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BARNDOMSERINDRINGER
af  Søren Jensen

Erindringer fra min 
barndom og opvækst 
på et statshusmands-
brug ved Gersdorffs-
lund i 1950’erne og 
60’erne

Jeg er den yngste ud af en flok på 
6. Født 1951. Vi er 4 drenge og 2 
piger. Min søster og jeg er født på 
ejendommen - Gersdorffslundvej 10, 
Møllemark. Det var stedbetegnelsen 

dengang. Møllemark er det areal, 
som strækker sig fra vandmose-
skoven til Hou (sogneskellet mellem 
Gosmer og Halling sogn).  Hou lig ger 
i Halling sogn. Møllemark pr. Hou 
var adressen dengang, så når vi fik 
post fra Hou postkontor, kunne 
Carlo-skomager altid finde os. Sted-
betegnelsen Møllemark kan måske 
henføres til, at der på Hallingvej 6 
lå en hollandsk vindmølle. Denne 
mølle brændte ned i 1914 og var 
dengang i Halling sogn.

Mine øvrige søskende er født 
på ejendommen Hallingvej 20, 
(1939 - 1944) en lille landbrugs-

ejendom, hvor mine forældre og 
mine søskende boede, før de kom til 
Gersdorffslundvej. Ejendommen er i 
1926 opført af  Volmer Fuglsang. Han 
sælger i 1930 ejendommen videre 
til Christiane og Alfred Mortensen. 
Vores forældre overtog ejendom-
men 1. maj 1946 - efter Christiane 
og Alfred Mortensen. Det var et 
statshusmandsbrug, hvilket vil sige, 
at alle ejendommene var udstykket 
af staten, og at der i ejendommen 
var lån til statskassen (køber svarer 
jordrente og renter af lån til stats-
kassen). Jorden til ejendommen er 
i 1926 udstykket fra Gersdorffslund 

Mit barndomshjem, Gersdorffslundvej 10, Møllemark, ca. 1946
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samtidig med 15 andre i nabolaget 
og en lille del af ejendommene i 
Højby. I 1922 blev der også udstyk-
ket jord til 26 statshusmandsbrug 
alle beliggende i Højby. Også disse 
er udstykket fra Gersdorffslunds 
jorde. Ejendommene havde et 
jordtilliggende på ca. 9,5-10 tdl. eller 
5,2-5,5 ha.

Statshusmandsbrugene opstod 
som følge af lensafløsningsloven 
fra 1919. Denne lov pålagde stam-
huse at betale en afgift på 25 % af 
ejendommenes værdi til staten, 
herudover skulle stamhusbesid-
derne mod erstatning afgive 1/3 af 
jordarealet til udstykning af hus-
mandsbrug. Disse er alle opført efter 
lovbestemte regler, hvordan og hvor 
stor stuehuset og landbrugsbyg-
ningerne skulle være og efter den 
stilart, der kaldtes Bedre Byggeskik. 
Den årlige rentesats på lånene, som 
landmændene skulle svare til staten, 
var konjunkturbestemt, det vi idag 
kalder variable rente.

Forår
Meget tidlig forår køres der møg ud 
fra møddingen. Far får hjælp fra en, 
han kender til at hjælpe til med at 
læsse møg på hestevognen. Møget 
blev lagt i stakke eller “roger” og 

spredt ud på marken derfra. Marken 
pløjes med hjælp fra naboens hest 
“Klaus”, som er en nordbag-hest og 
vallak. ”Klaus” er ejet af Arthur Peder 
Nielsen, som købte ejendommen 
Hallingvej 20 af vores forældre 
1. maj 1946. Vores hest “Tulle” er 
(hoppe)også hest af nordbag-racen 
-en meget rolig og godmodig hest 
som var nem at arbejde med. “Tulle” 
og “Klaus” er kendt med hinanden 

og arbejder godt sammen, når der 
pløjes. ”Klaus” havde også sin faste 
plads i vores stald - han stod ved 
siden af “Tulle”.

