Hans kone Else Refer fik 
omkring 250.000.
Mor fik ikke en klink. Det var hun meget bitter over, ligesom 
hun var bitter over at hun efter de blev skilt i 1962 kun fik et 
mindre hustrubidrag, så hun var tvunget til at arbejde for at 
få det hele til at hænge sammen.
Jeg forstår hende så godt, hun gav ham alt i de hårde tider i 
1930'erne, og 40'erne, han gav alt til andre end hende i de 
gode tider.
Mor var meget omsorgsfuld på alle måder, en såkaldt 
kyllingemor og hun satte stor pris på at vi som børn altid så 
så pæne ud som muligt i tøjet, og hvis pengene var små, 
syede hun selv noget af det til os.

Da jeg som 16 årig begyndte at gå i byen om aftenen, 
spurgte mor altid om jeg havde penge til at komme hjem for 
og det havde jeg jo sjældent, så stak hun mig ti kroner.
Jeg sparede billetten ved at gå frem og tilbage, i alt omkring 
ti kilometer.
Senere da jeg begyndte at tjene penge, afslørede hun at 
hun havde holdt regnskab med hvor mange penge hun 
havde givet mig i årenes løb og som hun nu krævede at jeg 
tilbagebetalte. Beløbet var på omkring 1.600 kroner.

Prisen på en sporvognsbillet var i min barndom 15 øre for 
en ligeud og 25 øre for en omstigning. 
Da jeg begyndte at gå ud for mig selv i 1960 var priserne 
steget til omkring 1 krone.
10 Kings cigaretter kostede 1 krone og 85 øre da jeg 
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Steffen og Michael på cykeltur i sommerferien med far, 1955

begyndte at ryge i smug i 1958.
Man kunne i slutningen af min skoletid sidst i 1950’erne 
købe fem Eifel eller York cigaretter med filter til 95 øre. 
50 gram chokolade kostede 50 øre, fløde var med gult papir
og hed Pernille og letbitter med blåt hed Senator.
En lille sodavands- eller flødeis på rund pind kostede 15 øre
og en stor 25 øre.

Efter at jeg begyndte at gå i byen sagde mor altid at jeg 
måtte love at ringe hjem hvis jeg ikke kom hjem om natten, 
for ellers ville hun blive urolig for om der var sket noget, og 
det gjorde jeg altid og jeg måtte blive ved med det selv da 
jeg var blevet en voksen mand når jeg ind imellem boede 
hjemme hos mor.

I perioden fra 1955 til 57 var vi med far på cykeltur 
Danmark rundt i vores skolesommerferie.
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Steffen og Michael, Koldinghus, 1957, og i fars stue på Limfjordsvej,
1960
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Michael 1958, 1959, og 1962
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Hver sommer tog vi et nyt område af Danmark og 
udforskede på cykel, for eksempel Nordjylland og Læsø, 
Lolland og øerne, og Sydsverige og Bornholm.
Far viste os så rundt på museer, herregårde og slotte og der
blev også tid til frokost i grøftekanten på vejen.
Vi boede på vandrehjem undervejs og nogle gange hos 
nogle af hans gamle arbejdskolleger, venner og veninder 
rundt omkring.
Disse cykelferieture har jeg altid været umådelig glad for, 
fordi jeg i modsætning til så mange andre jævnaldrende 
danskere har været rundt i hver en afkrog af Danmark 
dengang den gamle verden i vid udstrækning stadig var 
intakt med sine gammeldags økologiske 
selvforsyningslandbrug med mange dyr og næsten ingen 
maskiner på markerne eller biler på vejene.
På et postkort fra en af disse ture skrev jeg til en af mine 
legekammerater derhjemme:
”I dag kørte vi 70 kilometer fra Viborg til Løgstør på 9 timer.”
Senere på sommeren var vi så i sommerhus i Asserbo alene
med mor, efter at fars ferie i prisdirektoratet var slut.

Den 30.07. 1956 skriver far i vores dagbog for vandrere:
”Ophold på vandrehjemmet i Silkeborg det meste af dagen.
Sejltur med kano i kanalen ved Silkeborg. 
Mødte en franskmand der hed Abram Isak.
30 italienske studiner sang italienske sange.”
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Min første skoledag, 1951,

Afsnit 4
Katrinedals skole 1951 - 58

Jeg begyndte på Katrinedals skole på Vanløse Allé i 
København efter sommerferien 1951. Skoleinspektøren hed
Inger Merete Nordentoft, hun var berømt / berygtet blandt 
småborgerne dengang, fordi hun var kommunist, og havde 
fået et barn uden at være gift.
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Katrinedals skole, på hjørnet af Vanløse Allé og Randbølvej

Førsteklasserne havde deres eget hus, en ældre 
træbygning der lå for sig selv ved siden af idrætspladsen.
Min lærerinde i første klasse hed Kunst Hansen og var en 
stor rund, moderlig og varm kvinde. 
Jeg trivedes godt og var glad for at være der, det var nyt og 
spændende.
Fra anden klasse blev vi flyttet over i selve hovedbygningen 
der bestod af en stor aula med balkon hele vejen rundt på 
første og anden sal hvor klasseværelserne også lå.
Min nye klasselærer Eigil Petersen var en dejlig lærer og en 
venlig mand, jeg har kun gode minder om ham. Jeg husker 
at han mange gange sagde til mig at jeg skulle holde op 
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Michael og Steffen på Limfjordsvej, på vej i skole, 1953

med at bide negle.
Steffen og jeg kom hos ham privat i Rødovre, også efter vi 
sluttede med at gå i skole. 
Steffen var kammerat med Eigils søn og Eigil købte et af 
mine første malerier.
Jeg husker ellers min skoletid fra tredje klasse som jeg 
måtte gå om, som én lang plage. Kun det første og andet år 
var jeg rigtig glad for det. Og jeg husker den nye unge, søde
og venlige klasselærer Poul Valbro som jeg fik i stedet for 
Eigil, og hr. Møller - kaldet tablet, fordi han altid spiste piller 
fra en lille æske.
Han var en høj koparret, meget blød og venlig mand, med 
grøn lodenfrakke, plusfours og alpehue. 
Det husker jeg fordi han ofte var gårdvagt i frikvartererne.
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I efteråret 1954 kom jeg på kolonien Furesøen ved 
Birkerød. Jeg husker ikke hvorfor, eller hvor længe, men det
har nok haft noget at gøre med mine problemer i skolen 
hvor jeg led meget af migræne.
Det eneste jeg husker fra opholdet er at jeg fik en god ven i 
én af lærerne, hr. Blomquist som jeg kom hos i hans private 
stue og fik lov til at sidde på skødet af, mens han læste sin 
søndag morgenavis Land og Folk ligesom far. Det var en 
tryg og hjemlig følelse.
Han var en elskelig fyr som jeg knyttede mig meget til.

I 1956 var jeg på feriekolonien Abildvig i Stubbekøbing og 
var ikke særlig glad for det.
Jeg har et postkort jeg skrev den 22.06. mor havde gemt og 
et jeg skrev dagen efter min 12 års fødselsdag den 30.06. 
hvor jeg skrev hjem. 



131

Det første er ret kort, der står:
Kære mor jeg har det ikke så gådt der er så mange der går 
og driller mig. Hvornår kommer Finn og henter mig. jeg vil 
gerne ha svar. jeg bor her X.
Kærlig hilsen Michael.

På det andet står der:
Kære mor og far og alle sammen. Jeg blev meget glad for 
pakken og tusind tak for bogen jeg glæder mig meget til at 
komme hjem og holde en lille fødselsdag for den fødselsdag
i går kunne man ikke kalde fødselsdag - ballade, råben og 
skrigen larmende var de det var en kedelig aften vi måtte 
passe os selv ikke en af lærerne kom og hyggede sig 
sammen med den var der ikke noget ved men jeg glæder 
mig meget til at komme hjem på torsdag.
Hils far og mormor og sig tak for de 5 kroner de sendte op til
mig.

Et brev kostede i 1956, 30 øre i porto og et postkort 20 øre.

Efter de første seks år i underskolen (jeg havde gået to år i 
tredje klasse), var jeg hverken motiveret eller dygtig nok til 
at bestå eksamen og komme i mellemskoleklassen.
Jeg kom i det der dengang blev kaldt første fri mellem og fik 
igen en ny klasselærer, den berygtede Otto Damgård der 
var 30 – 40 år, lyshåret, rødmosset og skaldet med 
munkekrans.
Han forargede alle voksne på skolen da han giftede sig med
én af sine tidligere elever der var meget ung. Han havde 
bollet hende tyk.
Damgård gav mange lussinger, eftersidninger, kaldet 
svedere, men havde også en vis form for charme der 
gjorde, at jeg også godt kunne lide ham.
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Jeg husker kun nogle enkelte navne fra min tid i 
drengeklassen: Røde Axel på grund af hans fregner og røde
krøllede hår, Rene Juwald fra Hegnshusene, Knud 
Malmkjær, der boede på Apollovej og var søn af en 
manufakturhandler med forretning på Jyllingevej, Birger der 
led af epilepsi - og af og til fik et krampeanfald midt i timen 
og fik fråde om munden, mistede bevidstheden og faldt om 
på gulvet. Bagefter spurgte han om hvad der var sket! - Ole 
Frank, Per Carsten og Ken, en lidt veg men køn fyr hvis far 
var pressefotografen Vagn Hansen på Billedbladet som 
boede på Skodsborg badehotel hvor jeg besøgte dem nogle
få gange, og så min sidemand Leif Asger Lundberg 
Andersen.
Vores historielærer - hvis navn jeg ikke husker - lærte os to 
sider i vores lærebog om verdenshistorien på et helt år. 
Han havde vist misforstået noget, for han fortalte os i stedet 
skrækhistorier fra sin tid i hjemmeværnet.
Når han kom ind i klassen bad han os altid om at slå op på 
side to i historiebogen, men én af os spurgte så lige om ét 
eller andet i forbindelse med hans tid i hjemmeværnet og så
glemte han alt om verdenshistorien og fortabte sig i sine 
militære minder, der hver gang blev afbrudt af skoleklokkens
ringen til det efterfølgende frikvarter.
Én af dem har jeg aldrig glemt.
Det var en familiefar og en af hans sønner der boede i 
nærheden af et militært øvelsesområde hvor de gik og 
kiggede efter granathylstre som faderen brugte til 
opbevaring af hønsefoder (!)
Engang havde de fundet nogle stykker og lagde dem i en 
medbragt trækasse.
De gik hjemad og skulle passere en dæmning. Da de gik 
hen over den, tabte sønnen, - der gik bagerst - grebet i 
kassen og idet den ramte dæmningen, eksploderede 
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granaterne og de blev begge to dræbt.
Historielæreren gjorde nu meget ud af at udpensle de 
grusomme detaljer om, hvordan han og kollegerne kunne 
finde deres ødelagte og afrevne legemsdele rundt omkring i 
buske og træer og samle dem sammen i en spand.
Hjernemasse og hår var smurt udover dæmningens sider, 
ligesom eksplosionen havde været så kraftig at drengens 
tænder sad på række i betonen.
Det var nogle værre røverhistorier som vi selvfølgelig slugte 
råt dengang.
Tænk hvis han havde fortalt os noget af det han var sat til at
lære os, så havde jeg måske husket noget interessant fra 
verdenshistorien som jeg så kunne have refereret her i 
stedet.
Viceskoleinspektør Veel var jeg ikke så begejstret for, fordi 
hun var skrap og uddelte mange lussinger og eftersidninger.
Hun havde sortfarvet hår og virkede derfor hvid i ansigtet og
lignede en ældre model af fruen i filmen ”Familien Adams.”
I periferien husker jeg også lærernavne som Snack, Blicher 
og Grauballe som vi selvfølgelig kaldte Røvballe. 
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Hvis han hørte det, var der kontant afregning med en hård 
lussing så det sang, eller et hårdt slag over håndryggen 
med hans lineal. Desuden kunne han som straf finde på at 
tage fat i de korte nakkehår og trække til, eller man fik en 
omgang ”nødder” som han kaldte det, med hans knoer i 
nakken. De havde alle deres forfinede halvperverse 
afstraffelsesmetoder.
Damgård tog fat i ens øreflip og vred og trak den opad så 
man til sidst stod på det yderste af tæerne, og man troede at
han ville rive øret af. Det gjorde vanvittigt ondt.

Fra tredje klasse og resten af min skoletid blev jeg drillet 
meget og bl.a. derfor var jeg ikke særlig vild med at stå op 
om morgenen, og pjækkede ofte.
Far blev vred og skældte ud og da jeg havde respekt for 
ham, gik jeg ned ad hovedtrappen og op ad køkkentrappen 
hvor jeg satte mig oppe ved loftsdøren ovenover vores 
afsats og ventede en times tid til han var gået på arbejde 
klokken 8.30. Derefter gik jeg ned til mor, der godt kunne 
forstå at jeg ikke ville i skole, når det nu var så slemt for
lille Mik!

Jeg husker engang jeg som 13 - 14 årig i 1958 gik på 
Sallingvej med far og der kom en dejlig pige gående imod 
os med nederdel som alle piger gik med dengang.
Hun passerede os og jeg vendte mig om og kiggede efter 
hendes ben. Far sagde overrasket: Hva´ søren, er du 
allerede begyndt at kigge efter pigerne?
Ja, det var jeg jo så.
I samme periode fik jeg et eftermiddagsjob efter skoletid fra 
klokken 14 til 18 hos en blomsterhandler Barrit på Sallingvej
med en løn på firs kroner om ugen.
Når det var lønningsdag trak ejeren - der var en temmelig 
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stor og fed mand - mig til side mens han raslede med alle 
sine en og to kroners ”guld” mønter i bukselommen, som 
han altid gjorde. Barrit spurgte mig om jeg ville have mit 
sædvanlige beløb, eller om jeg ville tage chancen og 
modtage det tilfældige beløb han havde i lommen?
Jeg sagde altid nej, jeg var sikker på de firs kroner, men 
ikke på beløbets størrelse i hans lomme. 
Jeg husker engang hvor der var 180 kroner.
Jeg har hørt at Barrit var tidligere nazist, men jeg ved ikke 
om det er rigtigt!
Han sendte mig engang til bageren for at hente seks ”kejser
snitter” til eftermiddagskaffen. 
Bagerjomfruen sagde rødmende at det var der ikke noget 
der hed. Hele blomsterforretningen skreg af grin da jeg kom 
tilbage uden kagerne og historien blev genfortalt et utal af 
gange.
Far fortalte ved den lejlighed, at det var et gammelt kneb 
svende og overordnede kunne finde på at bruge overfor 
læredrenge. Selv var han i sin tid blevet sendt til 
skomageren for at købe for fem øre knirk til at lægge i 
skoene så de knirkede.

Jeg har altid følt mig lidt udenfor.
Jeg ved ikke om det skyldes min opdragelse og påvirkning 
fra min kærlige far der var betonkommunist, - dvs. at hans 
opfattelse var, at verdens redning bestod af 
verdenskommunisme, og det troede jeg så også selv på i 
hele min ungdom og helt op til Sovjetunionens 
sammenbrud, Berlinmurens fald, og afsløringerne af 
hvordan virkeligheden så ud bag jerntæppet under 
henholdsvis Stalins, Lenins, og senere Khruchews, 
Kosygins og Brésjnevs styre.
Det fik mig til at indse at vi alle til dels var blevet narret.
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Jeg har alligevel aldrig været i tvivl om at rigtig kommunisme
er at foretrække frem for kapitalisme og ”demokratur”.
I 50'erne var der mange der mente at nazisme og 
kommunisme kunne komme ud på ét. Den opfattelse har jeg
altid protesteret imod og gør det stadig, selvom jeg nu godt 
kan se, at der har været visse ligheder under Stalins 
rædselsregime med masseudryddelser og deportationer til 
Gulag lejrene i Sibirien. 
Det siges at han overgik Hitler i myrderier!

Jeg er opdraget til ikke at mene det samme som almindeligt 
godtroende stemmekvæg, alle superegoisterne der også i 
dag (2005) har enormt travlt med at ligne hinanden med 
småborgerlig, konservativ, racistisk og halvfascistisk politisk
overbevisning, tøjstil, hårlængde, musiksmag og så videre. 
Det ligner på mange måder tiden i 50'erne og 60'erne.
I vores familie lyttede vi - inspireret af far - til klassisk musik,
Bethovens ni symfonier, Bach, Vivaldi, Chopin og så videre 
der dengang blev kaldt ”langhåret musik”.
Far tog os med til klassiske koncerter i Radiohuset's, Tivoli's
og Oddfellow Palæet's koncertsale. 
I øvrigt lyttede vi til gospel, blues, jazz og folkemusik, for 
eksempel Poul Robeson, Billie Holiday, Mahalia Jackson, 
Josh White, Joan Baez eller Snooks Eaglin.
Jeg foragtede dem der lyttede til giro 413’s ønskeprogram i 
radioen, hvor alle landeplagerne fra Top Ti listerne og melodi
grand prix blev spillet. 
Jeg kan ikke huske mange af dem, men det var i stil med 
”Den gamle gartners sang”, ”Skamlingsbanken”, ”Her 
kommer mutter med kost og spand” eller ”Klaus Jørgen”, 
med Grethe Sønck, Birthe Wilke, Raquel Rastenni, Hilda 
Heick, Gustav Winckler, Elwis Presley og andre rædsler.
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2. klasse i 1952 med vores søde klasselærer Eigil Petersen.
Min sidemand Leif står som nummer to fra venstre i bagerste række

og jeg nummer tre i den mellemste

Jeg husker at jeg blev drillet i skolen på grund af mine 
fodformede sko, der nedladende blev kaldt Anders And sko.
Alt dette gjorde måske at jeg ikke havde så mange venner.
Jeg kan kun huske at jeg havde én rigtig kammerat, nemlig 
min sidemand i de første tre klasser; Leif Lundberg 
Andersen.

I første, anden og tredje klasse var der piger i klassen og 
jeg husker, at jeg engang i anden klasse lå på gulvet under 
en skolepult og kiggede op under en piges kjole fordi jeg 
syntes det var meget spændende. 
Da læreren opdagede det, blev jeg bedt om at sætte mig på 
min plads og opføre mig ordentligt.
I skolegården var det en sport blandt drengene at binde et 
lille spejl på skoene med snørebåndet og derefter stille sig 
tæt ved pigerne og kigge dem op under kjolerne.
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I 1954 gik alle piger og kvinder jo med kjole eller nederdel. 
Ingen kvinder - eller damer - som man sagde dengang, gik 
med bukser. Det var kun ”gnubbere” som lesbiske blev 
kaldt, der gik med herrebukser.

