
 
Erindringer om købmand Valdemar Pedersen 

Af Jens Anker Gjesing 
 

Jeg er blevet bedt om at prøve at fortælle om min morfar Valdemar Pedersen i Udby, om 

hvordan han var, og hvad han gik og bedrev i sit lange liv. Det dér med morfar, det må vi 

hellere glemme alt om. Det var ikke rigtigt på mode i Udby der midt i halvtredserne. Så vidt 

jeg husker, var der kun to familier, der brugte betegnelsen ”Mormor”, og det blev nærmest 

betragtet som noget nymodens pjat, lidt skabagtigt, noget som man kun kunne have et 

medlidende skuldertræk tilovers for, så vi holder os til det gode gamle ”Bedstefar”, sådan 

kaldte vi ham nemlig. 

  Nu er det bare det ved det, at fra den tid, hvor jeg kan huske bedstefar, da var han 

allerede en gammel mand, endda en gammel træt mand, der hårdnakket nægtede at 

erkende, at han for længst burde have drejet nøglen til den købmandsforretning, han 

havde startet helt fra bunden af som ung; som havde været hans livsværk, og som havde 

gjort, at skønt der var to etablerede købmænd i byen, da bedstefar kom til, så var det i 

mange år ham, der var ”Købmanden” i Udby. 

  Hvis nu nogen engang skulle læse disse linier, og så siger: ”Det er dæleme løwn, det har 

han fået helt fejl i halsen”, så vil jeg bede dem huske på, at det jeg her fortæller ligger fyrre 

år, eller længere, tilbage, så det jeg selv har oplevet, er set med en drengs øjne, og alt det 

andet har jeg tænkt mig at undskylde med: ”Jeg siger jo bare det, jeg har hørt”. 

 

Ørsted, d. 27.12.1998 

Jens Anker Gjesing 
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Min bedstefar, Søren Valdemar Pedersen, blev født i Udby skole d. 27.7.1878, som den 

yngste af Maren og Jens Pedersens syv børn. 

Jeg ved desværre ikke ret meget om bedstefars barndom. Det eneste jeg rigtigt husker, 

han fortalte fra den tid, det er, at de i vinterhalvåret levede af grønkålssuppe, næsten da. I 

har jo nok allerede regnet ud, at hans far var skolelærer i Udby, og en lærers løn var 

dengang ret beskeden.  

 

 

 

 

 
                                    Lærer i Udby 
                                    Jens Pedersen (19.10.1834 – 2.9.1906)  
 

 

 

 

Der var en stor husholdning; jeg har set billeder fra Udby skole fra den tid, hvor der 

foruden lærerparret og deres syv børn også var en tjenestepige og en karl. Nu kunne man 

jo godt spørge sig selv om, hvad pokker de skulle med en tjenestekarl i en landsbyskole 

med ét klasseværelse, der kunne da ikke være brug for en pedel? Nej, det kunne der vel 

ikke, men det var sådan, at en del af lærerens løn var en jordlod, der hørte til skolen. Der 

var også et ret stort udhus, hvor man kunne have et par grise gående, så man stort set var 

selvforsynende med kød, eller rettere flæsk, for det var ikke sådan noget småkravl på 80-

90 kg man slagtede dengang. Jeg kan huske, at bedstefar fortalte om, at når de havde 

slagtet sådan et kæmpesvin, så røg det allermeste af det i saltkarret. Hver mandag 

morgen blev der så fyret op i gruekedlen, og så dykkede hans mor ned i karret, hvor det 

her flæsk lå og blev mere og mere salt, og så blev der kogt grønkålssuppe til hele ugen. 

Kun om søndagen var der lidt variation i menuen, så fik man som regel frikadeller. 

   Tjenestekarlen var altid sådan en halvgammel særling, der godt kunne gå og gøre sig 

nyttig under lærerens vejledning. Han fik vel ikke nogen egentlig løn, men tjente da føden, 

sådan var den tids socialforsorg. 

 2



   Når så kartofler, og hvad man ellers havde i marken, skulle bjerges hjem, så klarede 

man det på den måde, at skolebørnene fik besked på at møde i gammelt tøj den næste 

dag, og så blev de sendt ud for at samle kartoflerne op - så var det problem klaret! Man 

må jo nok sige, at tiderne har forandret sig lidt. Det der med grønkålssuppen og det fede 

flæsk var måske slet ikke så tosset endda, for selv om flæsk i dag nærmest er et 

skældsord, så blev de syv børn fra Udby skole temmelig gamle alle sammen. Den der 

klarede sig bedst var bedstefars søster Anette, hun døde tre uger før hun fyldte hundrede 

år. Så det var vel ikke så ringe endda. 