“Klaus” var på kost og på stald i 
vinterhalvåret hos os - og sommer-
halvåret hos naboen. På den måde 
kunne man deles om hesten. På 
bjælken over hestene stod deres 
navne skrevet, så man skulle ikke 
være i tvivl om, hvor de skulle stå. 
Når hestene skulle arbejde meget, 
fik de lidt ekstra foder i form af korn 
og melasse, ellers til daglig fik de 
bare skrabede sukkerroe. De skulle 
være ekstra rene og fri for jord, 
for hvis ikke de var rene, kunne 
hestene få dårlige maver. Tilbehør 
til roerne var halm, bygavner og 
lidt hø.

Eftersom begge heste har stået 
på stald hele vinteren og ikke lavet 
ret meget, skal de lige i form efter 
den lange vinter. De sveder meget 
og er lidt trætte. ”Tulle” spændes 
foran harven, og når vejret og jor-
den er til det, harves der, og senere 
bliver markerne tilsået både med 
korn og lidt senere roer (kålroer 
og sukkerroer). Sædskiftet på mar-
kerne er meget vigtigt. Der skiftes 
rundt mellem markstykkerne for 
at få det optimale udbytte, f.eks. 
skulle der gå 5-6 år, inden man 

Mine søskende, ca. 1952

Mine forældre, Asta og Jens R. Jensen, ca. 1980
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Topografisk kort med Møllemarks placeringt

igen måtte dyrke roer på det 
samme markstykke.

Ajlebeholderen tømmes. Der er 
sat en pumpe ned i ajlebeholderen, 

som via snoretræk fra motoren, som 
står inde i laden, får pumpen til at 
køre. På pumpen er der en slange, 
som føres over til ajletønden. Ajle-

tønden ligger på hestevognen, som 
“Tulle” trækker. Ajlen spredes på 
græsmarken.

Roerne skal renses med radrenser, 
og senere skal de luges (tyndes) 
- dvs. 3 gange skal man gå ræk-
kerne igennem. Det med at luge 
var ikke den opgave, vi bedst kunne 
lide - men vi skulle jo hjælpe til, så 
godt vi kunne. Ellers var det mors 
arbejde. Hun stod tidligt op og gik 
i gang, inden vi andre skulle op og 
i skole. Vores far fik altid de “værste” 
rækker (det var de rækker med roer, 
som var meget vanskelige at luge - 
fyldte med senegræs og som regel 
i yderkanten af roemarken). Det 
kunne godt tage lang tid at komme 
igennem disse rækker. Marken, hvor 
der skulle være roer, og som var 
pløjet om foråret, var det lidt svært 
at få gjort klar til såning. Der kunne 
tit være mange knolde, som det var 
svært at få jævnet ud.

Vi er færdige med at tærske korn 
(byg). Tærskeværket skubbes hen Sortbroget ko kaldet ”Kirkegården” efter dens tidligere ejer
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mod gavlen i laden, for at give plads 
således, at vi kan åbne ladeporten, 
som vender ud mod marken. En dej-
lig fornemmelse at åbne ladeporten, 
og lade foråret komme ind!

Køerne skal ud på græs. 6-7 køer 
af blandet race. Køerne står bundet 
i tøjr på marken. Det var som regel 
mit arbejde at trække køerne hjem 
om aftenen og vande dem ved 
pumpen, som stod på gårdsplad-
sen. Det var meget vigtigt at få 
køerne bundet “rigtig” sammen, når 
de skulle trækkes hjem dvs. to og to 
bundet sammen i tøjr. Hvis ikke de 
kom til at gå med den rigtige mak-
ker, gik der kludder i det. Køerne 
havde enten navne eller numre. 
Især husker jeg 2 køer - den ene 
“Kirkegården” - en stor sortbroget 
ko, som skulle trækkes hjem alene, 
meget langsomgående. Det var mit 

arbejde. Navnet, som den fik, var op-
kaldt efter dens tidligere ejer Arne 
Kirkegaard – Halling. Den anden, 
jeg mindes, var en grå krydsningsko. 
Den hed Schmidt - opkaldt efter 
kreaturhandler Niels Schmidt. Så var 
der lige jerseykøerne, de havde ikke 
rigtig nogen navne, måske bare “jer-
seybukkerne”. Vi havde også hund 
en samojede. Den første var en 
hanhund, ikke helt ægte. Den anden 
var en hunhund, ægte samojede 
hund. Fælles for hundene var, at de 
var meget opmærksomme på alle 
dyrene på ejendommen. De forsva-
rede og passede på dyrene, hvis der 
kom fremmede ind i stalden.