Vi legede med biler i vores store entré på Limfjordsvej og 
lavede veje af bærepinde ved at lægge dem i forlængelse af
hinanden, det var nogle små firkantede pinde man satte i en
løkke i snoren rundt om pakkerne med chokoladeæsker i 
mormors forretning på den tid. Senere blev de runde og så 
duede de ikke til det vi brugte dem til.

Efter tredje klasse blev Leif og jeg skilt ad, fordi jeg 
klovnede i skolen og derfor måtte gå et år om. Alligevel holdt
vi sammen i mange år, også efter skolen.
Nu ses vi ikke mere fordi han har røvrendt mig ved flere 
lejligheder jeg ikke vil komme nærmere ind på her.
Hans mor Grethe var et modbydeligt menneske, slesk og 
falsk - hun syntes blandt andet engang at det var morsomt 
at klippe den forreste fodstrop over på den ene af mine nye 
sandaler så den var ubrugelig.
Hendes mand var mere jovial, for han sås sjældent, enten 
fordi han sov eller eller var på sin arbejdsplads som 
overtjener i Wivex.
Jeg var en kort overgang i lære dér som buffist, men kunne 
hverken klare jargonen eller de snobbede gæster og 
medarbejdere.
Der var en historie med én af tjenerne der var særlig slem 
og altid var efter os tjener- og buffist elever med sin 
modbydelige væremåde.
Engang i omklædningsrummet hvor han tidligere på dagen 
havde mobbet én af tjenereleverne, uden at nogen som 
sædvanligt havde grebet ind mod hans utidige tyranni, var 
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Michael med sin første racercykel, 1957

der én af drengene der råbte efter ham da han gik, at han 
sgu' ville ønske, at han blev kørt ned på vejen hjem!
Og tænk, ønsket gik i opfyldelse og vi var dejligt fri for ham i 
flere måneder.
Både drengen der råbte og skiderikken har vel haft noget at 
tænke over i tiden efter!
Leifs storesøster var ligesom moren en kedelig type og det
fortsatte med den mand hun fandt og senere giftede sig 
med, et modbydeligt røvhul der gjorde alt for at snyde og 
bedrage alle han kom i nærheden af, osse mig.
Leif var interesseret i cykelløb på Ordrup cykelbane og 
seksdagesløbet i Forum, derfor havde både han og senere 
også jeg en racercykel. Jeg husker at min var en Hartiner.
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Vi kørte hver weekend til Høsterkøb op ad den gamle 
Hillerød Kongevej (Lyngbyvej) der dengang var etableret 
med efterhånden meget ujævne betonplader.
Ved Geels bakke som dengang var meget stejlere og 
smallere end i dag, gik skovens trækroner fra begge sider af
vejen helt sammen på toppen af bakken.
Derefter kørte vi gennem Rude skov til hans forældres 
sommerhus i Høsterkøb lige i nærheden af Danmarks 
dengang eneste motorvej, Hørsholmvejen hvor vi om
sommeren fik enorme jordbær serveret på terrassen af hans
mor. De var så store fordi man dengang gravede 
lokumsspanden ned ved siden af jordbærbedet.
Vi havde et godt og tæt kammeratskab med mange dejlige 
ture hvor vi naturligvis konkurrerede om køretiden, og var 
næsten altid sammen. Jeg husker hvordan vi ofte snakkede 
om og forestillede os fremtiden, hvilket bilmærke vi ville 
have og så videre. En vi var meget begejstret for var den 
lille Renault 3 som ikke eksisterer længere.
Hjemme hos os var alle kammerater velkomne og der var 
ofte nogle på besøg ligesom Leif der blev budt på te med 
ostemadder og hyggeligt samvær med mor.
Far var jo som regel til møde og i øvrigt var han ikke så vild 
med ham og kaldte ham lidt foragteligt Laif i hans fravær.
Mor var mere imødekommende. Hun og Leif havde det til 
fælles at de elskede gammel Ole ost, det vil sige ost ”der 
kunne gå selv.” De kunne ikke få den stærk, flydende eller 
stinkende nok.
Leif og jeg havde en legetøjs filmfremviser der blev kørt 
med håndsving og kunne vise stumper af 35 milimeter film, 
vi kunne købe i legetøjsforretningerne, uden lyd selvfølgelig.
Vi arrangerede filmforevisninger for børnene i kvarteret, og 
havde rigtige billetter som jeg fik af en veninde der hed fru 
Garde, og var billetdame i den lokale Grøndals biograf på 
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Godthåbsvej i nærheden.
Dengang fik billetdamerne biografbilletterne i nogle blokke. 
I hver blok der havde forskellig farve var der et antal blanke
billetter uden tekst med perforering og den nederste del til 
afrivning. Disse blanke billetter blev normalt kasseret, men
nu fik jeg dem og samlede på dem.
Vi skrev vores egen tekst på dem på fars skrivemaskine.
Nogle gange gav hun mig også en fribillet til forestillingen, 
hvis der ikke var så mange kunder. Oftest stod jeg bare og 
sludrede med hende fordi hun var så sød og spændende, 
mens jeg indsnusede den specielle biografduft der kom ud 
fra billetkontoret, muligvis var det billetdamernes parfume!
Vores børnefilmforestillinger hvor vi blandt andet havde 
nogle stumper med rigtige cowboys i fuld galop hen over 
steppen og mærkelige oldgamle fraklip, afholdt vi i vores 
store aflange korridor i lejligheden hjemme, hvor der ingen 
vinduer var og der derfor kunne blive helt mørkt.
Vi solgte billetter til forestillingen, pris 15 øre for almindelige 
stole og 25 øre for sofarække i mors lænestole.
Senere lavede Leif og jeg et lille 14 dages blad på 
skrivemaskine med karbon gennemslagspapir, som vi kaldte
”København”. Vi skrev små artikler om hvad der 
interesserede os, med udklip fra ugeblade og små tegninger
og vittigheder. Vi solgte det rundt omkring i kvarteret for 50 
øre og havde meget fornøjelse af at finde artikler og bygge 
det op sammen.
Leif og jeg var også sammen på charterferie alene til 
Rhodos i 1966, dvs. uden forældre.
På denne ferie mødte vi en mærkelig mand der hed Jørgen 
Green. Han var en pæn, og hyggelig fyr der var lidt ældre 
end os. Jeg har altid godt kunnet lide ham fordi han var 
usædvanligt imødekommende. 
Han fortalte at han var skuespiller. 
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Jeg og Leif på Rhodos i 1966, her fra vores foretrukne sted, der hed
Brønshøj Bar, fordi indehaveren havde været gæstearbejder i

Danmark tidligere hvor han blandt andet tjente til
at åbne sin egen lille biks i Rhodos by

Senere har jeg fundet ud af, at han aldrig havde fået mere
end én lille rolle i Nødebo Præstegård, der blev spillet hvert
år til jul på Folketeateret i Nørregade i København.
Det skyldtes at han havde en mærkelig sygdom. 
Jeg har aldrig fundet ud af hvad den kaldes, manisk er
måske det nærmeste! Han kunne pludselig begynde på at 
tale i remser eller gåder, med et lidt vildt, stivnet og 
fraværende udtryk i øjnene, som om han var et andet sted 
og det går jo ikke midt i en rolle på teateret.
Jeg opretholdt forbindelsen med ham i årene fremover, og 
det kom Hanne og mig til gavn i 1969 da han skaffede os 
lejligheden på Ålekistevej 112 A i Vanløse.
Senere mødte jeg ham - som omtalt andet steds - også i 
Sydthy da jeg var på vej til Thylejren på cykel og det viste 
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sig at han var blevet gift med Bimse der var i familie med 
proprietæren på det gods i Sydthy hvor jeg lejede et hus i 
1986, efter fraflytningen fra Thylejren.
Leif blev efter endt skolegang uddannet som radiotekniker 
og arbejdede i en lille radio- og tv forretning der hed Acafon 
ved Frederiksberg station på Falkoner Allé.
Hans chef Ulbrandt Jørgensen - kaldet Udbrændt, lærte jeg 
også at kende fordi han tillod mig at komme på besøg i 
baglokalet. Han var en frisk fyr.
Én af deres naboforretninger var en damefrisør med nogle 
lækre duller som især Leif fantaserede om at få fat i. 
De var ikke lige min type med touperet og bobbet hår.
Leif og hans chef der var inde i det tekniske, foreslog 
pigerne at de opsatte nogle højttalere i salonen, hvor de så 
kunne sende noget musik til dem hver dag, til glæde for 
medarbejdere og kunder.
Det var noget helt nyt og det sagde de med glæde ja tak til, 
det var ikke almindeligt dengang med muzak som det er i 
dag alle vegne. 
Hvad pigerne i salonen ikke vidste var, at de to i 
radioforretningen vendte retningen og brugte højtalerne i 
salonen som mikrofoner og på den måde kunne sidde og 
lytte til hvad pigerne snakkede om både med kunderne og 
indbyrdes før og efter lukketid. Leif sendte også små 
reklameindslag med skjulte meddelelser, som for eksempel: 
”Få fjernet generende og uønsket hår, tag skridtet i morgen”!
Det syntes de var enormt frækt og sjovt. Jeg syntes også 
dengang at de gik over grænsen for hvad man kan tillade 
sig, men det sagde jeg ikke højt.
Leif var meget teknisk interesseret og startede tidligt i sin 
ungdom et lille firma han kaldte for Stella Radio.
Han havde et lille radioværksted i sine forældres pulterrum i 
kælderen på Knivholtvej 4 i Vanløse, hvor han reparerede 
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folks radioer og senere tv apparater. Han havde også en 
piratkortbølgesender som vi havde meget sjov med at lytte 
og sende på. 
Gennem ham oplevede jeg gamle krystalradioer og de 
første trådbåndoptagere.
Jeg husker også at Leif senere i vores ungdom var jaloux 
over at jeg i modsætning til ham havde en evne til at finde 
nogle søde kærester. Han var jo under uddannelse og 
havde firmabil at dupere pigerne med. Det resulterede i at 
han ved nogle enkelte lejligheder prøvede at bortføre min 
kæreste, ved at tilbyde hende at køre en tur i firmabilen når 
han kom og besøgte mig når jeg ikke var kommet hjem fra 
arbejde endnu. 
Når jeg kom, fortalte mor at Leif var kørt en tur med min 
kæreste, så kunne jeg sidde og vente i flere timer på dem.
Det lykkedes ham nu aldrig med sin charme at hugge nogle 
af mine veninder, så vidt jeg ved! Han var også en helt 
anden type end jeg med brylcreme i sit tilbagestrøgede hår.
Vores kammeratskab blev afbrudt i en længere periode da 
han fandt sin første og eneste kone Vivian og de fik et barn.
Som altid både før og siden, er det altid mig der forsøger at 
finde gamle venner og genoptage forbindelsen.
Det har altid undret mig, at andre jeg har mødt i mit liv og 
som jeg har kendt i længere perioder, aldrig havde den 
samme trang til at opsøge mig. 
Efter min mening havde de den store fordel, at jeg har et så 
usædvanligt efternavn der ville gøre det meget lettere for 
dem at finde mig end omvendt.

Jeg fandt i begyndelsen af 1990’erne, - da jeg var flyttet til 
Nørrebro - ud af at Leif og Vivian og deres to børn, nu 
boede på Stærevej i nordvestkvarteret i København og jeg 
besøgte dem nogle gange.
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Sidste gang jeg var der husker jeg tydeligt, den oplevelse er
nemlig typisk for vores venskab og den måde også hans 
familie i min ungdom behandlede mig på, som den mest 
naturlige ting i verden.
Jeg ankom lige omkring spisetid hvor bordet blev dækket i 
køkkenet. Hele familien satte sig kort efter til bords hvor der 
ikke manglede noget, blandt andet stod der på midten et 
stort fad med indbydende frikadeller.
Jeg blev ikke inviteret til bords, men stod ved siden af og 
snakkede med dem.
På intet tidspunkt spurgte nogen af dem, om jeg havde spist
eller om jeg var sulten og jeg var for stolt til selv at sige 
noget, selvom mine tænder løb i vand og jeg var 
skrupsulten. 
Den oplevelse blandt andre, gjorde at jeg afbrød 
forbindelsen.
Jeg synes det er så dårlig en opførsel og vidner om en 
egoistisk handicappet opdragelse!
Jeg har oplevet lignende ting senere hvor jeg har været dum
nok til at genoptage forbindelsen med ham. Dum nok fordi 
det hver gang hurtigt viser sig, at han selvfølgelig gentager 
sig selv og sin opførsel fra tidligere, med at afvise mig på et 
tidspunkt hvor han som han sagde, ”fandt nogle bedre at 
dele sin fritid med”.
Men nok må være nok, og nu har jeg lært lektien og holder 
snuden væk. Nu vil jeg simpelthen ikke se ham igen.
Det er ligesom med min øvrige familie, især Steffen og Beni,
hvis de vil se mig, ved de hvor jeg er og kan slå på tråden, 
men det er der ikke store chancer for at de gør, for det er 
kun yderst sjældent sket tidligere.
På det seneste*) må jeg tilføje at Beni har ændret sig en 
smule, fordi han for nylig undtagelsesvis ringede mig op fra

*) August 2006
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Spanien og snakkede med mig i næsten en time, det er så
vidt jeg husker aldrig sket tidligere. 
Vi er også i øjeblikket i nogenlunde jævnlig forbindelse via 
e-mail, men jeg ved at det aldrig holder længe med ham.
Som en af de få i min nærmeste familie var han udover min 
svoger Finn, interesseret i denne bog og ville gerne læse 
den. Den fylder for meget til at jeg kunne sende den over 
internettet, men jeg fandt ud af at vores fars manuskript:
En Podekvist, kunne sendes fordi den i modsætning til min 
egen ikke fylder så meget. 
Fars manuskript har jeg brugt en hel del tid på at skrive over
på computeren og jeg har tilføjet nogle fotos fra hans tid.
Beni har den 18.01. 2007 igen brudt forbindelsen med mig 
efter at han havde modtaget dette og fars manuskript på CD
Rom. Han lovede som så mange gange tidligere at læse 
dem og vende tilbage med nogle kommentarer, men det 
skete bare aldrig.
Jeg kunne ikke lade være med igen at skrive ærligt til ham 
hvad jeg mener om ham når han den ene gang efter den 
anden bryder sine egne løfter. 
Jeg skrev blandt andet at han efter min mening er et super 
egoist røvhul ligesom de fleste andre. 
Jeg har tidligere både sagt og skrevet min mening, og ikke 
én eneste gang har han reageret på anden måde end 
afvisning og tavshed.
Derefter har jeg intet hørt fra ham og det er nu fem måneder
siden. 
Selv efter at jeg skrev til ham at Lars Refer var død og i 
samme forbindelse skrev at hvis han ønsker at jeg skal
acceptere hans væremåde, må han også finde sig i min,
reagerede han som vanligt ikke på det.
I øvrigt har jeg lige sendt fars erindringer til Informations
Forlag der også er interesseret i uforpligtende at læse en 
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Leif Asger Lundberg Andersen,
på Overskæringen på Nørrebro, 1998

del af dette manuskript der handler om min tid i Thylejren 
som jeg har taget ud og skabt en selvstændig bog jeg kalder
Mit Liv i Thylejren.*)
Jeg mødte Leifs kone Vivian på gaden i det indre 
København sammen med Chara, kort før vi flyttede til 
Sverige i 2004. Vivian spurgte om jeg vidste at Leif havde 
haft det meget dårligt i en periode? 
Jeg svarede at jeg ikke vidste det og at det i øvrigt ikke 
interesserede mig og at han kan rende mig i røven.
Du må gerne hilse ham, sagde jeg, for selvom jeg ikke

*) Udgivet som selvstændig bog første gang den 1. maj 2009
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Da jeg brød med Leif i 1998, efter at han endnu en gang
havde sendt mig et kort hvor han fortalte at han ikke gad at 
se mig længere, fordi han allerede havde en bedre ven at 
dele fritiden med, sendte jeg ham et åbent postkort hvor jeg 
havde omformuleret den kendte sætning om at æblet ikke 
falder langt fra stammen til, at lorten falder ikke langt fra 
røvhullet, hans mor!

gider se ham længere, gider jeg heller ikke spilde mit liv 
med at bære nag til ham. 
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Lillegutten og Spjætmand, vores kælenavne dengang, 1948

Afsnit 5
Min bror Steffen, en sindssyg historie

Min bror Steffen og jeg havde i vores første barndom et 
rimeligt godt og kærligt forhold til hinanden. Naturligvis 
sloges vi og tumlede meget rundt som drenge nu gør. 
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På cykeltur i Danmark med far og Steffen, 1957

Jeg husker at vi altid gik tæt sammen med armene rundt om
hinanden. På et tidspunkt hvor jeg skød i vejret og han 
stadig var lille, hang jeg nærmest på ham. Vi legede godt 
sammen hjemme og ude, og passede på hinanden.
Senere da vi kom i puberteten, samlede han sig et hof af 
kammerater på sit værelse om aftenen og holdt mig udenfor
når han bl.a. spillede Bob Dylan og Dr. Hook på sin 
spolebåndoptager. Jeg måtte ikke komme ind og være med.
Jeg ved ikke om det dengang var begyndelsen til alle vores 
indbyrdes problemer, at han udelukkede mig fra samværet 
med ”hans” kammerater!
Det er et kendt fænomen, at søskende ofte har et 
mindreværdskompleks til sine ældre søskende, måske fordi 
den der er ældst altid i barndommen blev bedt om at se 
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På cykeltur i Danmark med far og Steffen, 1957

efter den lille! I vores tilfælde har det udartet sig grotesk!
Efter at vi er blevet voksne skal han altid belære mig (og alle
andre) om alt. Det kunne være helt i orden hvis han gjorde 
det på en positiv og konstruktiv måde, men Steffen gør det 
næsten altid på en kritisk, fordømmende og nedladende 
måde. Det synes han selvfølgelig ikke selv!
Hvis han gad høre på hvad jeg siger, ville der sikkert ikke 
være noget problem, men det gør han sjældent. 
Han opfatter altid det jeg siger på en helt anden måde end 
det jeg prøver at fortælle ham.
Jeg har engang læst en bog af Ronald D. Laing om 
psykologi og skizofreni, hvor der stod nogle visdomsord om 
mennesker der taler sammen og hvor dårlige ord er til at 
formidle det man nøjagtigt ønsker at fortælle. Det ved jeg at 
Steffen er enig i.
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Steffen, 1964

