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Barndommen

Min farfar Johan Christian Fonnesbech Juhler blev født 
den 31.08.1878.
Han blev gift med min farmor den 9. september 1920, da 
han var 42 år gammel. Min farmor var under 18 år,  hvilket 
betød, at kongens tilladelse skulle til.  De fik Chritian X´s 
tilladelse i et kongebrev, og de begyndte deres tilværelse 
på Hulgaardsvej nr. 17 i Brønshøj i en lille toværelses 
lejlighed.

Min farfar var 1. styrmand på passagerdamperen Frederik  
VIII, som  sejlede immigranter fra Danmark og Norge til 
USA*. Frederik VIII blev bygget i 1913 i Stettin og var 
indtil 1974 Danmarks største passagerskib. Frederik VIII 
sejlede på ruten København-Oslo-New York, men i perio-
der også fra Kritianssand i Norge foruden Halifax i Ca-
nada og Philadelphia i USA.
Skibet havde en besætning på 259 mand, kunne medføre 
121 passagerer på I klasse, 259 på II og 881 på III. Efter 
at USA i 1932 indførte kvoteordning på de enkelte landes 
indvandring til USA, faldt grundlaget for Skandinavien-
Amerika Linjen bort og i November 1935 sejlede Frederik 
VIII ud på sin sidste rejse til USA.

I august 1921 fødes min fars søster Lisa, og min far bliver 
født den 30. oktober 1926.

Min far går i skole, men det er ikke sjovt for ham. Han for 
skældud og bliver slået med et spanskrør. Hans far bliver 
syg og dør i den 8. august 1936, kun 57 år gammel. Min 
far er da 9 år gammel.

Herefter lever min far således sammen med sin mor og  sin 
storesøster, og der er ikke mange penge at gøre med. 

* Kilde: Handel- og Søfartsmuseet på Kronborg slot
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De bor i en lille toværelses lejlighed i Brønshøj. Min far-
mor gør rent, hvor hun kan få arbejde for at tjene til føden, 
og hun spår i kort. Min far fortæller, at han er meget flov 
over det. Når han kommer hjem fra skole, sidder kvinder 
udenfor døren til lejligheden og venter på at komme ind 
for at blive spået, og min far skynder sig væk. Som voksen 
gør han grin med det, de venter på at høre om den store 
kærlighed eller den store gevinst. Han håner det. Det er 
som om, han ikke tror så meget på det i sit voksne liv, som 
om han har mistet troen.

Min fars barndom er præget af fattigdom, jeg husker hvor-
dan han fortæller, at han fik brødskorper og osteskorper 
med i skole og smed dem væk, fordi han var flov over det.
Den smerte og det afsavn hans fars død sikkert har givet 
ham, følger ham resten af livet, og han bliver en mand, 
som kun tror på det, man har i hånden, det der kan bevises, 
og det der er tilgængeligt. Han bliver en mand, der forstår 
hvad afsavn er, en mand der hele sit liv lever spartansk og 
tilbagetrukket, en mand der foretrækker livet alene med sin 
familie frem for livet i mængden.
Manglen på penge i barndommen gør ham sparsommelig 
hele livet, han kan ikke lide forbrug og slet ikke overfor-
brug. Han bryder sig ikke om luksus, og kan ikke lide at 
nogen kan køre gratis på livets landevej uden at røre en 
finger for det.

Han lærer at holde på det, han har, han samler, og han læ-
rer at handle. Han lærer sin intuition at kende, og han lærer 
at stole på den.
Han bryder sig ikke om at blive frataget sin frihed, fri-
heden til at vælge, og han ser ekspansion og fremdriften, 
som det vigtigste i livet. Han kan lide folk, der tager et 
initiativ, og han er altid tro overfor sit fædreland.
 
Han værdsætter arbejdsomhed, og folk der kan noget, han 
ikke selv kan. Hans kvindesyn er allerede tidligt anderle-
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des end mange andre mænds er, for han mener, kvinderne 
kan meget mere end at gå hjemme og passe børn. Han 
beundrer sin kone, at hun kan bruge sin hjerne. Selv synes 
han ikke, at han har ”et godt hoved”, så alt ”hovedarbejde” 
overlader han til min mor.

Min far kan godt lide en kop øl med naboen, en cigaret 
med genboen, og han holder sig hele livet på det jævne. 
Han er venstremand det meste af sit liv, og han kan bedst-
lide folk, der er nede på jorden.

Allerede som 14-årig, den 2. januar 1941 kommer han i 
lære som elektromekaniker hos Siemens Elektricitetsak-
tieselskab på Blegdamsvej 124 i København Ø, og jeg tror, 
at det er min farmor, der sørger for det. Der skal penge til 
derhjemme, og min far står i lære i alt i 5 år til 31.12.1945.  
Han får i 1. læreår 0,10 kr. i timen, og i sidste læreår 0,20 
kr. i timen. Han består svendeprøven i 1945 med karakte-
ren: Vel udført.
Hvordan hans liv som lærling har været, ved vi meget lidt 
om, men det har sikkert været hårdt arbejde.
Livet som elektromekaniker betyder kun én ting for min 
far: En indtjeningsmulighed. Min far interesserer sig nem-
lig ikke for elektronik, og han er sikkert ikke blevet spurgt 
om, hvad han vil være, da han er 14 år.