   Nu er vi så kommet til bedstefars ungdomstid. Det er lidt træls, når folk begynder at 

gentage sig selv, men desværre må jeg meddele, at jeg ikke ved særlig meget om den 

periode. Men jeg véd, at han kom i købmandslære i Randers. Det var i en gammel 

købmandsgård, der ligger i Brødregade; den ligger på venstre hånd, når man går ned ad 

Brødregade, næsten helt nede ved Storegade. 

   Det var en rigtig gammel købmandsgård, hvor bønderne fra oplandet kunne få deres 

heste opstaldet, medens de gjorde deres indkøb, og hvor man kunne få varmen med et 

par romtoddyer eller kaffepuncher inden hjemturen. Det var hvad der kunne kaldes et 

fuldtidsjob at være købmandslærling, for jeg kan huske, at bedstefar fortalte alenlange 

historier om, hvordan lærlingene skulle tænde op i kakkelovnene klokken fem om 

morgenen, og at der var åbent til klokken nitten hver dag, undtagen søndag, og at man så 

skulle på handelsskole om aftenen. Der har således ikke været tid til de store vilde 

udskejelser. Efter endt handelsuddannelse tog bedstefar til Dalbyover. Der var hans 

storesøster Dagmar gift med den lokale matador Jens Stephansen. Det var en usædvanlig 

foretagsom mand, der beskæftigede sig med stort set alt, hvad der kunne tænkes at være 

penge i. Jens Stephansen havde ud over en omfattende karrosseri-virksomhed, der 

efterhånden måtte kaldes for industri, også en tømmerhandel, hvor han optrådte som en 

lille diktator over for kunderne. Han havde nemlig den fikse idé, at før en kunde fik lov til at 

købe noget, så måtte han redegøre for, hvad han skulle bruge træet til. Hvis Jens 

Stephansen så mente, at det var unødvendigt at bekoste det, så nægtede han simpelthen 

at sælge noget til manden! Det kunne han tillade sig fordi hans største lidenskab var at 

handle med pantebreve, så han på én eller anden måde havde en klemme på de arme 

mennesker i byen. Nu fandt denne tyran så på, at han også ville være købmand, og her 

kom bedstefar så meget belejligt ind i billedet. Jeg ved ikke nøjagtigt, hvor længe 
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bedstefar var med til at underkue lokalbefolkningen i Dalbyover, men der har sikkert været 

tale om en 5-6 år, for i 1906 vender han hjem til Udby. 

 

   Man kan vist roligt sige, at året 1906 blev skelsættende for bedstefar. Han er nu 28 år, 

og han starter med at åbne sin egen købmandsbutik i det hus, der ligger Nydamsvej 9. Jeg 

har allerede nævnt, at der i forvejen var to købmænd i Udby, og de slog sig på lårene og 

skreg af grin, da de hørte om det her projekt. Det var der nu ingen grund til, for trods de 

dystre profetier om, at han sikkert ikke ville nå at få julehandelen med, så blev han da 

hængende der i 54 år. Så det var heller ikke så ringe endda! Bedstefar blev også gift i 

1906, så der skete da noget. 

 

 

 
                                                 Ane Kristine Pedersen, f. Jensen (26.5.1887 - 9.12.1930) og Søren         
                                                      Valdemar Pedersen (27.7.1878 - 14.10.1962) – gift d. 2.11.1906 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                    Den unge købmand i Udby 
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D. 2.11.1906 vies i Udby kirke ungkarl Søren Valdemar Pedersen til pigen Ane Kristine 

Jensen født d. 26.5.1887 i Udby. Bedstemor har altså kun været 19 år, da de bliver gift. Nu 

skal det retfærdigvis nævnes, at folk, især pigerne, var yngre, når de indgik i den hellige  

ægtestand, end nu, hvor der overhovedet ikke er styr på nogen ting. Men hvis man ser på 

billedet af bedstemor fra hendes unge dage, så forstår man bedre, hvorfor han havde så 

travlt med at få hende slæbt til alteret, for hun så rigtig godt ud, endda uforskammet godt 

ud. Når så dertil kommer, at hun, efter hvad jeg har hørt, skulle være det sødeste og 

rareste menneske, der fandtes, og oveni vistnok var en gavnlig modvægt mod bedstefars 

tilbøjelighed til at tage alting, ikke mindst sig selv, lidt for højtideligt, så kan man egentlig 

ikke fortænke ham i, at han vil have det her bragt i orden, før der er nogle andre 

slamberter, der begynder at få fikse ideer. 