Når vi taler til et andet menneske, har vi ingen kontrol over 
hvordan modparten hører det vi siger og det samme gør sig 
gældende den modsatte vej. Derfor kan det let føre til 
mange misforståelser og totalt afspore samtalen.
Jeg husker engang under et besøg hos far og Else på Peter
Bangsvej, at far sagde til Steffen - der også prøvede at 
belære far, - at hvis det ikke var fordi han var hans søn, 
havde han smidt ham ud for længe siden.
Steffen har altid vidst meget bedre end alle andre, hvad der 
er rigtigt eller forkert og han har efter min mening stort set 
aldrig været i stand til at se noget fra andre vinkler end sin
egen, han er så helt utroligt selvcentreret og overbevist om 
sit eget bedreværd og bruger enhver lejlighed til at fortælle 
andre, at de er nogle vrøvlehoveder eller du aner ikke hvad 
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Steffen 1974

du snakker om, som han dengang sagde til far.
Mange har ligesom jeg selv gjort ham en bjørnetjeneste ved
at være totalt opgivende, og bare at give ham ret, fordi vi 
ikke længere orkede at skændes eller diskutere noget med 
ham. Det har alligevel næsten aldrig ført til noget som helst 
konstruktivt.
Han har med hensyn til det meste, ikke meget at have det i, 
han er jo ikke højt uddannet eller belæst, faktisk er han 
utroligt u-orienteret, han holder ingen avis og åbner ”aldrig” 
en bog og har fortalt mig flere gange at han ikke forstår en 
simpel brugsanvisning.
Alligevel siger han ofte, at det er mig, der ikke ved noget om
noget som helst.
Han har det meste af sin orientering fra tv, som kører fra 
morgen til aften for fuld skrue. (Måske på grund af nedsat
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Akiba og Steffen på Enø, 1975

hørelse fra 25 år i et infernalsk spektakel ved flaskebåndet 
på Carlsberg)?
Han har en medfødt flair for motor og teknik, men er ikke
noget lys hvis det bliver alt for indviklet.
På grund af sin manglende empati overfor mig og sin 
manglende evne til at se udover sin egen næsetip, har jeg 
blandt andet talt om det med én af hans gamle venner, Ole 
Bærentzen, der sagde at det var flere år siden han havde 
set Steffen og at han ville skide på hvad han mener! 
Den indstilling har jeg nu tilsluttet mig.
Steffen opfatter det som om at jeg vil skide på alle
mennesker. Det er forkert, det gælder kun for hans 
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Jeg og Steffen på Limfjordsvej, 1962. Steffen på Enø, 1975

vedkommende.
Mange gange i årenes løb har han inviteret mig eller andre 
med på en tur i sin motorbåd og så snart vi var på åbent 
vand, blev jeg overfuset og behandlet som et hul i jorden og 
fik læst og påskrevet om hvor stor en psykopat jeg var og så
videre. Jeg havde ingen mulighed for at gå min vej, midt på 
Øresund. 
Jeg har hørt fra flere andre, at de har fået samme 
behandling.
Han er muligvis ikke selv i stand til at se hvordan han 
behandler sine medmennesker, men er altid hurtig til 
fordømmelser overfor mig og andre*) i stil med: Du ved ikke 
hvordan man opfører sig! Underforstået at det ved han!
Steffen er desværre heller ikke i stand til selv at høre, at han
råber op og skaber sig når han mister besindelsen og
begynder at skælde mig ud. 
Når jeg har påtalt det, har han sagt: Næh jeg talte da helt

*) For eksempel Kim Lindgren Hansen og Steen Jor med flere
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Steffen og Nivah i Ny Tolstrup, 1986
almindeligt!
Jeg har flere gange hjulpet ham i hans have, fordi jeg har en
gartner i maven, måske et arveanlæg fra min oldefar!
Første gang jeg hjalp ham var det hele vokset til efter 25 år 
hvor han stort set aldrig havde kunnet tage sig sammen, 
eller nænnet at beskære noget som helst. Hans indkørsel 
var for eksempel blevet så smal at bilen dårligt kunne 
komme ind.
Jeg har hver gang med glæde påtaget mig arbejdet fordi jeg
elsker havearbejde.
Når jeg så går radikalt til værks, fordi jeg ved at det ikke 
nytter blot at klippe de yderste fem centimeter af grenene 
som han gør, så kommer han og blander sig, og fortæller 
mig at jeg ikke skal komme for godt i gang og at det skal 
gøres på en anden måde.
Jeg har altid været glad for hårdt arbejde. 
Især havearbejde er en dejlig måde at få motion på, men 
hver gang jeg har været dum nok til at sige ja til flere dages
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Hos Kim Lindgren Hansen i Brumleby
umiddelbart inden min afrejse til Rio de Janeiro, 1994

hårdt arbejde, med oprydning, omforandringer og pleje af
Steffens have, med smerter i ryggen til følge, er det endt 
med at han har kværuleret enormt meget over at jeg ikke 
har gjort det nøjagtigt som han havde tænkt sig at det skulle
se ud og som han ville have gjort.
Jeg er meget ofte såret kørt fra ham uden at han har sagt 
tak, farvel, eller kom godt hjem. 
Når jeg påpeger det overfor ham siger han, at han ikke 
benytter sig af sådanne floskler og fraser.
Han kunne aldrig finde på at sige ”tak for kaffe, tak for 
besøget, det var hyggeligt at se dig”, eller noget lignende, 
heller ikke når han en sjælden gang har besøgt mig.
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Hvis jeg prøvede at gøre ham glad ved at huske hans 
fødselsdag og gav ham en gave, så blev han da helt tosset 
og overfusede mig, i stedet for at blive glad.
Da jeg i 1994 kom hjem fra Brasilien lige før hans 
fødselsdag den 3. maj, havde jeg købt en hvid T shirt med 
palmer i regnbuens farver for at glæde ham. Hans sure og 
tvært afvisende reaktion var, at det ikke var noget at give til 
ham, for han vaskede alt sit tøj sammen og derfor ville den 
hurtigt blive lyserød grå som resten af hans tøj.
Når jeg senere har spurgt hvad der blev af noget jeg har 
givet ham, har han ofte givet det væk, hvilket selvfølgelig 
også er helt i orden.
Andre gange har jeg afleveret noget til ham til reparation, 
fordi han var god til at reparere båndoptagere og lignende.
Senere havde han fuldstændigt glemt at det ikke var hans 
ejendom, og har enten givet det til sin søn eller smidt den 
ene højtaler væk, som han gjorde med mit transportable
stereoanlæg George havde købt til mig i Holland i 1980, og
som min søn Nivah gerne ville have.
Jeg har i diverse bøger studeret havebrug og  
jordforbedringsteknik i mine år i Thylejren, men det ville 
Steffen aldrig høre på, der skal ikke tilføres noget i min 
have, som han sagde. Jeg har flere gange foreslået at tilføre
komposteret havemuld til hans stenhårde lerjord, eller at 
gøde med heste- hønse- eller komøg for at få et bedre 
udbytte, men hans argument var, at der så kommer endnu 
mere ukrudt end der var i forvejen! Derfor har jeg opgivet 
det for længe siden, for hvad rager hans have egentlig mig?
Han har altid haft få arbejdspladser og forhold til kærester i 
lange perioder. Jeg kan huske flere af dem: Suzze, Jette, 
Anne Lene, Conny, Didder og Laila, og de fleste af hans 
arbejdspladser: Pope, Codan og Carlsberg.
Med mig er det lige omvendt, jeg kan hverken huske de 
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fleste af mine kærester eller arbejdspladser fordi der har 
været så mange.
Han har været ansat på Carlsberg i over 25 år, og selv dér 
mente han sig i sin gode ret til at belære sine overordnede!
Det er pudsigt at både Steffen og jeg er far til fire børn med 
tre forskellige kvinder. Mine er Line og Nikolaj med Hanne, 
Asger med Joan og Nivah Samuel med Mette.
Steffens er Thomas med Jette Frost, Loa med Didder, og 
Kalle og Perle med Leila. 
Vi har det vel ikke fra fremmede, mor havde fire børn med to 
forskellige, og far tre med to.
Desværre har Steffen i alle årene fra midt i 1960'erne haft et 
tiltagende misbrug af hash, ligesom jeg også har haft. 
Måske har det været medvirkende til den perfide, 
nedladende, koleriske, kedelige og afstumpede måde han 
opførte sig på overfor mig ind imellem!
Jeg stoppede generelt med at ryge hash i 1998, dels fordi 
jeg ikke længere ville støtte hashgangsterne i Christiania og 
dels fordi jeg har indset at det er en form for narkomani, når 
man skal indtage stoffet hver dag. Desuden var det ikke en 
gang særligt godt for mig. Jeg blev i en årrække dybt 
nedbøjet efter at have røget hash. Alligevel blev jeg ved 
med at ryge det i mange år, selvom jeg havde svært ved at 
fungere sammen med andre mennesker når jeg var skæv, 
for eksempel kunne jeg dårligt nok gå på gaden, ikke gå ind 
i en bybus, en forretning eller på et værtshus fordi jeg blev 
for hæmmet, kejtet og sky af den måde stoffet virkede på 
mig! For nylig (juli 2005) har Steffen fortalt mig, at det har 
haft nøjagtigt den samme indvirkning på ham.
På andre planer var det selvfølgelig vidunderligt. 
Alt hvad der har at gøre med at få inspiration og skabe 
noget, er skønt når man er skæv. Det er dejligt at elske med 
én man kan lide, eller blot være blandt gode venner og 
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Steffen, 1994

slappe af, eller at foretage sig og opleve noget sammen.
Når jeg røg hash, kom tanker og inspiration flyvende helt af 
sig selv og der var fuldt knald på hele tiden - og det var der 
mere eller mindre indtil 1998.
Siden 2002 er jeg stoppet helt og har ikke røget noget som 
helst. Det er mig der styrer, ikke afhængigheden!
Efter fem måneder begyndte jeg desværre igen med 
cigaretterne selvom jeg har erfaret at det er bedst at være 
clean. Det er sværere at stoppe tobakshungeren, men jeg 
gør endnu et forsøg her i slutningen af året.

Den 14.12. har jeg igen ikke røget i et par måneder, og jeg 
er indstillet på fortsat at holde mig røgfri nu efter nytår 2006.
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Steffen sidder på Kims sejlbåd og maler sin motorbåd, 1998

På det seneste synes jeg, at Steffens træk ligner en 
psykopats til forveksling, sandheden er måske nærmere at 
han har en såkaldt hashpsykose. 
Det har jeg nemlig selv prøvet i perioden efter at jeg 
stoppede med at ryge hash.
Det tog mig cirka et års tid at komme ud af den periode hvor
hjernen stod helt stille og jeg ikke havde inspiration eller vilje
til at foretage mig noget som helst.
Jeg har efter i årevis at have fundet mig i Steffens verbale 
udfald og tilsvining besluttet, at jeg ikke vil stå model til mere
fra hans side. 
Efter min sidste kedelige oplevelse med ham, er jeg ophørt 
med at se ham for to år siden. Hvis han vil mig noget, kan 
han ringe. 
Jeg ønsker ikke besøg af ham, fordi han altid prøver på at 
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styre den måde vi skal være sammen på, og det gider jeg 
ikke længere.
Da jeg kom hjem fra Thailand den 26. april 2004, havde jeg 
nogle gaver med til ham som han inden afrejsen i et svagt 
øjeblik havde sagt at han gerne ville have.
Jeg mødte ham tilfældigt ved Christianshavns kanal hvor 
han dengang havde sin motorbåd liggende. Indledningsvis 
var han sød og imødekommende som han også godt kan 
være og jeg sagde derfor - som så ofte før - ja tak til hans 
invitation om at gå med ned i hans båd hvor han ville lave 
kaffe. 
Og mønsteret gentog sig!
Han var sammen med sin gamle skolekammerat Steen Jor, 
og senere kom vores gamle ven Kim Lindgren Hansen 
også. Vi sad og hyggede os et par timer og jeg fortalte ham 
på et tidspunkt, at jeg havde de her læsebriller og noget 
sekundlim med til ham.
Så tog fanden ved idioten, han begyndte at skælde ud og 
overfuse mig på det groveste over noget jeg havde skrevet 
på et postkort jeg i min grænseløse naivitet havde sendt til 
ham fra Thailand, for at glæde ham.
Jeg reagerede øjeblikkeligt med at sige farvel og tak for 
kaffe, for det pis gider jeg ikke at stå model til længere.
De andre; Kim og Steen, sad som altid passivt og gloede 
ned i gulvet imens. De ved begge to at de lige så godt 
kunne holde deres kæft, for de fik intet ud af at sige deres 
mening, hvis de ellers havde nogen!
Min generelle dårlige erfaring med ham var desværre, at når
jeg havde givet ham den ønskede hjælp blev han næsten 
altid senere stiktosset over noget jeg havde sagt, gjort eller 
skrevet, og han omtalte mig negativt overfor andre.
Jeg har alligevel altid haft svært ved at sige nej, når han bad
mig om hjælp.
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Sidst, her for kort tid siden i maj 2005, ringede han til mig fra
Danmark og bad mig finde et udstødningsrør til en gammel 
svensk Monarch knallert han har stående og jeg lovede som
sædvanlig at hjælpe.
Jeg har siden tænkt på at jeg ikke burde gøre mere ved det,
fordi jeg efterhånden kender hans negative reaktioner 
overfor mig senere. Derfor bør jeg afholde mig fra at give 
ham lillefingeren fremover.
Én af de få gange Steffen besøgte mig i Thy, havde han 
Steen Jor med. Steen støttede mig på et tidspunkt i en 
diskussion med Steffen om hvor nord og syd ligger, fordi 
han mente at jeg i modsætning til Steffen havde boet på 
stedet i lang tid og derfor nok vidste den nøjagtige retning!
Steffens reaktion var, at hvis Steen ikke holdt sin kæft, kom 
han ikke med tilbage til København på hans motorcykel. 
Fin fyr!
Han har altid haft en tendens til, at han ville styre hvordan 
samværet skulle være når han besøgt mig eller andre, eller 
jeg eller andre besøgte ham, det kan komme ud på ét.
Som regel tog han sin guitar ned fra væggen, stillede et 
elektronisk keyboard frem til mig og hvis der var andre 
tilstede fik de en guitar, en ukulele eller en mundharpe og så
skulle der spilles, ikke jammes for det kan han ikke. Nej, han
skulle dirigere det hele, hele tiden, hvilke melodier og 
hvordan de skulle spilles og han talte takten: 1, 2, 3, 4 - 1, 2,
3, 4, som en musiklærer. Hvis man lavede fejl var fanden 
løs, hans egne gik han let hen over.
Hvis jeg som jeg bedst kan lide, begyndte at improvisere og 
sætte mit eget præg på melodien, stoppede Steffen næsten 
omgående og man fik læst og påskrevet at det ikke var den 
måde Bob Dylan skrev melodien på og at der jo var en 
mening med at den var skrevet på den måde - og så videre. 
Hør nu her, og så sang og spillede han højt taktfast og 
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gennemtrængende den melodi som Bob Dylan har fundet 
på, for der skulle hverken lægges noget til eller trækkes 
noget fra.
Selv mr. Dylan synger og spiller sine melodier forskelligt, for 
han ville blive idiot hvis han skulle spille og synge dem på 
samme måde altid. Så kan man jo selv gætte sig til hvad jeg
mener at min lillebror er blevet gennem alle de år med at 
gentage Dylans melodier på den samme måde i det 
uendelige!
Jeg har altid haft problemer med det stærkt strukturerede, 
det gælder i livet som helhed og i musikudfoldelse.
Jeg finder det umådeligt livsbekræftende bare at spille 
derudad, at improvisere og jamme og blive inspirerede af 
hinanden. Hvis der er nogle fejl ind imellem, lader man det 
bare passere, hvis man kommer ud af takten, lader man 
også det passere, for man finder tilbage til den igen. 
Det kalder man at øve sig.
Men ikke sammen med Steffen, med ham skulle det være 
perfekt lige fra begyndelsen uden opvarmning. Hvis man 
lavede et par fejl eller begyndte at improvisere, stoppede 
han hurtigt sit akkompagnement og begyndte at kværulere 
og holde lange foredrag om hvordan det skulle spilles (på 
hans måde), ellers kunne han ikke finde ud af det - og så 
videre.
Det endte altid i lange ophidsede skænderier, ævl og kævl 
og dårlig energi, i stedet for den gode der jo var meningen.
Jeg vil medgive at det at holde takten er et vigtigt sprog, for 
så kan man spille sammen med alle. 
Når jeg spiller sammen med alle andre end Steffen, er det 
altid grundlag for en masse gode følelser og en energi vi 
bliver glade i låget af. Med Steffen var det for det meste lige 
omvendt, og det gjaldt faktisk desværre med næsten alt vi 
foretog os sammen, når han begyndte på sin overlegne 
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Steve Beltzer med sin Volvo Amazon

vrantne og belærende skolemesterfacon. 
(Især hvis han havde røget hash).
Som tidligere nævnt, er det ikke kun mig der havde den 
negative oplevelse af min bror. 
En amerikaner; Steve Beltzer, vi begge kendte, skrev den 
21.05.1999:
Steffen You are a nice guy, you deserves a better and 
happier life, but you have to change your attitude, you is a 
bit nut and asshole!
Jeg skrev ved samme lejlighed ét af mange breve til Steffen,
som jeg har gjort hver gang han har behandlet mig ilde. 
Det gjorde jeg for at få luft og få den dårlige energi ud af 
systemet. 
Han svarede mig aldrig og jeg har aldrig fået et eneste 
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postkort eller brev fra ham.
Her er et uddrag:

Ukære Steffen, din øgle!
Du tror selv at du kan fortsætte med at behandle mig som 
lort, og at det gør indtryk! Du har prøvet i de sidste tyve år at
bilde mig ind at jeg er den psykopat du selv er blevet til! 
Du bliver nødt til at ændre på din stupide, reaktionære og 
bedrevidende stil. Tavshed fra min side, er ikke det samme 
som enighed, og jeg vil skide på hvad du mener Steffen.
Du har ikke mere menneskeforståelse end det slam der 
sidder i dine motorkøretøjers udstødningsrør. 
Du er alt for ofte en hoven skiderik, der behandler andre 
som pattebørn hvis de er uenige med dig.
Al din negativitet er mest til skade for dig selv.
Jeg var tilfældigvis hos min læge. Dér fandt jeg i 
venteværelset et blad om psykopati og definitionen derpå.
Jeg føler at der er nogle sammenfald med den måde jeg 
oplever dig på.
Det er skrevet af Psykiatri fondens Formand Jes Gerlach. 
(Uddrag).