Da han som 19-årig er ved at være færdig som elektro-
mekanikerlærling, kommer han ind hos Livgarden, og er 
menig fra den 20. november 1945 – den 20. juli 1946. Han 
er rekrut nr. 214 i 1´ Livgardebatalion 2´ Kompagni. Det 
er altså kun kort tid han er hos garden, men denne tid er 
uforglemmelig for min far. Han forbliver en tro garder hele 
sit liv, og han er medlem af garderforeningen i mange år.
Der er dog et minus ved det. I hans soldaterbog står der 
med sirlig skrift og blæk, at han af ”kassationskommis-
sionen er erklæret for stedse usikker til krigstjeneste pga 
gigtfeber.”
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Gigtfeberen får han som barn, og det jeg husker mest fra 
hans fortællinger om den, er at han lå på sygehus med sta-
tiver over sig for at dynen ikke skulle røre ham, fordi det 
gjorde så ondt. Gigtfeberen sætter sig på hans ene hjerte-
klap,  hvilket får stor betydning senere i livet for ham.

Hans evne til at digte og hans humoristiske sans ses her 
tydeligt at et brev, han sender hjem til sin mor under hans 
tid i garden.

” Brev til mor.

Den gang da i garden jeg mødte som rekrut,
da var jeg skam en rask og munter, livlig lille gut.
Jeg jublede, jeg dansede, ja jeg var fuld af krudt,
men siden hen, saa ble´ jeg dog en lille smule mut.

De nye uniformer vi skulle have paa,
de fleste var for store, og de andre var for smaa.
i støvlerne de gav os, vi ikke kunde gaa,
det tog os li´ en time, naar vi skulde ha´ dem paa.

På stuen hvor jeg bor, ja der er vi 16 mand,
Der er kun plads til 8, saa det gaar jo som det kan.
Paa gulvet sover 6 mand, opad væggen sover 2,
saa det er skam et fint hotel, jeg der er kommet paa.

Hver morgen saa stiller vi klar paa vores stuer,
korp´raler og kornetter de knalder os som fluer.
De glor paa vores hylder, de glaner i vort foer,
straks melder der sig fire mand i søndag-vagtens kor.

Hver formiddag i tropperne, vi bliver jaget ud,
og alle vore befalingsmænd, de garver vores hud.
De skaber sig som vilde, de skriger, ”din dumme stud”
jeg tvivler paa, om nogen af dem kender biblens bud.
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Forleden dag de gav os en ordentlig stroppetur,
jeg tror de er tossede, de skulde sættes i bur.
Vi smed os ned paa mavserne, det gik som smurt,
og jeg stak næsen ned i noget, som koen havde gjort.

Om dagen saa farer vi rundt paa moder jord,
de sir´ at det er træning, men paa den vi ikke tror.
Vor delingsfører er skrap, han tar´ saa tit en svømmetur,
mens 40-tyve gardere staar maabende og glor.

Ja, ser du vores primus, det er en prægtig fyr,
Men det er kun, naar han er i sit fineste humør.
For bliver han først gnaven, saa er han ikke kær,
saa skræmmer han som ingen ting den hele ganske hær.

En del af kompagniet, det farer pr. motor,
især den ene løjtnant, et lækker lille nor.
Han farer ud paa digerne, og farten den er stor,
forleden dag da væltede han en af egnens broer.

Men selv om vi blir´ knaldet og maaske ogsaa mør,
saa glemmer vi dog aldrig vort prægtige humør.
Og kalder de til striden dig for konge og for land,
saa ved jeg at vi møder frisk og oplagt alle mand.”

B. F. Juhler 1945-1946
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2. verdenskrig 

Da 2. Verdenskrig bryder ud, er min far 13 år, og han står 
i lære det meste af krigen. I den sidste tid er han medlem 
af modstandsbevægelsen, og det er ikke noget, han taler så 
meget om, men selve krigen forbliver hans store interesse 
resten af livet.

Der findes sikkert ikke den bog, min far ikke har læst om 
krigen, og det han ikke véd om krigen, og han bliver som 
tidligere nævnt medlem af diverse selskaber, hvor han mø-
der ligesindede. Han er et leksikon, hvad krigen angår, og 
når jeg sammen med ham møder nogen, han taler om kri-
gen med, kan jeg se hans iver og hans engagement komme 
frem. Han elsker ikke krigen, men han elsker at forstå, 
finde ud af, undres og lære af den krig. Den indeholder så 
mange elementer, så han aldrig bliver færdig med den.

Det er nok det, som interesserer ham allermest i hans liv. 
Han er modstandsmand i en alder af 18 år i den sidste del 
af krigen, og han synes ikke, at Danmark gør nok mod-
stand. Han elsker initiativ, og kan ikke forstå hvorfor ikke 
flere gør noget. Han mangler sammenholdet, modet og 
livskraften hos menneskene. Han synes, at der burde være 
gjort noget mere, og han må resten af sit liv lære tålmodig-
heden at kende. Han lærer dog ikke at blive ven med den, 
den virker dræbende på ham, den sætter ham ned, binder 
ham og gør ham sløv. Han lærer aldrig at forstå, hvorfor 
mennesket ikke kan gøre noget mere, end det gør. Hellere 
fremad end at læne sig tilbage.

Han læser alt det han kan om 2.Verdenskrig. Min mor 
læser også, og i deres år som pensionister bruger de megen 
tid på det. Bøger fra biblioteket selvfølgelig. De hygger sig 
med det foran brændeovnen, snakker og diskuterer om det, 
de læser.
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