
Kære Eja 

Da jeg, din morfar, var 11 år som du og gik i 4 klasse, boede jeg i en lille landsby på størrelse med Ubberud. 

Hvis du kigger på et Danmarkskort, kan du finde landsbyen, som hed Smidstrup – næsten midt i Danmark, i 

trekanten mellem Vejle, Kolding og Fredericia.  

I midten af landsbyen var der, som i Ubberud en Hvid kirke med en 

fin kirkegård, omkranset af et flot stendige, som men kunne løbe 

rundt på, det måtte vi nu bestemt ikke, og især ikke hvis der var 

begravelse på kirkegården, så blev vi jaget væk. 

Udenom kirken var der alle de butikker, som vi havde brug for, og 

lidt til, for der var ikke så mange der boede i Smidstrup, måske 3-4 

hundrede mennesker, men altså rundt om kirken var der 2 

bagerbutikker, en brugs, en købmand, en smed og 2 cykelsmede, et 

forsamlingshus og et missionshus og en slagter. I kælderen af sit 

hus, havde kirkegårdsgraveren en lille blomsterbutik. Jo, så var der 

også 2 mejerier – det ene hed Søndaghvile – fordi der måtte man 

ikke arbejde om søndagen. Tre tømrer og snedkerværksteder, en 

malerforretning, et autolakeri, som i samme hus havde biblioteket 

og en damefrisørforretning. I murerens hus havde Thomas-barber 

sin forretning – og så var der alle gårdene. Udenom det hele var der 

5 mindre landsbyer med hver sin lille skole og små butikker. Det 

hele var Smidstrup sogn med egen kirke og Smidstrup kommune 

med rådhus i sognerådsformandens fine stue. 

Ikke alle vejene var asfalterede og privatbiler var der ikke mange af, den ene cykelsmed havde lillebils 

forretning, der var 2 vognmandsforretninger med nogle mindre lastvogne, men ellers foregik transport med 

hest og vogn, efterhånden også med traktor med det man kaldte en gummivogn. Der var daglig 

rutebilsforbindelse til de tre købstæder, Vejle, Kolding og Fredericia. Smeden havde byens eneste 

benzintank og solgt ”Shell med ICA”. Hvad ISA stod for ved jeg ikke, men jeg husker at man kunne fylde 

tanken for 20 kroner.  

Man kan blive helt forvirret af alle de steder, men for os børn var det spændende at finde rundt i, og når vi 

legede, brugte vi hele byen og kendte hvert et hus, både udefra og inde. Og på alle tider af året, for året 

varede længe dengang og det betød meget for os børn, hvad tid på året det var – der foregik noget meget 

forskelligt – og ligesom ugen, hvor dagene betød noget forskelligt, hver dag havde sin egen fortælling. 

Præstegården lå mod øst på den anden side af bækken, som løb lige gennem byen fra nord til syd, og der 

var 5 min. at gå for præsten, når han om søndagen gik til kirke iført præstekjole, høj hat og spadserestok. Til 

daglig kunne han somme tider spille fodbold med os børn, så var han lidt sjovere. Lige overfor 

præstegården boede vi, dvs.  din oldefar og oldemor og mig og mine 3 små søskende. Min far og mor havde 

et lille hønseri, som vi alle sammen var med til at passe, men herom lidt senere.  

Om jeg gik i skole? Lidt ude af vejen, 10 minutters gang (løb) mod nordøst lå der 2 skoler. Lilleskole, hvor 

der var en forskolelærer. Hun boede i den ene ende af det lille hus og havde skolestue i den anden ende. I 

første klasse gik de små om eftermiddagen, men i anden klasse om formiddagen gik 2. kl. sammen med 3. 

klasse. Vi lærte at skrive og regne og vi hørte meget bibelhistorie. Ude i den lille skolegård, var der, ved 



siden af det lille lokum, et hult træ, som man kunne gemme 

sig i, og der var en lille legeplads med en bænk, hvor vi 

kunne sidde alle sammen, når vi stuvede os godt sammen.  

Da jeg blev 11, som du, rykkede jeg op i 4. klasse – i 

Storeskole – det var en stor dag og det skete 1. april. Inden 

da havde folk fra sognerådet og menighedsrådet været med 

os i lilleskole en af de sidste dage og hørt hvad vi kunne. De 

sad rundt i den lille klasse og hørte på, at lærerinden stillede 

os nogle ikke alt for svære spørgsmål. Så havde vi bestået 

og kunne rykke op.  