Psykopati definitionen:
”Uberørt af andres følelser.
Uansvarlig og ringeagtende overfor sociale normer, regler 
og forpligtelser.
Ude af stand til at forblive i varige forhold.
Lav frustrations- og aggressions tærskel.
Ude af stand til at føle skyld eller lære af uheldige erfaringer.
Udtalt tilbøjelighed til at bebrejde andre.
Psykopater har ingen moral eller humanistiske livsværdier.
De mangler et sprog for følelser som har sammenhæng 
med positive livsværdier.
De forstår ikke de koder der er nedlagt i sproget og falder 
derfor ofte igennem når de skal forstå andre menneskers 
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følelser.
Psykopater kender ordene i sproget men ikke ordenes 
nuancer. Der er en brist imellem ord og følelser. 
Hos psykopater er ord til for at kontrollere og dominere.
Psykopater taler højt og ordvalget er præget af truende 
gloser.
Hvad skal man gøre når man møder eller skal fungere med 
et sådant menneske, for eksempel i hjemmet, på 
arbejdspladsen eller i nabolaget? 
Rådet som lyder fra alle sider er: Skynd dig væk, så langt 
væk som muligt. Psykopaten vil kun udnytte dig og 
nedværdige dig i enhver situation. Og der er ikke noget at 
gøre ved ham eller hende.”

Det er sådan jeg har det med dig Stef og derfor burde jeg 
holde mig langt væk fra dig.
Men du er jo også en del af min nærmeste familie og derfor 
håber jeg hver gang naivt at du kan beherske dine 
selvcentrerede negative og fordømmende udtalelser.
Samværet med dig har altid i udstrakt grad været på Dine 
betingelser og dét gider jeg ikke længere. 
Du skal ikke styre mig, når du ikke en gang kan styre dig 
selv!
Retfærdigvis vil jeg tilføje at ovenstående psykopati 
definition også på nogle punkter passer på mig selv, og for 
den sags skyld på en hel del andre mennesker i denne 
sindssyge verden, så måske har vi alle sammen mere eller 
mindre psykopatiske træk!

Siden vi flyttede hjemmefra har det været med ham som 
med Lars Refer, han besøger eller ringer yderst sjældent til 
mig. Jeg boede ni år i Thylejren og han besøgte mig to 
gange. Lars har aldrig været der.
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Hvis jeg ringer til ham vil han gerne snakke i to timer. 
Når jeg beder ham ringe til mig siger han, at han aldrig 
ringer til nogen og hvis han gør, er det fordi han har en 
grund til det og det har han næsten aldrig. 
Det er jo klar tale.
Når jeg kigger i mine gamle notesbøger fra de foregående 
femten år, springer anmærkningerne vedrørende Steffens 
trang til at nedgøre mig frem.
Det er utallige gange hvor jeg efter naivt at have sagt ja til at
hjælpe ham, at han efterfølgende har reageret med en helt 
utrolig perfid og infam opførsel.
Yderst sjældent i den store mængde af anmærkninger står 
der at han har sagt noget positivt og opbyggeligt til mig. 
For det meste står der:

22.07.:  1990: Pis mig i øret Steffen.
16.08.:  Arbejdet hos Steffen, streng igen.
27.08.:  Steffen streng!
02.04.: 1996: Steffen grov, uforskammet og led.
22.03.: 1997: Stupide Steffen.
08.06.: Perfide Steffen.
18.09.: Steffen afviser surt min BMW til
            vinteropbevaring, har ikke plads.
02.08.1998: StefFanden overfuser mig igen.
18.08.1999: StefFanden perfid.
17.03.2002: Sjeffen perfid og bedrevidende.
Og så videre og så videre.
Altid skal han nedgøre mig på sin ulidelige belærende 
skolemesterfacon. Aldrig kan han fortælle mig om noget jeg 
er god til. Kun lort lort og atter lort.
Engang hjalp jeg ham med at bygge en ny carport. 
Helt undtagelsesvis gav han mig 500 kroner for hjælpen. 
Han anklagede mig sidenhen for, at det var min skyld at 
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bølge tagpappet var blevet lagt på med undersiden opad, og
at den garanterede holdbarhed derfor kun var det halve. 
Jeg sagde til ham at vi bare kunne vende det om, men det 
gad han ikke.
Nu har jeg fundet ud af at når andre behandler mig som han
gør, kalder jeg det for En Steffen! Det er ren Steffen - og så 
videre.

Den 27.08. 2003 var jeg hos Steffen med Chara.
Jeg arbejdede i to dage med at rydde op i hans have og 
brænde kvas af.
Undtagelsesvis viste han sin velvilje og kørte os ugen efter 
rundt til Kronborg, Fredensborg og Frederiksborg Slot og 
ville ikke høre tale om at jeg spyttede i bøssen til 
benzinudgifterne. Han sagde flere gange, at han var så 
enormt glad for alt det arbejde jeg havde udført for ham i 
hans have sidst.
Det er yderst usædvanligt at han siger noget anerkendende 
eller opmuntrende til mig.

Den 28.08. 2005. Jeg ringede til Stef i dag et og et halvt 
minut og fortalte ham, at jeg langt om længe havde fået fat i 
adresse og telefonnummer til et firma her i Sverige, der 
forhandler udstødningsrør til hans gamle svenske Monarch 
knallert, som han havde bedt mig forhøre mig om.
Da jeg sagde farvel sagde han sgu' tak!

2006: Kirsten ringede forleden til mig med en oplysning jeg 
havde brug for til denne bog om hendes svigerfars fornavn 
som jeg havde glemt. 
Hun fortalte blandt andet at Steffen havde været på besøg 
og at han havde fortalt at han (igen) var blevet smidt ud af 
sin koleriske kone (Lejla) under et besøg hos hende, hvor 
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Steffen på Overskæringen på Nørrebro, 2009

han i hendes fravær ikke havde taget opvasken.
Steffen fortalte at det havde han ikke gjort fordi hun aldrig 
sagde tak for noget.
Kirsten havde så sagt: Hov, hvad var det du sagde? Er det 
ikke det Michael altid klager over, at du aldrig selv kan sige 
tak for noget? Så kan du altså selv se hvor meget det 
betyder. Nåh det havde han ikke tænkt på, havde han sagt.
Han må være enormt glemsom, for jeg har utallige gange 
nævnt problemet overfor ham og han har altid kategorisk 
afvist at udtrykke den slags.
Efter et senere besøg hos Kirsten og Finn, og efter jeg 
havde skaffet ham den ønskede adresse og 
telefonnummeret til firmaet der har reservedelen til hans 
Monarch knallert, havde han sagt til Kirsten at jeg vil skide 
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Steffen i sit hus i Ny Tolstrup hvor jeg besøgte ham den 3. august
2010. Det var sidste gang jeg så min bror, fordi han efter en halv

time bad mig om at skride og om ikke at komme igen! 
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på alle mennesker. Derfor vil jeg nu hverken se ham eller 
hjælpe ham længere. Nu er målet fuldt.
Når han ligefrem bagtaler mig overfor min egen familie har 
han underskrevet sin egen dødsdom i forhold til mig.
Sådanne mennesker er ikke værd at omgås og slet ikke at 
hjælpe.
Hvis det alene stod til mig, kunne vi som så mange andre 
søskende og familier besøge hinanden og have et hyggeligt 
samliv, men den slags viser sig kun i små glimt ind imellem.
Som jeg især desværre mest kun har oplevet med andre, 
kunne Steffen og jeg også have et musikalsk og hjerteligt 
samvær med en høj og stjerneklar energi.
Men der skal et stort hjerte til, og det viser Steffen for det 
meste ikke overfor mig.
Jeg ved at han kan gøre det overfor andre.....
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Min klasse på Hjemly efterskole i Hillerslev på Fyn,
jeg sidder som nummer to fra venstre, 1959

Afsnit 6
Ungdomsår og arbejdsliv

Min klasselærer Otto Damgård havde været efter mig i flere 
år på grund af at jeg pjækkede så meget og lavede ballade, 
i stedet for at følge den uinspirerende og kedelige 
undervisning, kun formningstimerne var jeg glad for.
Damgård begyndte at drille mig med, at han ville finde en 
plads til mig på den berygtede Frederiks Gårds Allé skole 
hvor utilpassede rødder og sinker gik. Den lå lige i 
nærheden af Limfjordsvej hvor vi boede, så jeg kendte den 
udmærket og dér ville jeg for alt i verden ikke hen.
Til sidst fik han mig smidt ud af skolen og jeg blev som
14 årig flyttet til Hyltebjerg skole på Slotsherrensvej, hvor
jeg overhovedet ikke kunne finde mig til rette. Jeg gik derfor
ud i 1959 som 15 årig.
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Michael 15 år, Pelle Møller Taasinge og ? 1959

I min skoletid havde jeg lidt meget af hovedpine og blev 
grundigt undersøgt ved flere lejligheder for at finde ud af om
der var noget galt med mit hoved.
Far sendte mig på Hjemly efterskole ved Hillerslev på Fyn, 
fordi han mente det ville være godt for mig at komme 
hjemmefra.
Forstanderen Okse Petersen og hans kone var desværre 
fanatiske kristne, og man fik derfor bedre karakterer hvis 
man kom til søndagsgudstjeneste i den lokale kirke, hvilket 
jeg nægtede fordi jeg ikke er opdraget til det og hverken er 
døbt eller konfirmeret.
Tiden på efterskolen var på et blandet hold og dejligt 
sammen med fjorten drenge og ti piger, jeg kom jo fra en 
ren drengeklasse i skolen, så det var spændende med 
pigerne der dog boede på deres egen afdeling.
Forstanderen fortalte mig senere at det var første gang i
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På stranden med mor og Steffen, 1960

efterskolens historie at de som forsøg havde et blandet 
hold.
Oppe under taget på første sal, havde vi hver vores 
soveafdeling med tre og fire sengs værelser i hver ende af 
bygningen, adskilt på midten med en dør som kun lærerne 
havde nøgle til.
Det varede ikke længe før nogle af drengene fandt på at 
klatre ud på taget og ind ad vinduet hos den pige de gerne 
ville sove sammen med.
Det førte til megen ballade da forstanderen engang fandt en
dreng og en pige halvnøgne sammen i gymnastiksalen 
under en plint. Jeg husker at Okse som forstanderen kaldtes
i daglig tale, kom ind i vores klasselokale blussende rød i 
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hovedet og fortalte hvad der var sket og at undervisningen 
var suspenderet for resten af dagen. 
Det var jo tankevækkende at vi blot skulle pille lidt ved en af 
pigerne for at få en fridag.
Når vi havde frikvarter smed vi os næsten alle sammen i en 
stor bunke på græsplænen i haven, drenge og piger mellem
hinanden. 
Det var en rigtig dejlig tid.
Jeg havde alligevel en del hjemve og Steffen savnede mig til
at slås med derhjemme.

Da jeg vendte hjem i 1960 skulle jeg finde et arbejde.
Det foregik ved at mor vækkede mig med te på sengen 
klokken seks om morgenen, det gjorde hun altid i den tid jeg
boede hjemme. Derefter gik jeg ned og købte Berlingske 
Tidende der dengang havde en hel side med små annoncer 
med jobs for ufaglærte. Så sad vi sammen i en times tid og 
spiste morgenmad mens vi kiggede i avisen om der var 
nogle egnede stillinger at søge på.
Derefter tog jeg ud til en stribe udvalgte arbejdspladser for 
at søge jobbet personligt.
Jeg har altid været interesseret i film og da jeg i 1960 fandt 
en annonce fra Det Danske Filmmuseum i Vestergade 27, 
der søgte en medhjælper, søgte jeg på jobbet der blandt 
andet bestod i tilbagespoling med håndkraft af de film der 
blev vist i filmmuseets biograf i Frederiksberggade, der viste
filmklassikere af blandt andre Carl Th. Dreyer og hvor min 
arbejdsplads også var. Derudover var jeg bud. 
Jeg tiltrådte stillingen den 2. januar 1960. Arbejdstid 8:30 - 
16:00. Begyndelsesgage 100 kroner om ugen.
Jeg var glad for at være der og de var vist også glade for 
mig.
Senere fik jeg et lignende job hos Fox Film i Buen i Vester 
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Farimagsgade, men her blev jeg efter ret kort tids 
ansættelse fyret, fordi Fox var kommet i økonomiske 
vanskeligheder på grund af et alt for stort budget på filmen 
Cleopatra med Elisabeth Taylor. 
Fox blev tvunget til at lukke flere af sine kontorer i Europa 
for at spare på budgettet.
Et andet af mine første jobs var hos boghandler Grønholt 
Pedersen, Magnus Hansens efterfølger i Fiolstræde, der 
dengang var Københavns boggade.
Her arbejdede jeg som svajer (bud) med udbringning og 
afhentning af bøger til og fra Boghandlernes Kommissions 
Anstalt i Nyropsgade, og til kunder i København og omegn, 
plus postbesørgelse. 
Jeg fik omkring 110 kroner om ugen.
Firmaet der havde set bedre dage, bestod af en stor butik 
der gik langt ind under huset og endte i direktør Grønholt 
Pedersens kontor. På højre side befandt prokuristens kontor
sig og på venstre side var der nogle trin ned til et større 
antikvariat.
Jeg husker Grønholt Pedersen som en lidt gammeldags 
distingveret, distræt, overlegen og tilbagetrukket herre med 
blondt hår og overskæg og at han var en fedterøv. 
Engang til jul indkaldte han alle medarbejdere - der var 4 - 5
stykker - til sit kontor en efter en, til uddeling af julegratiale.
Jeg var naturligvis meget spændt på indholdet af min kuvert,
der til min store skuffelse kun indeholdt en femkroneseddel, 
hvilket selv i begyndelsen af 60'erne var at anse som et 
fedterøvstillæg i forhold til min ugeløn.
Engang sendte han mig ud til sin villa i Charlottenlund for at 
skovle sne væk fra hans fortov og indgang. 
Men der var ikke noget ordentligt værktøj, så jeg tog tilbage 
til forretningen igen, og meddelte ham at jeg nægtede at 
udføre arbejdet uden ordentligt værktøj, hvilket han blev ret 
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gal over. Han sagde at kulskovlen og den skæve defekte 
sneskraber med knækket hængsel i den ene side var gode 
nok til ham. 
Jamen så kan De jo selv gøre det, jeg vil ikke arbejde uden 
ordentligt værktøj.
Jeg tvivlede på at han nogensinde selv havde lavet noget i 
den retning.
Så måtte han jo til lommerne, hvor nødigt han end ville.
På første sal over forretningen var der nogle meget støvede 
og forladte lokaler med store restoplag af bøger i bunker på 
gulvene. Her havde der tidligere været et bogforlag i 
forbindelse med boghandelen. 
Et gammelt støvet telefonomstillingsbord vidnede om at det 
var længe siden at der havde været nogen aktivitet dér.
Forlagets motto stod stadig på facaden: Gak til Magnus 
Hansen og bliv viis. Det undrede mig, at de aldrig selv lagde
vægt på dette slogan, for efter min ringe mening, var der 
ikke megen visdom at komme efter på det personlige plan i 
den forretning.
Ikke desto mindre blev der hyklerisk holdt på formerne i 
firmaet, for når der indgik en opringning til prokuristens 
kontor, præsenterede han firmaet og sagde: Lige et øjeblik 
så skal jeg stille Dem om, hvorefter han kørte en 
omstillingsnøgle på den gammeldags telefon et par gange 
frem og tilbage for derefter selv at svare igen og præsentere
sig som om at man nu var omstillet til en ny person.
Hvis kunden derefter skulle tale med en anden i forretningen
gentog han den samme procedure, og sagde at man nu 
talte med direktørens sekretær for eksempel. I det hele 
taget skulle kunden få det indtryk at det var et større firma 
der var ringet til.
Jeg ved ikke om han og direktøren selv troede på deres 
daglige selvhøjtidelige cirkusforestilling!
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Der var en rødmosset hr. Schultz jeg ikke brød mig meget 
om og en yngre tiltalende stille og lidt veg mand der var 
homoseksuel, som jeg ikke husker navnet på, der stod for 
antikvariatet. Han inviterede mig ofte ned i bunden af det 
fjerneste lokale med de mange rækker af boghylder med 
støvede bøger, for at forsøge på at kæle med mig og at 
stikke hånden ned i mine bukser.
Jeg kunne godt lide ham fordi han var stille, sød, og 
anderledes, men jeg brød mig ikke så meget om hans 
tilnærmelser.
Der var også en yngre boghandlermedhjælper, hr. Tonsgård 
som jeg havde en vis fælles forståelse med.
Ham mødte jeg senere da han var blevet selvstændig med 
egen boghandel og kiosk i Store Strandstræde.
Jeg hjalp ham en overgang med at passe forretningen, men 
han fyrede mig på grund af nogle uoverensstemmelser i 
regnskabet efter jeg havde passet butikken mens han 
ordnede nogle ærinder. Han anklagede mig ikke for at jeg 
havde hugget noget, blot at han desværre ikke kunne have 
mig som medhjælp længere.
Jobbet som bud hos Grønholt Pedersens boghandel og 
”forlag” er et af de jobs jeg har haft i længst tid, omkring et 
og et halvt år. Jeg ville mange gange holde op fordi jeg 
syntes det var kedeligt og fordi jeg brugte en del af tiden til 
at sidde i et mørkt rum i kælderen når der i perioder ikke var
noget at lave, og mor ringede derfor flere gange og sagde at
jeg var syg. Prokuristen ringede så efter nogle dage og 
snakkede med mor, og bad hende overtale mig til at vende 
tilbage fordi de var så glade for mig, og sagde at de nok 
skulle lade være med at sige noget til mit fravær. Jeg 
tænker at den virkelige årsag var, at de havde svært ved at 
finde et bud igen. 
Jeg vendte tilbage og fortsatte arbejdet flere gange.
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Derefter har jeg haft cirka 200 forskellige jobs.
De fleste ikke ret længe ad gangen, fordi jeg enten ragede 
uklar med den overordnede, eller ikke gad at stå op om 
morgenen og møde til tiden. 
Mest fordi jeg altid har været en natteravn og derfor ofte 
først kom i seng ved tre - fire tiden om morgenen, men lige 
så meget fordi det slet ikke passede mig at arbejde. Jeg har 
altid haft det meget bedre som kunstner, boheme eller fri 
fugl og sove det meste af dagen og være i byen om natten. 
Jeg husker med glæde de lyse nætter med den nattestille 
og mennesketomme storby når jeg skulle hjem om 
morgenen. Jeg har altid godt kunnet lide København på det 
tidspunkt.
Jeg husker kun nogle ganske få af de mange jobs jeg har 
haft.
Et af dem var som chaufførmedhjælper på en Frisko isvogn 
der startede fra fabrikken i Skovlunde tidligt om morgenen i 
sommerhalvåret.
Jeg kunne spise alle de is jeg ville, hvilket jeg også gjorde i 
begyndelsen. Det resulterede i at jeg fik så hård mave, at 
det var umuligt for mig at skide i mere end en uge. 
Til sidst gjorde det så ondt, at jeg måtte rage lorten ud med 
en teske for at få hul på klumpen der var stenhård og så tyk 
at jeg troede mit lille røvhul skulle sprænges.