Sommer
Roerne luges en sidste gang. Der slås 
græs til hø, for senere at blive sat på 
høstativer, inden høet køres ind.

100 hønekyllinger er købt hos 
Jacob Buch, Fillerup Enggaard. Det 
var daggamle kyllinger, som straks 
kom ind under “kyllingemoderen”, 
som er en stor kasse på 4 ben. På 
undersiden er et varmelegeme, som 
kunne holde kyllingerne varme. 
Denne “kyllingemoder” blev kun 
brugt, når kyllingerne var helt små. 
Når kyllingerne var store nok, blev 
de sat ud på græsmarken. De gik frit 
ude med foder og vand til rådighed. 
De overnatter i 2 små kyllingehuse, 
som i forvejen er slæbt ud på mar-
ken med hjælp af “Tulle”. De høns, 
som er tilbage i hønsehuset, slagtes 
hen over sommeren for at give plads 
til kyllingerne, som kommer ind til 
efteråret.

Der er også købt hanekyllinger. 
De bliver fedet op og slagtes hen 
over sommeren.

En god Sommerret: Grydestegte 
hanekyllinger og nye kartofler, friske 
jordbær (fra haven) med mælk på.!

Efterår
Vores fælles selvbinder gøres klar. 
Kniven slibes, og selvbinderen 
skal smøres. Når høsten går i gang, 
aftaler man indbyrdes, hvem der 
skal høste først og så fremdeles - 
der er 4 naboer, som er fælles om 
selvbinderen. Der skal 3 heste foran 
selvbinderen. Det er ikke nemt at få 
3 heste til gå sammen uden ballade 
mellem hestene, men det lykkes 
som regel, når de har kørt sammen 
en dag eller to. Negene sættes sam-
men i hobesteder, og når negene 
er tørre nok, køres disse ind. Igen 
hjælper man hinanden, indtil alle 
har fået kørt kornet ind. Når loftet 
er fyldt op og alt kornet er kørt ind, 
bliver ladeporten lukket, og tærske-
værket bliver gjort klar til tærskning. 
Man skulle blot lige kigge under 
tærskeværket, som i forvejen er 
hævet op og står på hjul, for under 
tærskeværket kunne der somme 
tider gemme sig et pindsvin, som 
lige ville overvintre der! Senere 
rives marken, og dette rivningskorn 
tærskes ind med det samme. Kyl-
lingerne køres hjem og kommer ind 
i hønsehuset og begynder så småt 

Søren, ca. 1961
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med at lægge æg. Det kunne ske, 
at kyllingerne var begyndt at lægge 
æg rundt omkring. Det var så min 
opgave at finde rederne, som både 
kunne være på loftet eller i kornmar-
ken. Roer toppes først af – toppen 
bruges som foder - roerne tages op 
og køres i kule. Det er som regel i 
vores efterårsferie, at vi kører roerne 
sammen. Det var for det meste vores 
mor, min søster og jeg, der i selskab 
med ”Tulle” kørte roerne sammen. 
Der var bare et lille problem. Når 
“Tulle” så vores far stå hjemme ved 
roekulen, løb hun straks hjem. Så 
måtte jeg i hast springe op på bag-
smækken, tage tømmerne og styre 
hende hjem. Vores far og “Tulle” var 
meget gode venner! Roekulen 
dækkes først med halm senere med 
jord. Møg køres ud pr. håndkraft, 

og møddingen tømmes. Igen får vi 
hjælp fra naboens hest “Klaus,” til at 
få markerne pløjet inden vinteren 
sætter ind. Der var altid en vis ro 
over at se to heste arbejde sammen 
i marken - begge heste lidt svedige 
men meget arbejdsomme. 