Storeskole var lidt større og havde en lærer, som også var kirkesanger og kordegn, men for det meste 

lærer. Også her gik vi to klassetrin sammen. 4. og 5. om eftermiddagen 6. og 7. om formiddagen. Her var 

der også her kun et klasseværelse, men pulte med fast bænk og blækhus. Jeg har prøvet at skrive med 

griffel på en tavle, men ellers brugte vi blyant, og når der var indskrivning, pen og blæk. Vi tegnede meget 

på kvadreret papir. I skolestuen var der foran ved kateteret en kridt-tavle og landkort med Danmark og et 

med det forjættede land. I den modsatte ende var der et klædeskab med et lille bibliotek og bøger, som vi 

kunne låne. Mellem de 2 vinduer mod skolegården var der et vitrineskab med mystiske glas, stenøkser fra 

stenalderen og nogle udstoppede fugle og dyr. I det ene glas var Folmers blindtarm i sprit. Ovenpå skabet 

var der et flot billede af en ræv samt en udstoppet hane. 

Vi var en 10-15 børn som rykkede op i den nye spændende skole. Når læreren kom ind stillede vi os ved 

siden af vores bænk indtil vi fik lov til at sætte os. Efter sidste time stod vi igen ved vores pult og sang ”Gå 

da frit enhver til sit…” inden vi fik lov at løbe hjem. Nogen gange lavede vi gymnastik ved pulten, lavede 

ben-bøjninger og armsving mv.  Frikvartererne var gode, for her havde vi en lidt større skolegård, hvor vi 

kunne lege tik ståtrold eller isbjørn. Der var flest piger, og det sjoveste var at fange pigerne og stoppe dem 

ind på det lille lokum, hvor de lige kunne værre alle sammen på en gang. Læreren havde en stor have, hvor 

vi hjalp ham med at plukke æbler eller hugge brænde, og om lørdagen skulle vi rive gårdspladsen inden vi 

fik fri. 

Når vi skulle til time, pikkede læreren på ruden. Bedst var det når han ikke var hjemme, for så var det hans 

kone der pikkede på ruden, og så fik vi historie om Ali Baba og de fyrretyve røvere. I Storeskole lærte vi ikke 

så meget nyt. 

Det var godt vi ikke gik så meget i skole, for der var så meget andet der skulle gøres, der skulle leges og så 

skulle vi naturligvis hjælpe til derhjemme på hønseriet. 

Dagene betød noget særligt både ude og inde – ugen havde en rytme, inde med vask rengøring og 

madlavning. Til daglig fik vi forskellige retter men om lørdagen altid øllebrød og pandekager, nogen gange 

æbleskiver. Lørdag var som regel også badedag. Vi havde en elektrisk varmebeholder og badekar. Når far 

havde været i bad overtog vi børn vandet og blev vasket alle 3 på én gang. Søndag var noget særligt. Om 

morgenen hentede vi fik en pose hos bagerne med rundstykker, birkes, kryddere og horn, som vi fik præcis 

kl. 9:00 hvor vi alle skulle være oppe og sidde ved morgenbordet når far kom ind og sagde værsgo. 

Vi boede i et langt hus med indgang til bryggerset, hvor der var en gruekedel og lokum. Da jeg var helt lille, 

var der to huller i brættet, så jeg kunne sidde sammen med far. Senere kom der rigtig toilet med træk og 

slip. 

Videre kom vi ind i køkkenet, hvor der var en trappe op til loftet. Køkkenet havde min mor lige fået lavet 

om efter tidens mode med hjælp fra en husholdningsvejleder. Der var spisekrog, mad skab og 



opvaskeplads, hvor jeg fik mange gode opdragelses-samtaler 

med mor under opvasken. Det var en stor dag da vi fik 

køleskab. 

Længere inde var der en gang, en spisestue til højre og 

længere oppe til venstre en dagligstue og bagved den fine 

stue. Længere inde til venstre var der soveværelse og et 

børneværelse til mine mindste søskende. Jeg og min ældste 

lillebror boede på loftet.  

Vi havde altid ung pige i huset dengang, for der var mange 

kaminer der skulle tændes op hver morgen. 