Min første læreplads var som kemigraf hos Tutein og Koch i 
Farvergade, hvor det indgik i oplæringen at blive snydt af 
svendene når jeg skulle gøre frokostindkøb for dem. 
Der var altid for lidt penge når jeg skulle give dem 
byttepenge tilbage og måtte derfor lægge mine egne til. 
Jeg fandt aldrig ud af hvordan de bar sig ad og var der højst
i seks måneder fordi jeg ikke kunne udholde jargonen og 
den måde jeg blev behandlet på som læredreng, og syntes 
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at de var nogle røvhuller overfor mig.
Senere fik jeg et job på en emblemfabrik på 
Frederiksundsvej der hed Meka.
Jeg erindrer at jeg skulle blande kemikalier til 
farvelægningen af guld- og emalje emblemerne ude på 
bagtrappen med åbent vindue, fordi det støvede og pulveret
var enormt giftigt. Der var intet sikkerhedsudstyr.
Direktøren meldte mig i øvrigt efter min fratrædelse til 
politiet, fordi han mente at jeg havde stjålet nogle 
guldemblemer, der var forsvundet under min ansættelse.
Jeg var også chauffør og bragte de små pakker ud til 
kunderne. En dag manglede der én. Jeg aner ikke hvor den 
var blevet af. Måske var jeg kommet til at aflevere den et 
forkert sted tidligere på turen sammen med nogle andre 
pakker, måske havde jeg tabt den, hugget den havde jeg i 
hvert fald ikke.
Jeg havde også på et tidspunkt arbejde som chauffør 
hos en boghandler i samme bygning på Kultorvet hvor 
hovedbiblioteket lå dengang i København. Boghandelen 
ligger der endnu, men hovedbiblioteket er flyttet over i 
Krystalgade overfor den jødiske synagoge. 
Jeg husker at ejeren var frimurer og at jeg kørte i hans 
private bil der var en Volvo stationcar. 
Engang var jeg så uheldig i et venstresving foran Palads 
biografen, at overse en knallertkører da jeg kørte frem. 
Han brasede frontalt ind i bilen og væltede. 
Der skete heldigvis ikke noget alvorligt med ham, men bilen 
fik nogle skrammer og kølergitteret blev ødelagt.
Det blev boghandleren meget sur over, fordi han skulle til 
logemøde om aftenen i templet på Blegdamsvej og han ikke
kunne komme med en bil der så sådan ud og heller ikke 
kunne nå at få den repareret.
Jeg var glad for det job, også fordi jeg altid har elsket at 
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køre bil. Desuden kunne jeg købe bøger med op til 60 
procent rabat, så stor var avancen dengang på nogle bøger.
Jeg lagde grunden til en kæmpe bogsamling med flere 
hundrede såkaldte Trane og Ugle billigbøger fra Gyldendal.
Jeg arbejdede som købmandsbud hos Solbjerg kolonial på 
Bellahøjvej og senere som chauffør hos Fjerrenseriet i 
Landemærket overfor Rundetårn.

En overgang i 1960 havde Steffen besøg af en kammerat 
han kendte fra skolen der blev kaldt murer Erik.
Han var en småkriminel vild dreng med problemer hjemme
og havde haft en hård barndom uden megen kærlighed og
omsorg. Han fandt tillid og kærlighed hos mor, der i 
modsætning til så mange andre stolede på ham og lod ham 
bo hos os så længe han havde brug for det i sin læretid. 
Hun gav ham en nøgle til lejligheden så han kunne gå og 
komme som det passede ham.
En sen nat hvor jeg sad på Montmartres natdiskotek i Store 
Regnegade var der én der prikkede mig på skulderen. 
Det var murer Erik.
Han spurgte mig efter et stykke tid, om jeg ville hjælpe ham 
med et indbrud han havde lyst til at begå i et ismejeri i 
nærheden.
Jeg tøvede fordi jeg aldrig havde prøvet noget lignende før. 
Men han pressede på, og jeg syntes ikke at jeg kunne 
undslå at hjælpe ham for gammelt venskabs skyld, desuden
skulle jeg bare holde vagt ude på gaden.
Ved tretiden om morgenen fulgte jeg med ham ned til 
kolonnaden i Gothersgade, dér hvor Boltens Gård nu ligger, 
hvor han havde udset sig et mejeri i kælderen med en hel 
glasdør. Jeg skulle stå på det modsatte fortov og fløjte hvis 
der kom en patrulje.
Han smadrede døren med et hårdt slag i samme øjeblik en 
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taxi speedede op efter trafiklyset ved Store Kongensgade. 
Alligevel var braget så kraftigt at selv taxichaufføren kunne 
høre det og bremsede hårdt op, men da han så at jeg og en 
blind mand der var kommet forbi mig lidt tidligere for at 
spørge om noget - ikke reagerede, kørte han videre.
Erik kom slentrende op fra kælderforretningen fem minutter 
senere og vi gik tilbage til Montmartre.
Han havde intet fået ud af indbruddet, der var kun 
småpenge i kasseapparatet som han ikke rørte.
En dag kom en kriminalpolitimand på besøg hjemme hos os
for at snakke med mor. Han var en jovial og venlig yngre 
mand om hvem jeg kun kan sige, at det var en fornøjelse at 
snakke med. Han ville gerne tale med mor om murer Erik, 
der var blevet taget under et indbrud i en radioforretning i 
Vanløse. 
Han havde mange forhold på samvittigheden og nu ville 
betjenten gerne vide om mor eller jeg vidste noget!
Han udtrykte stor forbavselse over at mor havde givet Erik 
en nøgle til hendes lejlighed og turde have sådan en 
forbryder boende.
Mor sagde, at han var sådan en sød og hjælpsom dreng og 
at hun ikke kunne tro at han var så slem!
Betjenten ville gerne undersøge Eriks værelse hos mor, for 
at se om der var nogle tyvekoster. 
Det var der ikke.
Han spurgte nu mig om jeg vidste eller havde været med til 
noget og jeg tænkte at det hverken ville gøre fra eller til hvis 
jeg afslørede vores affære i Gothersgade. Først sagde jeg 
dog, at jeg ikke ville sige noget hvis jeg blev straffet for det. 
Han lovede at det var en aftale og den holdt han.
I 1961 fik Lars Refer som 18 årig en søn sammen med sin 
kæreste Bente Mehlsen der kom fra Vendsysselvej i 
Vanløse. De flyttede ind i en gammeldags lejlighed med 
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petroleumsovn på femte sal i et sidehus på Gasværksvej.
De var meget unge forældre.
Lars der havde en ultra høj intelligenskvotient havde uden 
eksamenspapirer fået et job på Regnecentralen der lå på 
Falkoner Allé ved Frederiksberg rådhus.
Deres barn Thomas skreg meget, blandt andet fordi han 
stod med våd ble i sin kravlegård i timevis uden at blive 
skiftet. Lars løste problemet ved at tilbyde Thomas rødvin, 
som han på grund af den røde farve gerne ville have noget 
af. Når han så fik det ind i munden lavede han en 
fuldkommen vild grimasse, men ville gerne have mere 
alligevel. Han skulle ikke have så meget før han blev ”fuld” 
og faldt i søvn. Så var der fred. Næste morgen var hans 
lorteble helt rød.
Flere gange ville han røre ved den rødglødende 
petroleumsovn og vi sagde av av mange gange.
En dag jeg ikke var der, satte han hånden på ovnen mens 
han sagde av - uden at Lars hindrede ham i det, for nu 
kunne han lige så godt lære det!
Han skreg naturligvis som en sindssyg i flere timer og fik en 
kæmpe vabel der dækkede hele hans lille hånd.
Bente var en flot og lidt avanceret ung pige med et ”fransk” 
udseende.
Jeg kom meget hos dem, også når Lars var på arbejde.
Det resulterede i at jeg med Bente som skuespiller lavede 
min første lille stumfilm på sort hvid smalfilm, om en pige 
der vågner om morgenen, gør morgentoilette, spiser 
morgenmad, gør sig i stand og går gennem byen til sit 
arbejde. 
Jeg kaldte filmen for Gry og selskabet for Forum Film.

Efter at Lars og Bente tre år senere blev skilt, mistede jeg 
forbindelsen til Bente og deres barn Thomas og det gjorde
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Else Refer, 1946 og 1974

Lars mor Else også, hvilket hun var meget ked af.
Engang kom hun grædende hjem efter at hun tilfældigt 
havde mødt dem i sporvognen.
Else Refer var vores nabo på Limfjordsvej 40, og i 1962 
fandt hun gennem avisens boligsider med byttelejligheder, 
en forhenværende murermester Svend og Carla 
Christoffersen der var gået konkurs. De boede i en lejlighed 
på Peter Bangsvej 234, 3. til venstre i Valby og Else byttede 
lejlighed med dem.
Kort før var far og mor blevet separerede og han flyttede 
sammen med Else i den nye lejlighed og vi fik nye naboer.
Mor fik en ny veninde Carla: En pragtfuld arbejderkone med 
et bramfrit sprog som mor først var forarget over, men 
senere valgte at grine af.
Carla kunne for eksempel sige, ”fy for en papskid, rend mig i
røven eller skide være med det”, og det var ikke noget 
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pæne husmødre sagde dengang.
Jeg kan huske engang mange år senere, da hun var blevet 
en gammel enke og jeg mødte hende hos den lokale 
grønthandler. Til grønthandlerens og kundernes store 
forargelse sagde jeg til hende: Godaw dit gamle røvhul.
Det tog hun slet ikke ilde op, det var et indforstået sprog 
mellem os som kun gjorde hende glad. Hun svarede: Hej 
Michael dit lange rær, hvor er det dejligt at se dig.
Når jeg tænker på det, glædes jeg stadig over hendes altid 
friske, imødekommende og kærlige måde at være på.

Der var en cykelhandler på det modsatte hjørne af 
Limfjordsvej og Sallingvej som blev drevet af en yngre mand
ved navn Emil. Jeg kom der ofte efter skoletid og sad og 
snakkede med ham i baglokalet.
Han var en mand med et lidt hårdt drag over sig. 
Der var meget vi var uenige om, men han var glad for at jeg 
kom, blandt andet fordi han ikke selv havde børn.
Jeg vidste egentlig ikke at han var så glad for mig, før han 
en dag fortalte, at han blev nødt til at lukke værkstedet fordi 
hans kone havde fået kræft! Han prøvede at undertrykke 
sine følelser, men det lykkedes ikke, og han begyndte at 
græde da han sagde at vi aldrig mere skulle ses.
Jeg spurgte om vi ikke kunne ses hjemme hos ham, men 
han sagde at hans kone ikke ville bryde sig om det fordi det 
var noget han og jeg havde haft sammen og at vi derfor 
sagde farvel for evigt.

Jeg begyndte at ryge som 14 årig. 
Både mor og far var rygere.
Dengang syntes vi unge at det var sejt eller voksent at ryge.
Mor sagde at jeg ikke skulle begynde fordi jeg ikke kunne 
holde op igen.
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Susan, Jytte og Gerhard Gradman den 1. januar 1952

Min halvbror Gerhard fortalte, at han nok skulle lære mig at 
holde op og inviterede mig op på sit kontor i Codanhuset, 
hvor han var assurandør og tilbød mig en stor cigar.
Jeg ville hverken nyde cigaren eller holde op med 
cigaretterne, det var ikke noget han skulle bestemme og 
hans plan mislykkedes!
Gerhard var efter min mening en lidt kedelig type der altid 
efter at jeg var flyttet hjemmefra og boede sammen med 
Hanne i Nansensgade, ringede til os for at aftale et besøg, 
når han skulle lave numre med sit firma.
Dengang havde assurandørerne i Codan et pointsystem. 
Hver gang de solgte en forsikring fik de nogle point, antallet 
svarede til størrelsen på forsikringen. 
Når de så havde samlet point nok, fik de en bonuspræmie 
der kunne være en fryser, en vaskemaskine eller et 
køleskab.
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Gerhard, Susan og Jytte Gradman cirka 1954

Ofte manglede han lige nogle point, så ringede han rundt til 
familie og venner for at tegne en forsikring for dem, han 
skulle bare bruge ens navn og adresse og have en 
underskrift for at få sine manglende point. Han lovede os 
altid at vi intet skulle betale, at vi intet risikerede og at det 
intet betød for os. 
Formentlig sørgede han for at pille dem ud af systemet 
senere, så vi ingen rykkere fik!
Det eneste jeg fik ud af det ”samarbejde”, var engang hvor 
Hanne i 1970, lige inden vi skulle af sted på vores planlagte 
tur til Marokko, fik smadret vores Citroen 2CV af en bilist der
kørte op i hende bagfra. Heldigvis skete der ikke noget 
alvorligt med Hanne.
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Taksatoren fra Codan takserede skaden på bilen så den kun
kunne repareres for 3.000 kroner men det kostede fem. 
Det blev takseret som en totalskade.
Jeg fik Gerhard til at snakke med taksatoren, så bilen blev 
takseret en gang til, sådan at den kunne repareres for 5.000
kroner så vi kunne komme afsted på vores planlagte ferie.
Nu hvor jeg i forbindelse med forberedelserne til denne bog 
har gennemgået mange af mine og mors gamle breve som 
hun havde gemt, kan jeg se at alle de gamle frimærker der 
kunne fortælle om afsendingsdato og sted, er blevet revet 
af, fordi han samlede på gamle danske frimærker og skulle
have dem.
Gerhard er nu 77 år*) og har siden han var omkring 58 lidt 
af Alzheimers og ligner derfor ikke ret meget sig selv 
længere.
Jeg fik en mail fra han's og han's første kone Jytte's datter 
Susan i dag (april 2006) hvor hun fortæller at hun nu har 
opgivet at få talt ud med ham om deres problematiske 
forhold.

Cigaretterne var jo dyre også dengang i 1958 hvor pengene 
var færre. Jeg lærte fra nogle venner hvordan man fra 
gamle og nyere cigaretautomater kunne stjæle alle 
pakkerne i hver søjle og kun betale for én. Man åbnede 
skuffen hvor pakken lå og lukkede den halvvejs i igen og 
stak begge lillefingre ind og op på begge sider af det yderste
af bunden af pakken, hvorefter man kunne vippe dem ud.
Jeg opdagede uheldigvis at der her var noget jeg var dygtig
til, for jeg kunne tømme hele søjlen på cirka et minut. 
Det kunne kun lade sig gøre med ti styks pakninger.
Næste morgen da jeg kom ned til den tobakshandler der 
havde overtaget forretningen efter fru Andersen, for at købe

*) Født den 8. august 1929 og død i 2007.
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morgenavisen, syntes jeg at jeg kunne se på hans hærgede
udtryk i ansigtet, at der manglede en masse penge i 
automaten. Muligvis var det bare min egen meget dårlige 
samvittighed!

I 1961 da jeg var 17 år, mødte jeg en af byens originaler, 
Børge Hornemann på 27. Han boede på Borgbjergvej i 
Sydhavnen sammen med sin gamle mor. Hans far havde 
været lokomotivfører men var død. 
Deres lejlighed vendte ud til godsbaneterrænet ved 
Enghavevej hvor togene rangerede og Børge kunne alle 
typebetegnelserne på lokomotiverne i sin barndom.
Han er et stort brød, har sine meningers mod og deler gerne
sine synspunkter på et lydniveau hvor alle kan høre det.
I mange år stak Information og Land og Folk altid op af hans
baglomme.
I sin tidlige ungdom havde han været ude og sejle og snuset
til livet i mange lande rundt omkring i verden. Senere tog 
han på langfart alene og bommede sig frem. Han er et af de
mennesker jeg kender der med 54 lande har været i flest i 
verden. 
Oprindelig mødte jeg ham ofte i universitetets 
studenterkantine i kælderen i Nørregade der blev kaldt 
Kannibalen, hvor man kunne spise for en billig penge. 
Dengang kontrollerede de ikke om man studerede ved 
universitetet eller ej. Her bommede Børge til sine 
fornødenheder fordi han var kronisk pengeløs.
Han lånte også flere gange et mindre beløb af mig, og 
huskede i modsætning til så mange andre altid at betale 
tilbage igen lang tid senere.
Jeg husker at jeg tilfældigt mødte ham mens jeg sad i 
forvognen på sporvognslinie 2 på Godthåbsvej engang i 
1960'erne. Ved stoppestedet ved Falkoner Allé kom han
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Superbumsen Børge Hornemann 66 år, 2000

løbende ud på gaden fordi han havde set mig, og brølede at
han havde de 35 kroner han havde lånt. Han opfordrede 
mig til at stå af og sætte mig sammen med ham i bivognen*)
hvor man måtte ryge. Han havde en pakke grøn Cecil som 
han bød mig et par stykker af. 
Dengang fik vi ikke socialhjælp.
En overgang drømte vi sammen om at lave en ekspedition
til Kilimanjaro i Afrika. Vi brugte mange dage og nætter til at 
drømme, planlægge, studere kort over Afrika og brochurer 
med en speciel bil; Steur Puch Haflinger, der på grund af sin

*) Sporvognene bestod af to vogne og den bagerste kaldtes for 
bivognen.
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Michael på Vesterbrogade 1960, taget af en såkaldt kanonfotograf
der stod foran den gamle Palladium biograf.

unikke konstruktion med nogle flade plader i siderne på 
undervognen var i stand til at flyde på mudder. 
Ekspeditionen blev selvfølgelig aldrig til noget.
I stedet tog vi sammen på ”safari” til Saltholm med et telt.
Vi fandt et sted at slå det op og nød livet som nudister indtil 
vores mad og drikke slap op. Vi gik tværs over øen hvor der 
lå en kro men desværre kunne vi ikke få fat på noget vand, 
det blev fragtet over med postbåden. Der var intet 
drikkevand på Saltholm. Et glas vand var dyrere end et glas 
mælk eller en flaske sodavand.
Da vi nåede tilbage til det sted hvor vi mente teltet stod, var 
det blevet mørkt og vi kunne ikke finde det. 
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Børge er nu over 80 år, 2013

Der gik køer frit omkring på hele øen, derfor havde vi hængt
forskellige metaldele og kagedåser op for at holde dem 
væk. Muligvis havde det virket lige omvendt og tiltrukket 
dem, køer er meget nysgerrige. Vi fandt efter en del søgen 
vores telt der var flænget, trampet helt ned og overskidt med
frisk blød kolort. På Børges sovepose lå en kæmpe kokage 
midt på hovedpuden.
Næste dag prøvede vi at rigge de sørgelige rester til, men 
måtte opgive og tage tilbage til fastlandet igen med 
postbåden.
Børge besøgte mig ofte mens jeg stadig boede hjemme og 
har senere udtrykt at det gjorde et uudsletteligt indtryk på 
ham, at mor stadig vaskede mig i karbadet selvom jeg var 
17 år!
Jeg husker et af disse besøg ret tydeligt, fordi han aldrig var
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Børge, 2013

til at slippe af med igen. Han generede sig ikke for at gå i 
mors køleskab når han var sulten og da han havde boet hos
os en uge, sagde mor til mig, at han havde kostet hende en 
merudgift på cirka 300 kroner som hun syntes han skulle 
betale. Men det ville Børge ikke høre tale om, han 
påberåbte sig at han var gæst, og derfor kunne man ikke 
forlange betaling!
Vi gik til demonstrationer sammen, for eksempel med 
Kampagnen Mod Atomvåben og Vietnamkomiteen. Jeg tror 
faktisk at jeg oprindeligt mødte ham første gang til en anti 
atomdemonstration i Göteborg.
Vi søgte også arbejde sammen og fik i flere omgange job 
hos pakkeposten i Tietgensgade hvor man blev ansat 
Ved fremmøde hver morgen. 
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Plakat fra Kampagnen Mod Atomvåben med teksten:
Tør du passivt se barnet og fremtiden i øjnene?