   Bedstemor kom fra meget beskedne kår. Hendes barndomshjem ligger i Udby på 

Nydamsvej 32. Det er nu bygget om, men var i mine drengeår et lille ydmygt hus. Hendes 

far forsørgede sin familie ved at grave tørv i Pindstrup mose om sommeren, så han gik på 

sine ben de 20 km til Pindstrup søndag aften, og kom så ikke hjem til familien igen før sent 

lørdag nat. Om vinteren stangede han ål i fjorden, så opbevarede han dem i hyttefade, og 

når han så havde en passende portion, kørte han dem på trillebør til Randers – 33 km 

hver vej. 

   Jeg har sommetider tænkt på, hvad den gamle skolelærer har sagt til den forbindelse 

med tørvegraverens datter. Han har sikkert nok været lidt af en gammel aristokrat, men i 

hvert fald sagde han ikke noget mere, han var nemlig død d. 12.9.1906, altså knap to 

måneder før brylluppet, men om det har haft nogen indflydelse på noget som helst, ved jeg 

ikke, jeg tænkte bare … 

   Det går rigtigt godt dernede på Nydamsvej 9. Bedstefar er ved at bide sig fast som 

købmand i Udby, og bedstemor nedkommer med stor præcision hvert andet år med en ny 

lille verdensborger. Først i 1907 med Dagmar, i 1909 med Helga, så i 1911 med Agnethe 

(min mor), og som rosinen i pølseenden i 1913 med Jens.  
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                                                   Fra venstre Helga, Dagmar, 
                                                            Jens og Agnethe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu er bedstefar glad, for nu kan han endeligt få sin far behørigt opkaldt. Det må have 

været ham meget magtpåliggende, for han starter med at kalde den førstefødte Dagmar 

Jensine. Det smagte da lidt af det rigtige, hvis det nu ikke skulle lykkes ham at få en søn. 

Nummer to blev døbt Helga Louise, efter bedstemors mor, og mor fik navnet Valborg 

Agnethe; det må åbenbart have været sig selv han her vil hædre. Han har sikkert været 

skuffet hver gang jordemoderen har meddelt, at det blev en pige, men nu har han endelig 

fået en vaskeægte bette Jens. 

   Disse fire børn delte sig senere i livet i to lejre; vi kan passende kalde dem ”de gode 

børn” og ”de onde børn”. Hvem der så var hvad, afhang så fuldstændigt af fra hvilken lejr 

udtalelsen kom. Men lad mig sige det på den måde, at i den lejr hvor jeg boede, der var 

det moster Helga og onkel Jens, der blev betragtet som de onde børn. 

   Det var et lille sidespring, og vi skal tilbage til Udby, hvor det stadig går godt, så godt at 

den ene af de to købmænd, der var der i forvejen, har lukket, og bedstefar har styr på det. 

Hvis der skulle være en lille sky på himlen, så må den vel siges at være selvforskyldt, for 

den bette Jens er ved at udvikle sig til det, man på nudansk kalder ”en rigtig møgunge”. 

Han er, som man kunne forvente det, forkælet ud over alle grænser, og skulle simpelthen 

have haft nogle klø. 
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  Men efter 24 gode, lykkelige år, helt præcis d. 9.12.1930, sker der noget meget slemt,  

 
                                                                  
 

 
                                                                  
 

 

       

 
Valdemar og Ane Kristine                                                  Valdemar og barnebarnet Inger fejrer fødselsdag d. 
27. juli                                                                                1958 og fylder henholdsvis 80 og 20 år.   
                                                                               

for da dør bedstemor. Hun er kun 43 år, men hun dør altså alligevel. Det er synd, det er 

endda rigtig synd. For jeg ved, at bedstefar elskede hende over alt på jorden, og jeg tror 

han savnede hende hver eneste dag resten af sit liv, og skønt han ikke var noget gammel 

mand endnu, så tror jeg ikke, at den tanke nogensinde har strejfet ham, at en anden 

kunne træde i hendes sted. Så det var noget rigtigt skidt noget. Men livet skulle gå videre, 

så det skal den her historie også. 