Ude i hønseriet havde hver dag også sin betydning og sit bestemte arbejde. Der var hønsehold og der var 

rugeri. Mandag skulle der gøres rent efter søndagen og foder gøres klar til ugen. Tirsdag skulle æggene i 

rugemaskinerne lyses igennem for at se, om det var befrugtet eller de skulle sendes til bageren.  

Onsdag skulle æggene, som nu havde ligget 20 dage vendes over i 

særlige klække bakker, og der skulle lægges nye æg i maskinerne, 

torsdag kom de små kyllinger ud af æggene og skulle pakkes i æsker 

50 kyllinger i hver æske og 2 ekstra. Men først kønssorterede min 

mor dem, for hønekyllingerne var de dyreste.  –  

Fredag blev kyllingerne kørt ud til 

kunderne. Lørdag skulle der gøres rent 

ude og inde og gårdspladsen skulle rives 

inden aften.  

Søndag var fri, men der skulle naturligvis 

fodres og tages æg fra rederne. Far og mor gik i reglen i kirke om søndagen, så klædte de sig pænt på, og 

gik hjemmefra når de kunne se at præsten havde forladt præstegården.  

Men der var også tid til at lege, læse bøger og høre radio. Jeg var fra helt lille vild med radioen, hørte musik, 

giro 413 og ældre dansemusik til Bror Kalles Kapel, men det bedste var onsdag eftermiddag kl. 16:20, hvor 

der var for børn med ”Onkel oplæser og børnene der synger”. Onkel oplæser fortalte eventyr, med nisser, 

trolde, forheksede prinser og prinsesser, som blev forvandlet til tudser og blev befriet af den smukke prins 

som kyssede frøen. 

Ellers var der ikke noget for børn i radioen, og alle skulle være stille når der var ”Pressens Radioavis” kl. 

18:00. 

Men det var også ved den tid, hvor jeg fik hjælp fra nogle større drenge og fik mit eget krystalapparat, hvor 

jeg ved hjælp af en antenneledning fra mit værelsesvindue og ud til pæretræet kunne høre Radio 



Luxembourg i mine høretelefoner, samt et pausesignal fra Rusland og en svensk stemme fra Falun. 

Stumperne købte jeg for mine sparepenge hos elektrikeren -  eller i Børkop, en cykeltur på 8 km. 

Jeg måtte jo alligevel køre til Børkop nogle gange for at få reservedele til mine briller. Det havde jeg brug 

for engang da vi fik besøg i skolen af en lille zoologisk have. Det var en lille lastvogn med anhænger hvorpå 

der var nogle bure, bl.a. med et par aber. Da jeg ville kigge nærmere på aben, kiggede den på mig og haps 

snuppede den mine briller og rev den ene brillestang af. – så kan man lære det, kan man. 

Ligesom zoologisk have kom ud til skolen, kom også biografen. Så blev der vist film i skolestuen af 

motorcykelræs. Ellers var biograf ren luksus, vi skulle køre til Vejle eller Fredericia, hvor jeg har set de store 

Walt Disney film: Snehvide og Peter Pan. Det største var da hele vores familie så den første Far til fire film i 

Vejle. Engang talte alle i Smidstrup om Poul Richart og filmen ”De røde heste”. Den var det kun mine 

forældre som så – den var kun for voksne.  

Nu vi er ved udflugter, så kørte vi en sjælden gang til Vejle for at købe tøj i USA herremagasin. Det var 

spændende for der var rullende trapper i butikken, men det bedste var at komme til juleudstilling og se på 

vinduer. Nogen steder var der nisser der bevægede sig og elektrisk tog med mange vogne, der kørte rundt 

og rundt. Jeg ønskede mig lige som alle andre drenge et elektrisk tog, men det blev der aldrig råd til. 

Jeg skulle gerne arbejde om morgenen inden skoletid, fodre eller 

gøre rent og om eftermiddagen samle æg. Men der var masser af 

tid til at lege, alene eller sammen med skolekammeraterne. Vi 

legede voksenlege, far, mor og børn hvor vi spillede en slags 

komedie, hvor nogen var far og mor, nogen var karl og pige, vi 

spillede præst og degn, spillede bryllup og meget mere. Da vi 

havde høns, havde vi også mange fjer, og derfor legede vi tit 

cowboy og indianere med revolvere af træ og flot fjerprydelse og 

bue og pil til indianerne, og så gik det løs i den nærmeste skov. 