Mange gange har jeg været juleafløser hvor vi havde cyklen
med ud til distriktet i en stor postbil fyldt med pakker og flere
bude. Andre gange fik jeg natarbejde med at hente og 
bringe håndskubbede postvogne til og fra togene på 
hovedbanegården.
Når der var sne om vinteren kunne man dengang også søge
en dags job som ”snekradser”.
Et af stederne var på Enghave Plads hvor man skulle møde 
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op tidligt om morgenen og stå i kø. 
Hvis man var heldig blev man kørt til et distrikt hvor sjakket 
med skovle og skrabere skulle rydde et gadekryds eller 
nogle sporvognsstoppesteder. 
Man fik sin afregning hver dag efter arbejdets ophør.
Vi kunne også søge en dags job i Frihavnen. Det var meget 
eftertragtet på grund af de eksotiske varer der nogle gange 
befandt sig i de skibe der skulle losses.
Jeg opnåede dog aldrig en eneste gang at få et job, fordi 
man kun blev udvalgt af arbejdsformanden hvis han kendte 
én i forvejen eller hvis man så stor, stærk og robust ud.
Det gjorde jeg åbenbart ikke.
På grund af sine dårlige tænder blev Børge hvidhåret som 
27 årig, det var i hvert fald hans egen forklaring. Jeg tror at 
den virkelige årsag er at han har tandlægeskræk. Til sidst 
havde han kun to tænder tilbage, derfor kaldte nogle vittige 
hoveder ham for Perletand. Det gjorde det heller ikke bedre 
at han på Rådhuskroen i Løngangstræde altid drak Joly cola
og derfor fik øgenavnet Colabjørnen.
Han er det mest højt tænkende og snakkende menneske 
jeg kender, han er en oplevelse der hurtigt kan blive for 
meget.
Først mange år senere har jeg erfaret at han er biseksuel.
Jeg mødte ham til indvielsen af Metroen i København hvor 
han som sædvanlig højrøstet snakkede med alle hele tiden 
og som et ivrigt lidt naivt barn kommenterede alt på vejen.
Han er absolut ikke dum på nogen måde, bare lidt plagsom 
fordi han i den grad fylder så meget alle vegne.
Jeg var i biografen med ham engang og da han er hurtigere 
opfattende end de fleste, opfatter han pointen i en joke to 
sekunder før alle andre og hans støjende rungende og 
rullende latter brølede ud i hele den stille biografsal, 
hvorefter alle skreg af grin, til dels over hans smittende 



197

latter. Han kan i hvert tilfælde altid smitte mig.
Han er nu 80 år og tramper stadig rundt i hele verden på 
sine store fødder med sit store organ, - både det foroven og 
det forneden, han har nemlig ”Nordeuropas største pik” og 
er stolt af det.
I mange år sad han på Bellevue strand i den nordlige ende 
hvor det er tilladt at være helt nøgen - og gejlede sin store 
pik mens han læste sin Information uden tanke for at han lå 
på en offentlig strand. Sådan er Børge bare.
Retfærdigvis skal det tilføjes at jeg på samme sted har set 
både to lesbiske og et yngre heteropar gejle hinanden og 
have samleje i fuld offentlighed. Derudover var der ofte 
pikparade med mænd der stod på badebroen og viste sig 
frem med større eller mindre organer.
Siden hans mor døde for mange år siden har han været 
hjemløs. Tidligere når han boede i Danmark holdt han til i en
baghave i Vanløse, hvor hans telt var stillet op og isoleret 
med bunker af gamle aviser og magasiner.
Før baghaven boede han i sit telt i en nedlagt fabrik på 
Amager Strandvej.
Efter at han har fået folkepension opholder han sig for det 
meste i vinterhalvåret på hippiestranden på en af Gran 
Canaria øerne.

Sidst jeg mødte ham var i saunaen på Christiania hvor han 
gav mig et kæmpe knus og vi snakkede lidt sammen. 
Til afsked sagde han, at det var dejligt at se mig. 
Det blev jeg meget rørt over fordi der efterhånden er langt 
imellem at nogen siger sådan til mig.
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Silkeborg vandrehjem, 1956

Kapitel 3
Afsnit 7

Mine første erotiske oplevelser 1956 - 64
Kirsten, Dytter, Inge Lise og Mitte med flere

Jeg husker min første oplevelse med at det kildede mellem 
benene. 
I gården derhjemme havde vi nogle rør der blev brugt til at 
banke tæpper på. Som følge af at ungerne også brugte dem
som klatreredskaber var de slidt helt blanke.
Engang jeg som 12 - 13 årig klatrede op med benene klemt 
rundt om røret, kildede det så dejligt i skridtet når jeg gled 
ned af stangen, så jeg gentog legen igen og igen.
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Steffen og Michael foran Silkeborg vandrehjem, 1956

På én af vores sommerferiecykelture med far, strandede vi 
sammen med mange andre den 30.07. 1956 på 
vandrehjemmet i Silkeborg på grund af flere dages kraftig 
vedvarende regn.
Aktiviteterne var begrænsede indendørs og på én eller 
anden måde fandt jeg sammen med forstanderindens lille 
lyshårede datter Kirsten, der var nogenlunde på min egen 
alder. Vi gemte os i et af hendes mors store linnedskabe på 
første sal hvor vi tog tøjet af og nysgerrigt undersøgte 
hinandens forskelligheder. Jeg husker det som en meget 
spændende grænseoverskridende og dejlig oplevelse og at 
vi blev meget kede af det begge to da regnen hørte op og vi 
ikke længere kunne mødes på vores hemmelige sted, fordi 
far, Gutten og jeg skulle køre videre.
Jeg har husket hende og tænkt på vores møde hele mit liv, 
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men aldrig senere stødt på min søde varme Kirsten fra 
skabet med de lysegrønne gardiner.

Jeg havde engang som 13 årig en oplevelse hjemme på 
Limfjordsvej med en lille pige der blev kaldt Dytter på 6 - 7 
år. Hun gik med mig ind i et skab vi havde i skunken i vores 
lejlighed. Hun trak selv trusserne ned og ville have at jeg 
skulle stikke tissemanden ind i hende, som hun havde set 
sin far gøre ved sin mor når de troede at hun sov. 
Hun var meget ihærdig og utålmodig og sagde: Kom nu, stik 
den nu ind, mens hun ivrigt skubbede underlivet frem mod 
mig. Jeg havde ingen erfaring og kunne ikke finde ud af at få 
den ind selvom den var stiv. Der var nok ikke plads.
Min tredje oplevelse jeg aldrig har glemt, foregik med en 
legekammerat der boede i samme opgang.
Hun kom med mellemrum op og ringede på døren og 
spurgte om hun måtte komme ind og lege og det måtte hun 
altid. Jeg kan stadig for mit indre øre høre hendes specielle 
generte betoning af ordene og huske hendes udseende 
dengang.
Da vi var små legede Ingelise, Steffen og jeg almindelige 
børnelege, mest med Teknobiler på gulvet i vores korridor 
med de tidligere omtalte firkantede bærepinde fra mormors 
konfektureforretning, som vi brugte til at lave veje af.
Da vi blev 10 - 12 år begyndte vi at lege læge i 
badeværelset med Ingelise. 
Når hun var læge, var der altid noget galt med en arm eller 
et ben på Steffen eller mig og vi fik renset ”såret” og fik 
bandage eller plaster på.
Når Steffen eller jeg var læge, skulle hun ligge på en 
kommode vi havde i badeværelset og vi skulle altid 
undersøge hende mellem benene og sprede hendes små 
kønslæber med en ispind. Hun sagde aldrig noget til det, 
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men gik villigt med til alle vores påfund og syntes det var 
lige så spændende som os. Hun var så køn og sød.
Jeg tror jeg var forelsket i hende i mange år uden egentlig at
vide det.
Flere år senere da hun var omkring 15 år, kom hun engang 
op til mig og fortalte at der var noget hun ville vise mig! Lad 
os gå ind på dit værelse, foreslog hun.
Dér fortalte hun, at hun havde fået hår på ”den”, hvilket jeg 
nægtede at tro på, - for jeg havde ingen endnu - så sagde 
hun, at jeg da selv kunne mærke, hvorefter hun hev ud i 
bukseelastikken så jeg bedre kunne få hånden ned og 
mærke de bløde dun på hendes køn med fingrene. 
Det var en kort fryd, for i det samme lukkede far døren op 
og spurgte hvad vi lavede?
Jeg nåede at hive hånden til mig og sagde rødmende, Ikke 
noget, og Ingelise sagde at hun skulle ned til sin mor igen.
Jeg har tænkt på oplevelsen og hendes uskyldige 
ungdommelige tillid og fortrolighed med glæde lige siden, og
har i mange år tænkt på at fortælle hende hvor meget den 
har betydet for mig i mit liv og hvor glad jeg var for det, men 
det er aldrig lykkedes at træffe hende.
Engang mange år senere havde jeg af mor fået hendes 
adresse i Farum Midtpunkt og da jeg var taxichauffør, kørte 
jeg derud og ringede på døren.
Selv om det var mindst 15 år siden vi sidst sås, udbrød hun 
lige med det samme overrasket og forbavset, Michael?!!
Jeg blev også meget overrasket for jeg troede naivt, at hun 
stadig var den lille spinkle pige jeg havde drømt om. 
Det var hun ikke. Hun lignede mere sin mor der var rund og 
buttet, så jeg udbrød spontant, guud jeg troede du var din 
mor! Det blev hun selvfølgelig ikke videre begejstret for.
Hun sagde i øvrigt, at jeg desværre ikke kunne komme 
indenfor fordi hun havde besøg. 



202

Ingelise, 2013

Det kunne i min fantasi have udviklet sig til næsten hvad 
som helst.
Jeg fandt senere ud af gennem min og hendes mor, at det 
var en ung tilbeder der havde været på besøg den aften.
Efter mors død hvor jeg flyttede til Overskæringen 3 på 
Nørrebro, erfarede jeg at Ingelise boede i nummer 5, men at
hendes lejlighed var fremlejet fordi hun boede med sin 
kæreste i Tyrkiet. 
Sidste gang jeg så hende var da hun afviklede sit lejemål et 
par år senere og flyttede sine ting, og jeg derfor gik ned på 
gaden og vekslede nogle få ord med hende. Desværre var 
der heller ikke på det tidspunkt lejlighed til at snakke intimt 
med hende, da der var andre tilstede.
Det var jo nok fordi vi var to drenge i vores familie, at vi var 
så interesseret i at undersøge Ingelise mellem benene, eller
også er det bare helt normalt for børn at være nysgerrige og
grænseoverskridende!
Jeg har for et par dage siden i september 2014, kigget efter 
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hende på Facebook og fandt både hende og hendes bror 
Henrik som jeg heller ikke har set siden ungdommen.

Min halvsøster Kirsten boede kun hjemme hos os da jeg var 
lille, hun er 12 år ældre og jeg kan ikke erindre at jeg 
nogensinde har set, eller været særligt interesseret i at se 
hende nøgen.
I skolen gik jeg efter tredje klasse i ren drengeklasse, så dér 
var der heller ikke noget naturligt forhold til det modsatte 
køn.

Jeg husker at det i 50'erne og indtil første halvdel af 
60'erne var helt almindeligt at folk kiggede hinanden ind i 
øjnene på gaden i København.
Det var også normalt, at jeg i min ungdom fik allermindst ét 
strålende smil fra en passerende cykel- eller fodgængerpige
hver eneste dag og det havde en gavnlig virkning på mit 
daglige velbefindende.
Den omgangsform afgik efter min mening ved døden efter 
pornoens frigivelse sidst i 60'erne, fordi et smil nu kunne 
opfattes som en invitation, eller at man som pige, var løs på 
tråden og spredte benene for hvem som helst, hvilket de 
fleste selvfølgelig ikke ønskede at give indtryk af.
Jeg synes personligt, at det var et stort tilbageskridt at 
Københavns befolkning ikke længere opførte sig som om de
boede i en landsby, nej det skal man længere ud på landet 
for at opleve. Man skal faktisk temmelig langt væk nu om 
dage. 
Det er nu også blevet helt almindeligt alle vegne, ikke at 
hilse på hvem som helst som folk gjorde i gamle dage 
udenfor storbyerne. En undtagelse er Sønderjylland hvor de
fleste stadig siger ”Mojn” til folk de passerer på vejen, 
uanset om de kender vedkommende eller ej.
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Det var i øvrigt også tilfældet i Skånes Fagerhult, hvor selv 
de fleste folk i passerende biler på småvejene, hilste helt 
usædvanligt når de passerede.

Den fjerde oplevelse var med en pige i skolen der hed Mitte,
der var meget eftertragtet på grund af sine store ”forlygter”. 
Leif var også varm på hende og vi fantaserede meget om 
hvordan vi kunne få fat i hende. 
Hun var fra en moderne familie på Bogholder Allé. 
Hendes forældre lyttede til Merkur Piratradio der sendte fra 
et skib i Østersøen.
Mitte Ringsted var kun 14 år og tidligt meget udviklet, 
enormt sød og frisk. Derfor var jeg ellevild da hun sagde ja 
til at gå med mig i Vestbadet, et friluftsbad i Rødovre.
Derude var der nogle træbrikse der var beregnet til at ligge 
på græsplænen på efter svømmeturen, dem stillede jeg op 
overfor hinanden, én i hver side og én ovenpå og med vores
håndklæder dækkede jeg enderne, så jeg kunne ligge tæt 
sammen med hende i den lille hule uden at nogen andre 
kunne se os, og kæle for hendes vidunderlige store kuplede 
bryster under bikinien, hvilket hun ikke havde noget imod.
Det var ret uskyldigt fordi ingen af os – så vidt jeg ved, 
havde nogen seksuel erfaring endnu. 
Jeg har højst sandsynligt haft et ordentligt jern på, men det 
husker jeg ikke. Det var ”forbudt” og derfor spændende og 
det kildede så dejligt forneden.
Jeg husker hvor genert jeg var i min ungdom når jeg fik 
stådreng og jeg gjorde alt for at den pige jeg var tæt på, ikke
skulle opdage det når vi dansede eller krammede, fordi jeg 
var flov over det.
Vi fik dog ikke fred ret længe, for da bademesteren 
opdagede mit arrangement, kom han over til os og fortalte 
at det var forbudt at stille briksene op på den måde.
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En af glasruderne i døren til opgangen Limfjordsvej 40 hvor jeg for
55 år siden indridsede Mitte's og mine forbogstaver

Foto fra 2004

Jeg har desværre ingen ungdomsfotos af hverken Kirsten 
Have Christensen, Dytter, Ingelise Køhler Petersen eller 
Mitte Ringsted, men jeg har været på min barndoms gade 
Limfjordsvej, i 2004 og set at der på vores 
trappeopgangsdør i nummer 40 stadig nu over 55 år 
senere befinder sig den rude hvor jeg indridsede Mitte's og 
mit forbogstav M + M.