Vinter
Der køres roer ind fra kulen. Det kan 
god være svært at få hul på roekulen, 
hvis der har været langvarig frost. 
Roer må helst ikke fryse i kulen. Hvis 
de var blevet frossen, blev de lagt til 
optøning i den varme stald.

Der tærskes - det er som regel om 
lørdagen, når vi kommer hjem fra 
skole. Det er lidt hårdt arbejde at 
forke negene ned gennem loftshul-
let, som er placeret lige der, hvor 
tærskeværket står. Vores far står 

ved tærskeværket og tager imod 
negene og skærer snoren af og 
kommer derefter negene i tærske-
værket. Det støver og larmer meget, 
så når vi har tærsket ca. 2 timer, er 
det nok for denne gang. Kernerne 
opbevares i sække, hvorfra de se-
nere kommer over i kværnen, som 
også står i laden. Det malede korn 
blandes op med valle og tilsættes 
lidt tilskudsfoder - denne færdige 
ret (grutning) får de store grise. Val-
len er retur-mælk fra mejeriet. Der 
kommer også syrnet mælk retur fra 
mejeriet, det får smågrisene.

Halm bruges som foder til køerne 
og til strøning til både grise og køer 
- avnerne får hønsene. Lige omkring 
jul bliver der slagtet gris. Den lokale 
slagter (Slagter Sofus fra Gosmer) 
kommer og stikker grisen i halsen 
og blodet fosser ud i en spand, hvor 
det samles og blandes med byg-
gryn. Man skulle røre godt inden 
blodet koagulerer. Det skal bruges 
til blodpølse, som vores mor laver. 
Grisen bliver hængt op på en stige 
i ladeporten og skilt ad i to halvdele 
- dette for at blive afkølet. Næste 
dag kommer slagteren og parterer 
grisen. Mor laver bl.a. leverpostej/
sylte/medister - ja næsten alt bliver 
anvendt fra grisen - det er meget 
lidt, der går til spilde. En anden ret, 
som jeg godt kan lide, er øllebrød 
med råmælk - råmælk fås fra en ko, 
der har fået kalv. Mælken er meget 
fed i starten - så på 3. dagen tager 
man mælk fra koen, og kommer 
det i et lerfad. Når mælken har stået 
en tid, skummer man fløden af, og 
kommer den ovenpå øllebrød - det 
er godt!

Der kommer mange besøgende 
hen over året
Fiskemanden (Frost fra Hou)

Brugsmanden, (Hartvig Leth - 
Halling Brugsforening afhenter æg 
som sælges til DAÆ Dansk Andels 
Ægeksport) 

Bageren, (Holm fra Boulstrup)
Slagtesvinene leveres via vogn-

mand (Arnold fra Boulstrup) til OAS 
- Odder Andels Svineslagteri.

Mælken leveres i spande, som 

Min søster og jeg med katten ”Poveloven”, ca. 1955
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hentes hver dag af mælkekusken 
og køres til Boulstrup Andelsme-
jeri. Den første mælkekusk jeg kan 
huske, havde heste til at trække 
mælkevognen. Senere blev det med 
traktor og gummivogn. Især en kan 
jeg erindre, vores nabo Ove Friis i 
Vandmosen. Han havde en Bukh 
302 traktor, som larmede meget, så 
når han kom tidligt om morgenen, 
var vi ikke i tvivl om, hvem der kom. 
Senere blev mælken afhentet med 
en lille lastbil. Det var Aage Jensen 
i Spøttrup. Han havde altid schäfer-
hunden med - den stod på ladet. I 
min sommerferie kom jeg en gang 
imellem med Aage Jensen rundt på 
mælketur for til sidst at ende oppe 
på mejeriet - det var meget spæn-
dende at komme op på mejeriet og 
se, hvordan mejeriet arbejdede den 
gang. En gang om ugen kommer 
der mælkepenge fra mejeriet. Pen-
gene afleveres i en brun kuvert, som 
placeres på låget af mælkejungerne.