Buerne lavede vi af gode hasselgrene, som vi fandt i hegnene, 

pilene havde et søm som spids. 

Ofte drev jeg alene rundt i byen og besøgte naboer og de små 

håndværkere hos snedker Bissenbacker fik jeg lavet sine ski, på mejeriet smagte jeg på den ny kærnede 

smør direkte fra smørkærnen inden det blev puttet i smørdritler, som cykelsmeden havde lavet, for han var 

også bødker. Hos bageren kunne man købe en rund vaniljeis for 20 øre, hvis man en sjælden gang havde så 

mange penge. Men man kunne altid gå ind i bageriet, hvor jeg  så hvordan brødet blev æltet og kom ind i 

den store ovn. Jeg brændte fingrene på den gloende jern hos smeden og kiggede på at han gav hestene nye 

sko på. Hos skomageren lugtede der rigtig godt af skosværte og ved cykelsmeden kunne jeg hjælpe med at 

lappe cykler. Skrædderen var helt speciel, han sad oppe på bordet i skrædderstilling når han syede. Det 

gjorde cykelsmedens kone ikke, hun var sypige og havde symaskiner, som skulle trædes. Hun var god til at 

sy tøj om, så det kunne genbruges. Jeg fik et par flotte spidsbukser med snøre, som var syet om fra fars 

uniformsbukser.  

Snedker Bissenbackers kone var centraldame og var en meget vigtig person i sognet. Hun vidste besked om 

mange ting. Når man ringede op fik man centraldamen, som så ringede videre til det nummer man bad om. 

Svarede nummeret ikke fik man besked om det, og nogen gange kunne centraldamen fortælle hvorfor der 

ikke blev svaret, abonnenten var måske blevet inviteret på kaffe hos naboen. Jeg syntes det var spændende 

at se hvordan hun satte forbindelsen op ved at flytte rundt på ledningerne og sætte propperne i de  rigtige 

huller. Hvis man skulle ringe ud af byen, stillede centaaldamen  videre til rigstelefonen og ringede så 

tilbage, når der var forbindelse. Ind imellem hørte jeg at hun sagde ”3 minutter, ønsker de at fortsætte?”, 



det var fordi det var ret dyrt at ringe dengang. Man sagde at centraldamerne ofte lyttede med, det var 

derfor de vidste så meget.  

Købmandsbutikken var spændende alle de mange varer bag disken, og inde bagved var der en pumpe med 

et håndtag, så man kunne pumpe petroleum op i en dunk. Når jeg kom hjem legede jeg købmandsbutik og 

jeg havde en masse små klaser som skulle forestille de forskellige varer: Rics, Persil og Davre-havregryn. 

Min første cykel fik jeg da jeg var 7 år. Min far havde købt en brugt 

pigecykel hos kirkegårdsgraveren, som blev sat i stand. Det første jeg 

gjorde da jeg hentede den var at køre i et kloakhul, og slå et stort hul i 

mit knæ, så jeg måtte til doktor og få bind på. Jeg græd ikke før jeg 

kom hjem til min mor. Det var også lidt spændende at komme til 

doktor. Han hed doktor Hansen og var den ene af de 3 fine mænd i 

byen. Præsten og degnen var de to andre, og mødte vi dem i byen, 

skulle vi stå af cyklen og tage huen af, blev der sagt, men det har jeg 

nu aldrig gjort.  

Tilbage til doktor Hansen. Han boede i en af de andre småbyer i en 

stor villa. Straks når man kom ind i venteværelset lugtede der af sprit, 

tror jeg, jeg kan huske lugten så tydeligt. Fra venteværelset var der en dobbeltdør ind til konsultationen. I 

konsultationen var det et stort glasskab med mange mærkelige instrumenter. Doktoren kunne forbinde og 

trække tænder ud, men som noget nyt kunne han også give penicillin indsprøjtninger. Det fik jeg engang for 

en byld, med en sprøjte som var lige så stor, som den Ole Lukøje brugte, når han skulle have børn til at 

sove. Den havde jeg en tegning af derhjemme. 