   Og nu begynder bedstefars nedture. Det er klart, at det gjorde det rent menneskeligt på 

grund af bedstemors død, men også økonomisk er det her først i trediverne, at de første 

anslag mod ham begynder. Det har nu ingen nød endnu, forretningen går stadig bedre og 

bedre, men hør nu hvordan det hele startede.  

   Bedstefar havde en bror, der hed Christian. Christian var otte år ældre end bedstefar, og 

han var lidt af en spøjs fyr, så jeg må nok hellere fortælle hele historien om ham. Christian 

havde en gård i Udby; den ligger på Nydamsvej. Dér levede Christian i mange år som en 

lykkelig mand. Han var ungkarl, og hans storesøster Anette (hende der blev 100 år) holdt 

hus for ham. Men Christian drev et lidt specielt landbrug, for alt hvad han havde af dyr 

skulle være broget eller spættet, jo mere spraglet jo bedre. Hans heste var et par 

knabstruppere, som man normalt mest ser i en cirkusmanege, og han var bedøvende 

ligeglad med om en ko gav mælk, eller en høne lagde æg, bare den var tilpas spættet, så 

var den fredet. Han udsatte endda en dusør på 100 kr. til byens børn, hvis de kunne skaffe 

ham en trekuløret hankat. Det kunne han også roligt gøre, for sådan et dyr findes nemlig 

ikke, det er vist noget med generne, eller hvad ved jeg, men ungerne har sikkert fået en 
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masse tid til at gå med at undersøge alle de trekulørede kattekillinger de så, men altså for-

gæves. Men så i 1915 fik Christian den ulyksalige idé, at han ville giftes. Søster Anette røg 

ud, hun blev sendt til Dalbyover, hvor hun kom til at stå for husførelsen hos Dagmar og 

Jens Stephansen – dér var det efterhånden Dagmar, der stod for købmandsforretningen, 

som bedstefar i sin tid havde været med til at starte, så der var god brug for Anette. 

   Den femogfyrreårige Christian havde altså været på frierfødder, og den udkårne var en 

atten år yngre pige fra Holbæk; hun hed for øvrigt Anna Nielsen. Hun så såmænd godt nok 

ud, der var ikke noget i vejen, og var altså 27 år. Allerede dér burde Christian være blevet 

mistænksom, for vi har jo allerede snakket om, at pigerne for det meste giftede sig i en 

alder af 21-22 år. Så når en pæn pige på 27 år hverken var gift eller forlovet, så måtte der 

stikke noget under. 

   Christian må imidlertid have opfattet det på den måde, at Anna ikke ville have hvem som 

helst, for han udbasunerede til sit bryllup: ”Jeg plukkede den rose, de andre ej ku´ nå”. At 

det også kunne skyldes, at de andre klogelig havde trukket snuden til sig, når de havde 

lugtet lidt til rosen, tog han åbenbart ikke højde for. Nu er det ikke pænt at more sig over 

folk, der kommer galt af sted, og det er jo også en kendt sag, at ”kærlighed gør blind”. Men 

Christian fik imidlertid hurtigt synet tilbage, for da hvedebrøds-dagene var vel overstået, 

begyndte folk deltagende, og måske lidt ondskabsfuldt, at spørge om, hvordan ”rosen” 

trivedes, og dertil skulle den stakkels Christian, hver gang med et dybt suk, have svaret: 

”Jo tak, men uha som den dog stikker”. 

   Det viste sig nemlig hurtigt, at damen havde et ufordrageligt sind. Hun var forfængelig og 

pyntesyg og på alle måder dyr i drift. Man påstod, at hun tog bad i mælk for at blive 

smukkere, så der er ikke blevet mange mælkepenge tilbage, når først Christians gamle 

hjelmede trepattede køer skulle levere mælk til hende, før der kunne blive noget at sende 

på mejeriet. Om det passer ved jeg ikke, men det er ganske vist, at deres eneste søn blev 

badet dagligt i mælk som lille for at få en pæn hud, så måske er der noget om snakken. 

Det hjalp for resten ikke et klap på sønnens hud, for sjældent har jeg set så fregnet et 

menneske som lige netop ham. 

   Denne forskrækkelige tante Anna var også årsag til spektakler i købmandshjemmet. 