Grisehandleren (Peter Andersen 
fra Dyngby) kommer med smågrise 
til opfedning. Hvis jeg er hjemme 
hjælper jeg med at få grisene ud af 
Morris 1000 varebilen. Der er en pre-
senning hen over ladet på bilen, så 
jeg må kravle rundt for at få grisene 
ud. Som tak får jeg 1 krone af den 
venlige grisehandler.

Kreaturhandleren (Niels Schmidt) 
kommer også og køber/sælger køer. 
Når en ko eller kviekalv var solgt, 
klippede han sine initialer “NS” i ko-
ens hår - tyrekalvene blev som regel 
fedet op og sendt på slagteriet.

Kludekræmmeren (også kaldet 
“den billige”) kommer et par gange 
om året - han sælger bl.a. arbejdstøj, 
undertøj, m.m.

Isenkræmmeren kom også et par 
gange. Han solgte bl.a. køkkenting 
og lerfade.

Børstenbinderen (Søren Jensen 
fra Dyngby) kommer og sælger 
børster, han får som regel hår fra 

“Tulles” manke eller hale. Hun blev 
klippet et par gange om året. Hår fra 
manken eller halen er gode til lave 
børster af. Det skal tilføjes, at denne 
børstenbinder var blind. Engang 
fortalte han vores far, at han havde 
en lille ejendom i Dyngby, og at han 
skulle hjem og luge roer - hvordan 
han kom rundt, og hvordan han 
kunne luge roer var en gåde!

Carlo - gartneren eller “persil-
legartneren” - kom også af og til. 
Han kom fra Odder med hestevogn, 
hvorpå der var placeret en stor 
kasse. Fra denne kasse solgte han 
grøntsager, blomster, m.m. Engang 
kom jeg til at “røre” ved en af hans 
potteplanter med det resultat, at 
blomsten faldt af - det viste sig, at 
det kun var en afskåren blomst, der 
var sat ned i en potte. Han skyndte 
sig straks at fjerne denne “plante” 
uden yderligere kommentarer. 
Kvaliteten af hans varer var ikke altid 
lige god!

Vaskevuggen som blev afløst af ”Ferm” vaskemaskinen. På havebænken sidder min far, bror og en bekendt, ca. 1963
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Hver sommer kom der også 
skærslibere. De skulle have en over-
natning. Mor smurte et par rugbrød 
til dem, inden de gik hen for at sove. 
De sov altid i stalden, eller hvor der 
nu var plads med lidt halm som 
underlag. Far spurgte altid, om de 
ikke ville sove på halmloftet - det 

ville de ikke, for de var bange for at 
falde ned fra loftet, når de skulle op 
om natten.

Ornemanden kom, når soen var i 
brunst. Ornen blev som regel et par 
dage og herefter hentet igen.

Inseminøren kom når koen var i 
brunst.

Kraftfoder og soja til køerne, 
tilskudsfoder til grisene, melasse til 
hestene og foder til kyllinger/høn-
sene købes hos Boulstrup Andels 
Foderstofforretning.

Kunstgødning til markerne købes 
ligeledes hos Boulstrup Andels 
Foderstofforretning - netop udgifts-
posten til foderstofforretningen 
var mine forældre meget opmærk-
somme på. Det var en stor post i det 
lille landbrugsregnskab!

Såsæd og roefrø - købes hos frøfir-
maet Grabow - Horsens.

Dyrlægerne Leth-Møller og Kofo-
ed - Ørting var på besøg, når dyrene 
var syge. Kofoed var bornholmer og 
talte udpræget bornholmsk. Det var 
noget, vi lagde mærke til dengang.