Ligesom dig, Eja,  holdt jeg meget af dyr. Jeg har haft en del 

katte og især hunde. De hed som regel Snap. Den første var en 

gravhund med kommodeben. Jeg tror den blev kørt over, men 

heldigvis to af vores naboer begge hund, og de lavede en hvalp, 

et gadekryds, som jeg fik lov til at få og kom også til at hedde 

Snap, senere fik den en hvalp som jeg kaldte Snip. Det var små 

hunde ligesom grisehandlerens Buster i Matador, og dem lærte 

jeg at stå på bagbenene.  

Jeg var glad for høns og kyllinger, men vildænder var det bedste. 

Overfor mit hjem var som sagt tidligere præstegården som 

havde både stald og lade. I stalden var der grise og køer. Den 

gamle præstegårdsforpagter passede grisene og det var så 

hyggeligt når han gik og fodrede, så sang han salmer når han 

rørte rundt i spanden ’ Op al den ting som gud har gjort’ når han 

rørte den ene vej og ’hans herlighed at prise’ når han rørte den 

anden vej, så begyndte grisene at hyle indtil de fik foderet. 

Præstegårdsforpagterens søn malkede om morgenen og om  

sommeren blev de 12 køer koblet sammen 3 og 3 på fire 

geledder, og så trak han dem alle et par kilometer ud på marken, hvor de blev tøjret til hver sin pæl. Senere 

fik han elektrisk hegn. 

Bag ved stalden og laden, ned mod bækken var møddingen, og bag den lå en lille branddam, omkranset af 

træer og buske. Der havde jeg mine ænder. 2 ænder og en andrik. Ude i dammen havde jeg lavet et lille 

overdækket andehus, hvor ænderne kunne lægge deres æg. De første æg de lagde, tog jeg fra og af far 



lånte jeg en liggegal høne, som trofast rugede på dem og ud kom 10 søde små dunede ællinger. De to 

ænder rugede også, så samlet blev det en god lille flok ællinger, som de gamle ænder passede på i 

branddammen. Jeg måtte hegne dammen godt ind, så ænderne blev hjemme, men en aften, da ællingerne 

var blevet store, lykkedes det dem alligevel at slippe ud, og vandre og svømme op ad bækken, mod 

strømmen mod øst. Jeg satte efter dem uden at fortælle nogen hvor jeg gik hen, og det satte gang i en 

større eftersøgning efter drengen, som eftersøgte sine ænder som søgte deres frihed.  

Både dreng og ænder blev fundet og bragt tilbage, hvor de hørte hjemme. Da ænderne blev lidt større var 

det nødvendigt at stække dem for at de ikke skulle flyve bort. Så klippede jeg svingfjerene af i den ene side 

så de blev sidetunge og ikke kunne flyve ordentligt. Om efteråret kunne jeg slagte ænderne, så vi kunne få 

den lækreste andesteg. 

Som tidligere fortalt var der ikke mange privatbiler i 

Smidstrup, men vi var heldige fordi vi havde et 

folkevognsrugbrød, so blev brugt i hønseriet, men den 

kunne også bruges som campingvogn.  

Så  en tidlig sommermorgen stod vi alle tidligt og kørte 

til Vesterhavet ved Henne Strand, hvor vi fandt en gryde 

i klitterne, hvor vi slog det lille spidstelt op. 

Vi børn kunne overnatte i teltet og far og mor på gulvet i 

bilen.  

Det var en dejlig men kort ferie, for vi skulle jo hjem til 

dyrene, som vi havde fået nogen til at passe et par dage. 

 

 

Fortsættelse følger 

 

Kærlig hilsen fra din morfar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4H og gæs, Lydia og regnskab 

På dyrskue med gæssene 

Skoleudflugter: København, Københavns Madpakkeservice Tivoli 12 kr, Undergrundsbanen 

Bornholm – fåresyge 

 og Gudsø Cykletur 

Violin spillelærer 

Ferguson traktor – årstider i marken 

Om sommeren var det varmt og om vinteren var der altid sne og is 

Legetøj: Tekno,  ingeniørsæt Det første Lego 

Kyllingehuse og burdrift 

Fester i forsamlingshuset, Jul, amatøraften, dilettant, afdansningsbal, gymnastikopvisning, høstfest,  

Missionshuset,  

Kærlighed og opdragelse 

Dyrskue 

Cirkus 

Svømmeundervisning 

Drengene i Herslev og Tiufkær 

 

 

 

 

Posten, Fiskemanden, slagteren,  

Gertrud mælk og roehakning 

 

  