Jeg husker fra min ungdom, da jeg var 14 - 15 år i 1958, at
mor havde en bekendt der hed Kaj der kom hos os i en 
periode.
Far var jo sjældent hjemme, så det var dejligt at Kaj kom og 
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tog os med i Tivoli, eller inviterede mor og os ud at køre en 
tur i hans bil.
Efter at han havde gjort mor tryg, fik han lov til at hente 
enten Steffen eller mig for at køre en tur med ham. 
Der var ikke så mange der havde bil dengang.
Kaj havde en flot Taunus 17 M og vi fik lov til at styre den 
ved at sidde på skødet af ham fordi vores ben var for korte
til at nå pedalerne.
Han havde altid været enormt kærlig med kys og knus, 
også overfor mor. Det var en selvfølge og naturligt i vores 
familie. Vi kyssede altid mor og far på munden og 
omfavnede hinanden, selv når vi mødtes inde i byen på 
gaden, til stor forundring og blikke fra andre mennesker, for 
hvem det dengang ikke var normal omgangsform.
Kaj hentede os altså og var alene sammen med os, og 
langsomt begyndte han at forføre på os ved at befamle os 
på kønsdelene med en kvik bemærkning om der var liv i den
lille fyr og lignende. Han har været pædofil, men det ord 
eksisterede nok ikke dengang!
Jeg har ofte tænkt på siden, om vi tog skade af det?
Nu om dage er der jo megen snak om det. Jeg har set flere 
udsendelser i tv med mænd og kvinder hvis liv var blevet et 
mareridt på grund af den ”frygtelige skam” de havde båret 
på hele deres liv.
Jeg har senere erfaret at grunden til at de føler det sådan er,
at pædofile der foretager overgreb på deres egne børn 
fortæller dem, at det er helt almindeligt i alle familier at faren
eller moren har seksuelt samkvem med sin mindreårige 
datter eller søn, og når børnene så senere finder ud af at 
det ikke er rigtigt, får de selvfølgelig store problemer.
Jeg har aldrig følt at det var en skam eller noget større 
problem for mig at Kaj foretog disse overgreb på mig, 
muligvis er jeg ikke i stand til selv at afgøre om det er 
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tilfældet, og om jeg har taget skade af det eller ej!
Der var aldrig blevet skjult noget for os derhjemme, derfor 
havde vi et naturligt forhold til vores køn og vores egen og 
andres nøgne kroppe.
Jeg startede tidligt med at onanere og jeg har aldrig fået at 
vide at det var farligt eller forbudt. Jeg er sikker på at i hvert 
fald min mor vidste at jeg gjorde det, på grund af 
sædpletterne på sengetøjet, men hun sagde aldrig et ord 
om det.
Jeg kan naturligvis godt se, at det var forkert af Kaj og at det
var et overgreb, men at jeg har taget skade af det kan jeg 
ikke se og det Kaj gjorde var ”dejligt”.
Det er også blevet sagt, at børn der har været udsat for 
overgreb i sin egen barndom, selv laver overgreb på sine 
børn senere i livet!
Jeg mener ikke jeg har lavet nogle overgreb på mine eller 
andres børn men jeg har lært mine at have et afslappet 
forhold til sin egen og andres nøgne kroppe og 
kropsfunktioner.
De voksne ansvarlige forældre manifesterer sig ved, at 
være dem der sætter grænserne.
Nu i 2006 er der ved at opstå en nypuritanisme*) idet jeg har
læst at det nu skal forbydes at sove i samme seng som sine
børn fordi det skulle være skadeligt for dem!
Efter at det har været naturligt i 250.000 år skal det nu være
unaturligt!
Senere i livet, da jeg var blevet noget ældre og begyndte at 
kigge efter piger, men ikke kunne få fat i nogen, skaffede Kaj
mig engang en veninde ved at sige god for mig overfor 
hendes forældre der var meget mistænksomme. De var 
begge to læger og forbandt langhårede mænd med 
narkomaner.

*) Streng moral
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Jeg husker at jeg ventede i timevis, både i lejligheden og 
senere nede på Sallingvej på at Kaj skulle komme og hente
mig som han havde lovet, for at køre mig til Hundested hvor 
pigen boede, men han kom aldrig.
Jeg var meget skuffet over at vente forgæves og var sur på 
ham i ugen efter.
Det gjorde et voldsomt indtryk på mig, da jeg senere fik at 
vide at han var blevet dræbt i et frontalt sammenstød med 
en lastbil udfor Farum grusgrav på vejen ind til sin aftale 
med mig i Vanløse.
Senere i min ungdom da jeg var mellem 16 og 18 år, havde 
jeg flere erfaringer med yngre og ældre homoseksuelle 
mænd der kontaktede mig på Rådhuspladsen om natten, 
når jeg stod og snakkede med min ven, avismanden Gustav
Sørensen.*)
I begyndelsen var der bare nogle mænd der kredsede 
omkring mig, blinkede fortroligt og smilede indladende,  
hvilket jeg syntes var vammelt.
En overgang kom en venlig ældre mand flere gange og 
spurgte om han måtte slikke den af på mig? 
Jeg sagde altid nej tak.
Jeg var nu blevet lidt ældre og havde stadig ikke haft nogle 
erfaringer med piger.
Jeg onanerede mens jeg kiggede i naturistbladet Sol og 
Sundhed som jeg købte hos Gustav og hvor der var 
naturlige nøgne piger i, som var tilladt inden pornoen blev 
frigivet, og som naturistforeningerne levede højt på 
dengang.
I den forbindelse vil jeg tilføje, at jeg altid er blevet mere gejl

*) Gustav fortalte at han havde solgt aviser på det pågældende sted
siden krigens tid, hvor han begyndte med en kiste. Senere købte 
han en høj vogn og senere igen en ombygget pølsevogn med 
gaslys.
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af at kigge på billeder af naturlige nøgne piger, end porno.
Da jeg altid manglede penge, gik jeg flere gange med en 
ældre mand hjem som jeg syntes var rar, og som jeg havde
sludret med nogle gange. Han satte sig på knæene foran 
mig, trak mine bukser ned og slikkede mig indtil jeg fik  
udløsning. 
Det var enormt dejligt*) og så gav han mig altid nogle 
karameller og 50 eller 100 kroner.
Andre jeg mødte på pissoir, blandt andet i Vingården, tilbød
mig 50 kroner hvis jeg bare ville lyne hans lynlås op, så gik 
den på ham. Jeg var ikke vild med det, men syntes det var 
nemt tjente penge.
En overgang var jeg stærkt i tvivl om jeg var homoseksuel.
I ungdommen onanerede jeg sammen med flere  
kammerater blandt andre Lars og Leif.
Da jeg blev omkring 18, gik jeg engang med en grosserer 
hjem til Østerbro. Han boede i Østbanegade overfor 
gangbroen til Langelinie ved baneterrænet hvor han voldtog 
mig, ved uden varsel eller glidecreme at jage sin store pik 
op i røven på mig, det gjorde vanvittigt ondt og jeg flygtede
grædende og chokeret bort. Dét var misbrug og overgreb. 
Og det var afslutningen på mine eksperimenter med ældre 
mænd.
Jeg har aldrig fortalt det til mine forældre og heller ikke til de
fleste andre, da det stadig er et ret tabubelagt emne 
mennesker imellem.

Da jeg var omkring 16 - 17 år, kom en mulatpige en dag og 
ringede på døren derhjemme og spurgte efter Steffen. 
Hun var 14 år og meget udviklet og lækker, så jeg inviterede
hende indenfor og vi satte os i min fars stue og sludrede.
Efter et stykke tid kunne jeg ikke tilbageholde min lyst til at 

*) En mund er vel en mund!
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røre ved hende og satte mig over ved siden af og begyndte 
at kæle med hende. Vi var begge ret generte og uerfarne, 
men nysgerrige.
Efter en times tid hvor Steffen ikke dukkede op, foreslog hun
at vi gik en tur i den nærliggende Grøndals Park.
Da vi havde gået fra den ene ende til den anden og kom til 
tunnelen under Godthåbsvej sagde hun: Nu har vi gået 
sammen hele vejen gennem parken og du har ikke en gang 
kysset mig endnu! Jeg svarede at det skulle hun ikke sige to
gange.
Lidt senere på tilbagevejen fandt vi et buskads og et træ vi 
kunne stå op af, fordi vi ikke kunne ligge ned da det havde 
regnet og der ikke måtte komme jord på hendes nederdel
fordi hendes mor ville blive sur.
Jeg prøvede ihærdigt på at komme ind i hende uden at det 
lykkedes. Vi havde begge to enormt lyst til at gøre det 
frække. Hun var varm villig og ligeså ihærdigt målrettet og 
febrilsk som jeg efter at gennemføre vores forehavende, 
men vi havde ingen erfaringer og kunne ikke finde ud af det.

Min første rigtige kæreste mødte jeg i Nærum Jazzklub hvor
jeg kom sammen med Lars Refer når der var 
weekendarrangement om lørdagen.
Hun boede på Grønnevej i Virum og jeg mener hun hed 
Anni, og havde det smukkeste lange hår ned til midt på 
røven. Jeg var pavestolt over at hun gerne ville gå sammen 
med mig.
Når hun besøgte mig på mit værelse hjemme på 
Limfjordsvej og vi lå sammen på min seng ville hun aldrig 
smide trusserne og jeg måtte aldrig røre ved hendes køn, 
hun holdt altid lårene hårdt sammenpressede.
Jeg prøvede ihærdigt i lange tider at komme til, men gav til 
sidst op.
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Kirsten Mørup Jensen, 1961

En anden var Vibeke der blev kaldt Vips. Jeg vil tro at jeg 
har mødt hende i forbindelse med Frank Bentzon, som jeg 
kendte fra værtshuset Pilegården i Pilestræde, og som 
boede i samme gade som hende på Frederiksberg.
Den næste jeg husker som én af mine første rigtige 
kærester var Kirsten Mørup Jensen, som jeg mødte i 
Vingården på Nikolaj Plads.
Hun boede på Christian den IX allé i Lyngby hos sine 
forældre. Jeg husker ikke om begge forældre eller kun 
faderen var fra Færøerne!
Kirsten var næsten hvidhåret, langhåret, lille og fin og vi var 
meget forelskede i lange tider. Hende måtte jeg gerne røre 
ved og vi kælede med hinanden over det hele.
Jeg husker engang vi lå på hendes seng og jeg havde taget 
mine bukser ned. 
Normalt lod hendes forældre os være i fred på hendes 
værelse, men denne aften kom hendes far pludselig ind ad 
døren og blev ret gal over det han så.



212

Ejeren af jazzværtshuset Vingården på Nikolaj Plads,
Bamse Kragh-Jacobsen til venstre og til højre Carl Lund

Foto: Herbert Strauss

Der var i begyndelsen af 1960’erne en stor frygt for at pigen 
skulle blive gravid eller at vi skulle få en kønssygdom. 
Derudover ville enhver far nok reagere på samme måde
hvis han fandt sin lille øjesten af en datter sammen med en 
stor bumset dreng liggende oven på hende med bar røv.

I mange år var Vingården på Nikolaj Plads sammen med 
Pilegården i Pilestræde et af mine scoresteder.
I Vingården mødte jeg også mindst to andre store 
kærligheder: Ella Margrethe i 1962 og Bodil Jensen i 1963.
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Bodil Jensen, 1964

Sidstnævnte var ung pige i huset hos en familie på 
Godthåbsvej i nærheden af Godthåbsvej station og hendes 
forældre boede i Helsingør og var hellige.
Bodil var en meget dejlig varm pige og jeg kom sammen 
med hende i lang tid.
Jeg husker da jeg mødte hende udenfor Vingården og så 
hendes dejlige ansigt, røde kinder og brune øjne, at jeg gik 
hen til hende uden at kende hende i forvejen og lagde 
armene rundt om livet på hende og gav hende et kæmpe 
knus.
Et af mine værtshusbekendtskaber sagde til mig: Øv hun 
har en stor røv! Ja, svarede jeg, men har du kigget i den 
anden ende og set hvor dejlig hun ser ud?
Bodil kom og besøgte mig da jeg var militærnægter i 
Kompedal. På det tidspunkt var jeg flyttet ud af lejren til et 
husmandssted to kilometer derfra, hvor jeg havde lejet et 
lille værelse hos et ungt husmands par Hans og Eva for 12 
kroner om måneden.
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Jeg betalte nu aldrig husleje for mit lille kammer på otte
kvadratmeter ud til hovedvej 13, for som Hans sagde, så var
det nærmere ham der skyldte mig penge, fordi jeg godt 
kunne lide at hjælpe ham med arbejdet både i marken og i
stalden. 
Han havde malkekøer og svin og leverede mælk til mejeriet 
og fik så afregning en gang om måneden plus 
mejeriprodukter som ost og smør med mere.
Hans og Eva tilbød mig jævnligt at spise med.
Dengang hjalp de små landmænd hinanden og Mathias der 
boede overfor, kom med sin gamle selvbinder og høstede 
for Hans og Eva mod at de hjalp ham med hans høst. Jeg 
deltog selvfølgelig også ovre hos ham.
Jeg husker hans djærve jyske væremåde når hans 
selvbinder gjorde knuder og kniven der skar 
høstbindegarnet over efter hver binding af en halmballe 
svigtede, og han blev nødt til at stoppe og rette på kniven.
Jeg spurgte ham engang om han ikke syntes det var 
irriterende at vi hele tiden skulle stoppe for at han kunne 
rette på kniven, og hans svar: Det javer vel ikke så meget, 
der er også en dag i morgen.
Det rygtedes i hele nabolaget at Hans og Eva havde fundet 
en skør københavner der arbejdede gratis. Ham ville de så 
møj gjærn have fingre i.
En storbonde otte - ti kilometer væk, inviterede mig og en 
halv snes andre naboer til at hjælpe ham med høsten, der 
på grund af tidsnød og truende regnvejr kom til at strække 
sig til langt ud på natten.
Vi fik selvfølgelig mad og drikke og jeg husker at øller og 
sodavand lå på køl i koldt vand i et badekar.
Da jeg næste eftermiddag kom for at hente min løn, grinede 
bonderøven bare højt og sagde at jeg da havde fået 
sodavand, frokost og aftensmad og at vi derudover ikke 
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havde aftalt noget, for som han sagde, når jeg kunne 
arbejde gratis for Hans og Eva, kunne jeg vel også for ham!
Jeg spurgte ham om han troede at det var for sjov at jeg 
havde siddet på mejetærskeren - der blev trukket af en 
traktor - og frosset det meste af den foregående nat? 
Han grinede bare højt og holdt på sit: At vi ikke havde aftalt 
noget om løn!
Jeg var naturligvis rasende, men kunne intet gøre.
Det var en lærestreg jeg ville sørge for aldrig skulle gentage 
sig.

Efter at jeg havde kendt Bodil i lang tid, var vi engang til fest
sammen med nogle af de andre nægtere på Vesterbrogade 
i København.
Bodil ville danse med mig, men jeg har aldrig været den 
mest ivrige danser, så jeg sagde til hende at hun kunne 
danse med min nægterven Peter Magnussen, der var helt 
vild med hende og som jeg godt kunne lide.
De dansede hele natten sammen og kom ind imellem hen til
mig og spurgte om det var i orden! Hvilket jeg bekræftede.
Senere blev Bodil og Peter gift og fik en søn. 
Peter udviklede en sindssygdom i årene efter og blev 
desværre mere og mere syg. 
Hans liv endte tragisk ved at han sprang ud foran et lyntog 
fra broen ved Valby station flere år senere, efter at Bodil og 
han var blevet skilt. 
Peters forældre anklagede hensynsløst Bodil for at være 
årsagen til hans selvmord!
Bodil døde cirka ti år efter af røgforgiftning i sit badeværelse
hvor hun mediterede med kun nogle stearinlys tændt. Ét af 
dem faldt ned i en vasketøjskurv med noget kunststoftøj der 
udviklede en giftig røg.
Efter hvad jeg har hørt, sad hun stadig i lotus stilling da hun 
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blev fundet!

I slutningen af 50'erne var jeg blevet medlem af Danmarks 
Kommunistiske Ungdom og kom derfor til nogle enkelte 
møder i ungdomsafdelingen i Vanløse.
Det gik hurtigt op for mig at det ikke var noget for mig, så jeg
holdt op med at deltage. Men formanden og nogle af de 
andre partisoldater ville ikke acceptere min beslutning, så 
de begyndte at komme rendende derhjemme og true mig til 
at vende tilbage på forskellige måder. Det fik mig bare til 
endnu mindre at bryde mig om dem og deres fanatiske 
kommunistskoling.
Derefter blev jeg medlem af Aldrig Mere Krig, der tiltrak mig 
fordi jeg anså mig selv for at være pacifist.
I Kampagnen Mod Atomvåben deltog jeg også i flere store 
demonstrationer, blandt andet noget af vejen med den store 
påskemarch til København der begyndte i Holbæk fredag 
den 21. oktober 1960.
Det var også i denne periode jeg deltog i 
slumstormerbevægelsen og var med til at besætte nogle 
huse, blandt andet i Nordbanegade på Nørrebro, kaldet 
Nordstjernen og langt senere i Peter Hvidtfeldts Stræde i 
indre by.
Senere da Vietnamkrigen var på sit højeste gik jeg ind i 
Vietnambevægelsen mod USA's beskidte krig.
Jeg husker især en demonstration foran USA's ambassade 
på Østerbro hvor vi i stort tal blev arresteret af politiet for 
gadeuorden og ført til Store Kongensgade politistation. 
Her blev mange af os anbragt i hundebure fordi der var så 
mange arresterede demonstranter og ikke flere pladser i de 
normale detentionsceller.
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 Brevhoved fra vores brevpapir

Kapitel 4
Afsnit 8

”Hvis du var min hund skulle du klippes”
Min tid med civil værnepligt i Kompedal lejren

1963 - 64
Sidst i 60'erne havde jeg en overgang arbejde som 
chaufførmedhjælper hos ALL Radio i Abel Cathrinesgade på
Vesterbro. Det var på det tidspunkt hvor alle skulle have de 
nyligt fremkomne farvefjernsyn.
Dengang havde jeg som én af de få i byen, et stort krøllet 
og langt hår ned til skuldrene hvilket var en torn i øjet på de 
fleste. I 1963 var der kun en snes drenge og unge mænd i 
hele København med langt hår.
Jeg husker tre af dem: Pilatus, Gilbert Skole Andreasen, og 
en anden kunstner ved navn Heste Claus som jeg lige har 
genset i filmen Skæve dage i Thy, om musikfestivalen i 
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Fotograferet til Kompedal lejrens ”forbryderalbum” ved
påbegyndelsen af min aftjening af civil værnepligt i 1963

Thylejren i 1970.
I begyndelsen af 1960'erne blev man i øvrigt anset for at 
være langhåret hvis det gik ud over ørerne.
Jeg blev mobbet alle vegne hver dag, også på mit arbejde.
Chaufføren jeg kørte med hos All Radio, kaldte mig Emma i 
kundernes påhør, hvilket både han og de altid syntes var 
enormt morsomt. 
På lageret fandt tre store mænd sammen med lagerchefen 
engang på, at sætte sig ovenpå mig og holde mig fast mens
de med en kontorsaks klippede mit pandehår helt ned. 
De troede fejlagtigt at jeg nu var tvunget til at lade mig 
klippe, men der havde de regnet forkert, for det gjorde mig 
bare endnu mere trodsig, jeg sagde nemlig til dem, at det nu
var deres ansvar at jeg så endnu mere åndssvag ud end før.
Det lange hår og den divergerende påklædning som beatnik
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hvor uniformen var murerskjorte, islandsk sweater og 
cowboybukser, der dengang blev regnet som arbejdstøj, 
gjorde lykke hos pigerne, det var i aller højeste grad 
medvirkende til at jeg havde så let ved at score. Pigerne var
tiltrukket af dem som var anderledes. Så betød det mindre 
at blive nedgjort i det daglige af småborgerlige perfide 
stoddere og kællinger, der for eksempel kunne finde på at 
råbe efter mig: Hvis du var min hund skulle du klippes!
Jeg har senere hørt at jeg skulle have svaret: Ja, og hvis du
var min papegøje havde jeg lært dig at holde kæft, men 
dengang blev jeg bare såret og bed det i mig.
Jeg har fået mange fortrolige blink fra unge piger og kvinder 
i forbifarten, når jeg havde noget usædvanligt tøj på, sort på 
øjnene eller strikkede gamacher der blev regnet for tøsetøj. 
Det var en udfordring til den flade normalitet der var 
fremherskende dengang, hvor det kun var acceptabelt at 
være amerikanerklippet, det vil sige maskinklippet helt op i 
nakken og på siderne og have tilbagestrøget fedtet 
Brylcremehår.*)
I mange år helt op til jeg begyndte at miste håret, fulgte jeg 
min egen mening om hvordan jeg ville se ud, og ikke de 
andres. Nu bestemmer min kone at jeg ser godt ud med helt
kort hår, ligesom min mor helst ville have det i min ungdom. 
Nu hvor jeg har begyndende måne og meget høj pande 
synes jeg også selv det er pænere. 
Hvis jeg nogle gange lader det gro lidt længere så jeg igen 
får det naturlige fald og krøller jeg stadig har, synes jeg det 
ser for flippet ud og at det er alt for besværligt. 
Nu er det heldigvis heller ikke længere så vigtigt.
Dog klæder jeg mig stadig afslappet og lader mig ikke

*) Dengang var der noget hårcreme der hed Brylcreme, og de unge 
og poppede havde enten charmekrølle foran i det tilbagestrøgede 
hår eller anderumpe i nakken
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dirigere rundt i manegen af skiftende modetendenser. Jeg 
har aldrig ejet et sæt tøj.