Ting man var fælles om
Brugsen i Halling var en gammel-
dags brugs, hvor man var medlem 
og fik dividende. Alt blev vejet. Mel, 
gryn m.m., og derefter fyldt i pose. 
Mine forældre købte på bog, dvs. at 
man betalte en gang om måneden. 

Maskinfællesskab: 1/4 andel i 
selvbinder, hesterive og slåmaskine, 
1/3 andel i radsåmaskine, dobbelt 
radrenser, ajletønde og frøsåma-
skine.

At hjælpe hinanden især i høstens 
tid.

Forsamlingshuset i Halling, man- 
ge fester juletræ/fastelavn m.m.

Frysehuset i Halling var på adres-
sen (Hallingvej 27). Man lejer en hel 
fryseboks, eller man deler med en 
anden,  så når der har været slagtet 
gris eller hanekyllinger, bliver va-
rerne cyklet op til Halling frysehus.

Vaskemaskine: Ferm - en stor 
vaskemaskine, som man lejede via 
købmand Bjørn i Gosmer. Det var 
købmandens søn Palle Bjørn, der 
stod for udlejningen af vaskemaski-
nen. Ferm vaskemaskinen står på en 
metalramme, hvor der er 2 cykelhjul 
og en trækstang, for at man kan 
transportere vaskemaskinen rundt 
til alle. Vores mor vasker ca. hver 
måned. Det var en stor dag når der 
var vasketøj ude og inde, som regel 
brugte hun hækken som tørrestativ. 
Når der var vaskedag, blev der fyret 

Vores so med smågrise i en fareboks, ca. 1971

”Persillegartneren” med sin hestevogn i 60’erne
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op i gruekedlen og det, der skulle 
koges, kom deri. Når mor var færdig 
med at vaske, kunne vi benytte den 
dejlige varme gruekedel til et bad. 
Først skulle der lige hældes rent 
vand i. Man skulle blot passe på ikke 
at brænde fødderne, når man sad i 
gruekedlen.

Begivenheder
Ved store familiefester blev der 
sendt bud til en kogekone. Vores 
nabokone Olga Rasmussen stod 
for maden, men først havde vores 
far ryddet soveværelset for at 
gøre plads til festen. Herefter blev 
sengene båret op på loftet, som 
var et stort åbent loftsrum. Her sov 
man så indtil festen var overstået. 
Det kunne godt være lidt koldt i 
april/maj måned at sove der. Olga 
var også med, når mor skulle føde 
hjemme. Hun har taget imod/pas-
set os alle og hjulpet til i hjemmet, 
efter fødslen var overstået. I det hele 
taget var Olga en altmulig-kvinde, 
f.eks. kunne hun også tapetsere, ja 
hun kom bare, når der blev kaldt.

1953 - Vi får malkemaskine, som  
min far “arver” fra sin far i Halling - 
Søren Jensen.

1964 Tulle bliver solgt - lidt spe-
cielt den dag at tage afsked med en 
hest, som har været på ejendom-
men i 18 år uden en eneste sygedag.

1964 Vi får traktor - Det var et stort 
fremskridt i forhold til hesten. Vores 

far blev dog aldrig kendt med at 
køre traktor.

Marken høstes af mejetærsker! - vi 
benyttede maskinstation til tærsk-
ning, og når markerne skulle sprøj-
tes - det var lige i begyndelsen, hvor 
man så småt begyndte at sprøjte 
markerne.

1965 Køerne sælges - Også en 
mærkelig oplevelse, at der var så 
stille i stalden. Det var altid hyg-
geligt, når man kunne høre køerne 
gumle eller bare lyden af dem.

Stalden laves om til griseproduk-
tion - grisene fedes op til slagtesvin.

1970’erne - Den sidste gris er 
solgt, nu er der helt stille i stalden.

1977 - Køber jeg ejendommen. 
Der kom en skærpelse af landbrugs-
loven pr. 1. januar 1978, hvilket 
betød, at man skulle opfylde reglen 
om landbrugspligt og bopælspligt 
på ejendommen. Jeg kunne ikke 
opfylde kravet om bopælspligt, da 
jeg var under uddannelse og boede 
i København - bl.a. derfor blev hand-
len gennemført 1. december 1977. 
Statslånene blev indfriet, for jeg 
kunne ikke opfylde betingelserne 
for lån til staten. Dermed var epoken 
som statshusmandsbrug slut. Min 
far og mor bliver boende. Det var 
en del af handelen. Jeg dyrkede 
jorden bla. fremavl af hvede/byg/
ærter/havre til Pajbjergfonden. 
Senere forpagtede jeg jorden ud 
til Pajbjergfonden, som har mange 

små forsøgsparceller på marken. 
Det var meget interessant at følge.

2008 ejendommen sælges med 
jord og bygninger. Den blev købt af 
Jens Gammelgaard, Gersdorffslund. 
Så efter 82 år er jorden til ejendom-
men ført tilbage til Gersdorffslund, 
hvor den tidligere var udstykket 
fra. Ejendommen er en af de få som 
IKKE blev lagt sammen med andre 
ejendomme. Den forblev at være en 
ejendom med 10 tdr. land eller 5,5 
ha indtil sammenlægningen med 
Gersdorffslund i 2008.

Andre begivenheder
I 1963 får vi fjernsyn - først på prøve. 
Et 19 tommer Arena fra Grøn Mad-
sen, Odder. Før vi fik fjernsyn måtte 
jeg gå rundt til de naboer, der havde 
fjernsyn og spørge pænt, om jeg 
måtte se fjernsyn hos dem - typisk 
lørdag eftermiddag når der var 
Flintstone eller Lassie!

Ca. 1966 får vi oliefyr til opvarm-
ning. Alt knagede og bragede på 
grund af den tørre varme- alt blev 
udtørret. I forhold til kakkelovnen 
var det en helt anden varme.

I 1967 får vi indlagt vand. 15 hus-
stande går sammen om en fælles 
vandledning fra Hou Vandværk. 
Samtidig får vi toilet og bad. En 
luksus i forhold til tidligere, hvor 
der var das, eller også kunne man 
sidde bag ved køerne og besørge 
der. Brusebad og badekar var også 
stort, når man ellers tidligere skulle 
vaskes i en zinkbalje som stod på 
køkkengulvet eller en gang imellem 
i gruekedlen.

Ellers har jeg gået med aviser, Aar-
hus Stiftstidende, inden jeg startede 
i skolen. Jeg gik kun lige rundt ved 
de nærmeste naboer. Det var en 
stor fornøjelse at komme rundt med 
avisen søndag formiddag - (altid lidt 
godter og drikkepenge). Jeg skulle 
også levere Aarhus Stiftstidende til 
daværende ejer af Gersdorffslund 
Torkild Sand. Han skulle have avisen 
leveret ved hoveddøren kl. 07.30. 
Det havde han fået aftalt med Aar-
hus Stiftstidende.

Det var også naturligt at hjælpe til 
derhjemme, når vi havde fri eller kom Traktortur med familien i marken, ca. 1988
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fra skole. Især husker jeg en episode, 
hvor min far ikke var hjemme, og jeg 
skulle fodre køerne om eftermid-
dagen. Jeg rensede sukkerroer og 
kløvede disse for at bære roerne i en 
ståltrådskurv (en løb) hen for at ser-
vere dem foran køerne. Da jeg står 
ved en af jerseykøerne og holder 
om røret, som er henover køernes 
hoveder, bliver min tommeltot ramt 
af koens horn. Jeg kunne godt se, 
at det var helt galt. Jeg skyndte mig 
ind til min moder og søster, som 
heldigvis var hjemme. Hvad gør 
man, når vi ikke havde bil, og der var 
langt til lægen? Min søster tog straks 
cyklen og cyklede hen til vores nabo 
Jens Ebbe. Han kom straks kørende 
i Morris 1000’eren, og med mig på 
forsædet kørte vi afsted til Odder 
sygehus. Undervejs klagede jeg mig 
så meget, at Jens Ebbe var så foku-
seret på, hvordan jeg havde det, at 
han både kørte meget stærkt, og jeg 
syntes, at jeg kunne fornemme, at 
han kørte over for rødt lys i Odder. På 
sygehuset fik vi langt om længe fat i 
både læge og sygeplejerske. Alle var 
jo gået hjem for den dag. Men det 
lykkedes til sidst at få fat på en læge. 
Det endte alligevel godt, for der var 
heldigvis ikke brud på tommelen, 
så det blev ved, at den blev syet 
med efterfølgende behandling og 
rensning af såret.