I min ungdomstid, det vil sige fra 15 års alderen, var jeg på 
den politiske front optaget af Danmarks Kommunistiske 
Ungdom, Slumstormerne, Aldrig Mere Krig, Kampagnen 
Mod Atomvåben, Vietnambevægelsen mod krigen i Vietnam 
og Organisationen For Vedvarende Energi (OVE). Og flere 
andre.
I midten af 60'erne, da jeg var blevet mere politisk bevidst, 
begyndte jeg at støtte Martin Luther Kings 
borgerrettighedsbevægelse og De Sorte Pantere*) i USA og 
på at deltage i bekæmpelsen af apartheidstyret i Sydafrika 
gennem støtte til A.N.C. og Nelson Mandelas kamp for det 
sorte flertals rettigheder.
Vi opfordrede folk til at boykotte sydafrikanske varer som for 
eksempel frugt og vin. Men så sagde alle de bedrevidende 
og hellige kapitalister, politikere, det meste af befolkningen, 
og deriblandt min halvsøster og bror og deres familier (men 
hverken far eller min halvbror Beni), at det var noget pjat og 
ikke nyttede noget.
Vi ved jo hvordan det siden er gået og nu har selv samme 
søster og svoger som turister besøgt Robben Island, hvor 
Mandela fik frastjålet to tredjedele af sit liv med 
umenneskelig behandling.
Dette arbejde som aktivist og ved de utallige 
demonstrationer gjorde osse at jeg mødte mange dejlige 
mennesker og søde piger.

*) The Black Panthers Party med Malcolm X (1925 - 1965)
Han har blandt andet sagt: ”History is a peoples memory and 
without a memory man goes back to the lover animals”
"Historien er et folks hukommelse og uden hukommelse bliver 
mennesket et tilbagestående dyr"
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Kampagnemærket mod atomvåben

Inspireret af min far der var sluppet for militærtjeneste, ved 
at sige at han var platfodet og min halvbror Beni som jeg så 
op til - og som stak af fra Danmark da han blev indkaldt til 
session, - ville jeg heller ikke være soldat.
Jeg var pacifist, medlem af Aldrig Mere Krig og derfor imod 
enhver form for vold, militære overgreb, krig og så videre.
Især den fladpandede måde befalingsmænd opførte sig på 
overfor rekrutterne fandt jeg idiotisk og umenneskelig og da 
jeg var / er meget antiautoritær, var jeg klar over, at jeg højst
sandsynligt ville komme til at tilbringe det meste af min tid i 
militærfængsel, fordi jeg aldrig - uanset formålet med det - 
har villet finde mig i at blive behandlet som lort. Det var også
én af grundene til mine mange problemer i skolen og på 
arbejdspladserne.
Min svoger Finn, der var professionel soldat, brugte megen 
tid til at prøve på at overtale mig til at blive soldat, for så ville
jeg blive et rigtigt mandfolk! Militærnægtere var kun for 
tøsedrenge - og så videre. 
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Det fængede ikke rigtigt hos mig da jeg aldrig har været 
bange for at være en såkaldt tøsedreng.
For nylig hvor jeg snakkede med Finn om det, sagde han: 
Har jeg virkelig været så naiv engang!
Far fortalte mig, at han i sin ungdom da han arbejdede som 
ungtjener på færøbåden Slejpner, blev kaldt en tøsedreng, 
fordi han ikke som de andre søfolk ville drikke øl hver gang 
de samledes ved langbordet og fejrede deres vellykkede 
ankomst til Færøerne. Han ville kun drikke sodavand.
Jeg har aldrig kunnet se noget særlig specielt mandigt eller 
for den sags skyld kvindeligt ved bøvede fulderikker der 
dingler rundt i gaderne eller bliver uddannet i  
krigshåndværket, og terroriserer, mishandler og myrder 
mere eller mindre uskyldige civilister, eller de såkaldt 
fjendtlige soldater i guds navn i Vietnam, Afghanistan eller 
Irak.
Da jeg blev indkaldt til session i 1963, fortalte jeg dem derfor
at jeg ville være militærnægter.
I første omgang ignorerede sessions folkene mit ønske og 
meddelte mig at jeg var blevet udskrevet til Almegårds 
kaserne på Bornholm.
Jeg var i forvejen blevet advaret om deres uvilje mod 
militærnægtere, derfor skulle jeg meddele 
sessionsmyndigheden, at jeg allerede havde indsendt en 
ansøgning om at blive fritaget for militærtjeneste, fordi det 
stred imod min samvittighed at bære våben. ”Nåh ja”, sagde
den pågældende officer så, ”det er jo også rigtigt”, og så 
fandt han mit brev som lå under de øvrige papirer foran ham
på skrivebordet.
De skulle lige prøve om jeg var så autoritetstro, at jeg
rettede mig efter deres beslutning uden at protestere. 
Syge i roen som de er!
Hvis jeg ikke havde protesteret over udskrivningen til 
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Militærnægtere i Kompedal lejren,
jeg står som nummer tre fra højre, 1963

Almegård, ville der ikke have været nogen vej tilbage, sådan
var reglerne nemlig dengang.

Opholdet i Kompedal der ligger i nærheden af Engesvang 
på hovedvej 13 mellem Viborg og Vejle havde en varighed 
af 22 måneder. Ugelønnen var på 30 kroner.
I 1963 var det langt fanden i vold, og det tog det meste af en
dag at komme dertil med flere togskift undervejs.
Jeg var der i omkring et år.
I et brev den 12.08. til far skriver jeg blandt andet:
Ja så er jeg i Kompedal og det er faktisk et dejligt sted.
Forholdende er meget gode, for eksempel kan jeg nævne at
vi i fritiden kan benytte os af et musikværelse med 
radiogrammofon og klaver, læsestue med alt hvad der 
findes af tidsskrifter og aviser, blandt andet Fakta om
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Dette billede fandt jeg tilfældigt i en avis, for knapt 20 år siden

Sovjetunionen og Land og Folk.
Der er to tvungne kurser, lyrisk forståelse og 
kunstforståelse.
En gang om ugen bliver der forevist en god film på 16 
milimeter der er udvalgt af vort kulturudvalg. 
Jeg kan benytte mig gratis af et brevkursus i engelsk, tysk, 
og fransk hvis jeg skulle få lyst, og så er der masser af skov 
og plantage at gå tur i.
Forstanderen for Kompedal lejren hed Bruno Pedersen, 
Souschefen hed Holse, og arbejdslederne hed: Grønfeldt, 
Frede Mogensen og Andresen, kaldet Bifo.
Der var forskellige muligheder for at gøre tjeneste i min tid 
dér. Dels kunne man komme på skovholdet, der hver dag 
blev kørt ud i Kompedal Plantage på ladet af en lastbil med 
presenning.
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En af barakkerne i Kompedal

Dels var der hjemmeholdet, der tog sig af hjemlige opgaver 
som køkken- og rengøringsarbejde, 
bygningsvedligeholdelse, arealpleje og kontoropgaver.
Derudover var det muligt at blive udstationeret til blandt 
andet Viborg Museum hos Peter Seeberg eller på 
Landsarkivet i samme by. Udstationering var i sin vorden på 
det tidspunkt, så der var ikke så meget at vælge imellem.
Jeg valgte skovholdet fordi jeg syntes det lød godt at 
opholde mig i skoven hele dagen.
Dagene startede meget tidligt med fælles morgenmad i 
marketenderiet i lejren - som jeg overhovedet ingen 
erindring har om - derefter var der en kort pause til at få 
skiftet til arbejdstøj hvorefter vi blev kørt ud i plantagen på 
ladet af en lastvogn.
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Hver morgen i skoven indledtes med en længere 
forhandling med arbejdsleder Frede Mogensen kaldet 
Momme, om dagens akkord, der efter vores mening skulle 
være så kort som mulig. Som regel fik vi den presset ned til 
nogle få timers arbejde der for det meste bestod i at ridse 
op, det vil sige, at tynde ud i de lange lige rækker af hurtigt 
voksende lærketræer, der gav læ for de mere langsomt 
voksende små gran- og fyrretræer.
Vi opholdt os i en mandskabsvogn med et stort og et lille 
rum adskilt på midten af indgangsrummet hvor der overfor 
døren stod et lille brændekomfur med ringe, så man kunne 
holde varmen om vinteren og koge vand til te.
Efter arbejdet snakkede vi, læste, spillede kort, eller sov på 
gulvet.
Hjemme i lejren lavede vi en del skæg og ballade i fritiden. 
Vi var jo bare nogle store drenge og der var ikke meget at 
foretage sig udover at glo på et sort hvid tv i opholdsstuen 
hvor der dengang kun var én kanal med nogle få timers 
udsendelse. Derudover havde vi et atelier. 
Det var her jeg inspireret af blandt andre Finn Th. 
Bachmann og Bjørn Friis påbegyndte min interesse for at 
male billeder med oliefarver.
En af løjerne var vandkamp på gangen om natten.
Der var en lang gang i hele barakkens længde med 
mandskabsstuer på hver side og vi brugte 
brandslukningsspandene med håndpumper til at sprøjte 
med.
En anden fornøjelse var at bære én af arbejdsledernes 
privatbiler ind i opholdsstuen og derefter se ham løbe 
forvirret rundt fordi han ikke kunne finde sin bil.
Indgangen bestod af to fløjdøre med ruder og var lige bred 
nok til at bilen kunne komme gennem døråbningen, hvis 
man tog dørene af.
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Arbejdsleder Grønfeldt der var en ældre og skikkelig mand 
der stod for snart at skulle pensioneres, var ejer af bilen og 
kunne ikke fatte hvordan den var kommet derind og hvorfor.
Derefter morede vi os kosteligt over at se den stakkels 
gamle mand køre frem og tilbage flere hundrede gange for 
at få den ud igen uden skrammer.
Jeg er glad for at jeg ikke var indkaldt nogle år senere da 
det var udbredt mellem nægterne at ryge hash. Jeg har hørt
at en af årgangene efter os, af bar kedsomhed satte ild på 
en af barakkerne der brændte ned til grunden.
Nogle af de nægteres navne jeg husker fra samme årgang 
på 90 personer er:
Anders Glob, Johan Piepgrass, Torben Blond, Finn Th. 
Bachmann, Kelvin Sommer, ”Strikker”, Bjørn Friis, Carsten 
Grolin, Jens Hjuler Kristensen, Keld Laumann, Erling 
Fredvig, Poul Lindqvist, Poul Erik Klostergård Schrøder, Ole
Brørup, Jørgen Saabye, Eli Frederiksen, Peter Magnussen, 
Jan Riishede, Jens Bukh og Jan Kirstein.
Det var jo ikke det sted man havde mest lyst til at opholde 
sig som 19 årig.
Vi var meget interesseret i at jagte noget ”kørvel,” og det var
så sjældent vi så nogle piger derude, at vi sagde vi fik 
stådreng hvis vi så en damecykel.
Den nærmeste flække var Gråmose og den nærmeste 
stationsby var Engesvang der dengang kun bestod af to 
rækker huse omkring jernbanestationen der kun var et 
såkaldt trinbræt.
Silkeborg var den nærmeste større by, men heller ikke her 
var der dengang basis for de store udfoldelser udover 
muligheden for at finde en pige på Silkeborg højskole hvilket
aldrig lykkedes.

Inden jeg blev indkaldt til aftjening af min civile værnepligt, 



228

havde jeg i København i vinteren 1962 - 63 engang fundet 
en ulåst knallert i et af de store runde cykelstativer der 
dengang var på Rådhuspladsen.
Jeg havde kigget på den flere gange og holdt øje med om 
den stadig var der. Det så ud til at den var forladt, baghjulet 
var punkteret så det krævede lidt af mig om jeg ville tage 
den eller ikke. Det faldt mig overhovedet ikke ind at den 
kunne være stjålet.
Jeg ønskede mig en knallert men havde ingen penge til at 
købe den for, så en nat besluttede jeg mig, og trak den hele 
vejen hjem til Vanløse, hvor jeg afleverede den næste dag til
min ven Emil i cykel- og knallertværkstedet. Han satte nyt 
dæk og slange på og justerede forskelligt på den så den 
kunne fungere.
Jeg var glad for den og kørte på den i omkring et halvt år.
En aften hvor jeg ankom til Nikolaj Plads ved Vingården og 
slukkede motoren så den rullede det sidste stykke, tænkte 
jeg ikke på at lyset samtidig slukkedes.
Jeg så godt politibetjenten der stod 30 meter længere 
fremme, men jeg var ung og fanden i voldsk og spillede med
vilje højt spil og jeg regnede med at han havde set at jeg 
havde lys på da jeg kom kørende.
Desværre var det ikke tilfældet for han kom hen til mig og 
bad om at se min police fordi jeg kørte uden lys.
Jeg vidste at slaget var tabt på forhånd, så jeg gik til 
bekendelse med det samme og sagde til ham at jeg havde 
stjålet den. Det troede han ikke på, så slemt er det nok ikke,
sagde han, lad mig nu ringe til Antonigade.
Han ringede fra et polititelefonskab i Nikolajgade, der 
dengang fandtes rundt omkring i byen.
Hurtigt fik piben en anden lyd og kort efter kom der et 
salatfad, en Citroen HY der tog både mig og knallerten med 
til lokalpolitistationen i Antonigade.
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Her blev jeg registreret, afhørt og senere afhentet til 
overflytning og forhør på Politigården.
Jeg husker at politimanden der skrev rapport med én finger 
på et gammelt hakkebræt hed Birk.
Jeg var skam en meget farlig forbryder.
Jeg blev løsladt ud på morgenstunden, en oplevelse rigere.
Nogle måneder senere modtog jeg et anklageskrift og blev 
indkaldt til at møde i byretten på Nytorv hvor den 
beskikkede forsvarer fortalte mig, at han håbede at jeg 
skulle møde dommeren i en uge hvor alle fik en bøde 
uanset hvad de havde lavet, fordi rettergangen nærmest 
kørte på samlebånd!
Desværre var det ugen før eller efter, for jeg kom i den uge 
hvor alle fik ti dage i spjældet for ligegyldigt hvilken 
småforseelse. Jeg ville blive indkaldt senere til afsoning.
Anklageskriftet lyder:

”Hr. Chauffør Michael Perlmutter, Limfjordsvej 40. 3. th. Kbh.
F. født d. 29.06.1944 i København. 
Sættes herved under tiltale ved Københavns byret til strafs 
lidelse for overtrædelse af straffelovens § 293, stk. 1 og 
færdselslovens § 69.1 jfr. § 40.1, ved den 9.8.1963 mellem 
kl. ca. 0100 og kl. 0300 til den 14.8.1963 kl. ca. 0005 her i 
staden at have gjort uberettiget brug af en Valdemar 
Frederik Petersen, Flintholm Alle 39.1. tilhørende, til ca. 400
kr. vurderet, cykel med hjælpemotor, idet han satte sig i 
besiddelse af nævnte køretøj på Rådhuspladsen og 
benyttede den til kørsel her i byen og til Liseleje, senest til 
Nicolaj Plads hvor han blev anholdt, samt ved anholdelsen 
at have kørt uden at cyklen var forsynet med tændt forlygte.
Der nedlægges påstand om frihedsstraf.”

Københavns politikammer, den 5. OKT. 1963.
P.p.v. Vendsborg.
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Jeg fortalte dem naturligvis ikke, at jeg havde kørt på 
knallerten i over et halvt år, de kunne jo ikke bevise hvornår 
jeg havde taget den!
De prøvede dog at påstå at jeg havde stjålet den på 
Flintholm Allé hvilket jeg afviste.

Efter jeg havde været i Kompedal i nøjagtig otte måneder, 
blev jeg den 7. april 1964 pludselig indkaldt til at afsidde min
hæftestraf på ti dage i Viborg Arresthus.
Jeg blev modtaget af arrestforvalter Henriksen der var 
meget flink, og jeg sludrede lidt med ham.
Det var et meget gammelt fængsel, bygget i 1879.
Lige i den periode jeg skulle sidde der, var fængslet under 
ombygning. Flere af de gammeldags umoderne celler blev 
taget ud af brug mens de blev renoveret. Fængslet var 
blevet moderniseret én gang før, hvor der blev indlagt 
centralvarme og elektrisk lys i stedet for gaslys.
Moderniseringen denne gang gik ud på at udskifte de 
bittesmå vinduer oppe under loftet med nye store, der ville 
blive monteret så langt nede, at det blev muligt at se ud 
gennem dem.
Der ville blive isat lyskontakter indvendigt i cellen, så man 
selv kunne tænde og slukke lyset og stikkontakt til 
barbermaskine.
Det gamle slidte inventar skulle udskiftes, og der ville 
komme håndvask med fliser omkring i stedet for de 
nuværende spande, vaskefad og pispotte med låg og der 
skulle lægges linoleum oven på trægulvene.
Moderniseringen resulterede i det helt usædvanlige, at jeg 
der var hæfte fange blev sat sammen med en 
afsoningsfange, der havde fået otte måneder for røveri.
Hans navn var Freddie Holm Nikolajsen. Det viste sig at han
også havde været nægter.