Jeg har også prøvet at arbejde 
for ejeren på Gersdorffslund Torkild 

Sand. Nabodrengen og jeg blev 
spurgt, om vi kunne hjælpe til i 
frøhøsten: Vi skulle tømme vognene 
for hø bundter og stable dem inde 
i laden. Aftalen var 5 kr. i timen, og 
Sand havde sagt, at vi selv skulle 
holde styr på timeregnskabet. Da vi 
var færdige med arbejdet, havde vi 
et antal timer på vores sedler. Dette 
kunne Sand ikke acceptere, fordi vi 
jo havde ikke arbejdet effektivt. Der 
var spildtimer, når presseren gik i 
stå. Så trak Sand fra i vores regnskab. 
Så vi var et par skuffede drenge, der 
fik for lidt penge for vores arbejde

Fritid: For det meste i Hou - fod-
bold
•	 Avisbud Aarhus Stiftstidende 
•	 Ved stranden/havnen/ sports-

pladsen om sommeren
•	 Ungdomsskolen i Gylling
•	 På skøjter ved Spøttrup enge 

- når vejret var til det.
•	 Skole: 1. klasse Fensten og 

4. klasse Fensten - blev kørt 
i skolebus (Gustav Rudfeld) 
til Fensten skole - Ellers Hou 
Skole til 7. klasse

•	 1966 - 1969 Odder private 
Realskole - Toget: Halling Hol-
deplads / Odder - Hver dag 
om morgenen cyklede jeg 
hjemmefra og retur via bane-
legemet hen til Holdepladsen. 
Togturen til Odder var jeg 
rigtig godt kendt med - jeg 
tror jeg har kørt med det me-

ste af HHJ’s togmateriel - helt 
tilbage fra de gamle tog til de 
sidste nye lynetter.

•	 1969 i lære som murer - sprang 
fra indenfor prøveperioden - 
det var ikke lige mig.

•	 1970 - 1 årig handelseksamen 
- Sproglinjen - Vester Alle, 
Århus

•	 1971 - i lære som shipping-
man i Aarhus - udlært 1974

•	 16. april 1974 – 13. januar 
1975 Soldat: Forsvarets In-
tendanturkorps, Sjælsmark 
kaserne og Jydske Ingeniør 
Regiment Randers

•	 Højskole i Tyskland 1975
•	 Toldbetjent - København 1. 

november 1975 - 1981
•	  - Frederikshavn / Nordjylland 

- 1981 - 1984
•	 - Aarhus 1984 – 31. oktober 

2013 (pensioneret ekspedi-
tionssekretær efter 38 års 
tjeneste i staten)

•	 Gift med Jane siden 1999 - 2 
børn 3 børnebørn.

•	 Vi byggede hus i  Bøgelunden 
i Hou 2008 - dette med udsigt 
til åbne marker og kig til det 
gamle fødehjem!

Sammenfattende må jeg sige, det 
var en skøn barndom med mange 
gode minder - jeg kan godt se at 
idag, ville det nok være svært at 
leve af denne lille ejendom med 
far mor og 6 børn. Dengang havde 
man mælk, æg, kød, og grøntsager - 
hjemmefra, så alt dette kunne spare 
lidt på budgettet - med lidt indtæg-
ter fra mejeriet, slagteriet, og salg af 
æg gik det nogenlunde rundt. 

Det nye fjernsyn Arena, 19 tommer årgang 1963 og min bedstefar, Søren Jensen

Skolegården i Fensten skole, 1963