Bedstemor, der ellers af alle betegnes som en fredens engel, havde et meget anstrengt 

forhold til svigerinden. Hun forlod butikken og smækkede med døren, så pudset raslede 

ned, så snart hun så, at det var tante Anna, der var på vej ind i forretningen. Tante Anna 
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havde nemlig ikke rigtig forståelse for, at hvis man hænger med røven i vandskorpen, så 

skal man ikke købe det man har lyst til, så skal man nøjes med det man ikke kan undvære, 

især hvis man aldrig betaler, men handler på klods år efter år. 

   Bedstemor forlangte af bedstefar, at han lukkede for kreditten, men han rystede 

bedrøvet på hovedet og sagde med bævende stemme: ”Det kan jeg ikke, bette Ane. Hvis 

jeg slår hånden af dem, så er de færdige”. Købmandsregningen voksede altså støt 

igennem 16 år. Og den arme Christian har sikkert også jævnligt måttet bede sin mere 

velbeslåede lillebror om et kontantlån for at kunne leve op til ”Rosens” krav om en 

standsmæssig livsførelse. 

   Men i 1931 smækker bedstefar pengekassen i. Det oplevede bedstemor desværre ikke, 

men hun har sikkert jublet i sin himmel. 

Om den gamle rævepels til bedstefar ligefrem har kørt en langsigtet plan med det her ved 

jeg ikke. Jeg vil nødigt tro det, men bestemt heller ikke afvise det. Vi må jo ikke glemme, at 

han har haft en glimrende læremester i den slags intriger i Jens Stephansen; det var 

nemlig noget han havde forstand på. 

   Bedstefar overtager altså gården. Helt uden menneskelige følelser er han dog ikke. 

Hans svigerforældre er nemlig døde, og der ligger bedstefar med deres hus, og dér 

placerer han nu tante Anna og Christian, så havde de da tag over hovedet. Det må 

unægtelig have føltes som lidt af et frit fald for tante Anna, og hendes følelser for bedstefar 

har sikkert ikke været de blideste. Ikke nok med at bedstefar nu er både købmand og 

gårdejer, han vil spilleme også være skovejer, eller rettere skovmedejer. Jeg er ikke klar 

over, om det er i forbindelse med, at han overtager gården, men i hvert fald tilplanter 

bedstefar, sammen med sin svoger Søren Broch, et areal på 10-12 tdr. land umiddelbart 

syd for gården, og jeg kunne tænke mig, men jeg ved det ikke, at det har været jord, de 

har ment var for ringe til landbrug, og så har ordnet det på den måde, at bedstefar lagde 

jorden til, og Søren Broch leverede arbejdskraften. I hvert fald planter de til. Og det bliver 

gjort med stil, for det er ikke bare en granplantage, hvor man regner med at sælge 

juletræer en 6-7 år efter, nej, det bliver indrettet med en festplads med talerstol og det 

hele, hvor byens borgere så skulle samles på grundlovsdag, til sommerfester, og hvad ved 

jeg. 
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   Men den her gård, den kunne jo ikke passe sig selv. Det måtte der selvfølgelig være én 

til at tage sig af. Og her begik bedstefar nok sit livs bommert! Han gør nemlig sin 

håbefulde søn, den nu 18-årige Jens, til gårdejer i Udby. 

   Jeg må vel hellere prøve at fortælle lidt om, hvordan onkel Jens var. Nu skal vi jo godt 

nok ca. 20 år længere frem, før jeg rigtigt lærte ham at kende. Det her er i 1931, og jeg er 

født i 1943, så det kan jeg af gode grunde ikke huske. Men onkel Jens var ubetinget et af 

min barndoms store idoler, og selv om han har været omkring 40 år, da jeg vel rigtigt kan 

erindre noget om ham, så var han stadigvæk ikke så lidt af et stort legebarn. Man 

behøvede bestemt ikke at være bange for at han skulle sladre, hvis han opdagede, at vi 

var i gang med et eller andet, der ikke rigtigt tålte dagens lys. Tværtimod så kunne han 

snarere finde på at give et nap med, og måske endda forbedre ideen. Kort sagt: ”Der var 

kunster i ham”. Der var bare det ved onkel Jens, at han altid kom galt af sted. Der er 

noget, jeg tror det hedder ”Murphys lov”, og den lyder noget i retning af: ”Hvis noget kan 

gå galt, så går det galt”. Og den lov kunne man egentlig godt mistænke onkel Jens for at 

have været med til at forfatte. 

   Hvis jeg skal beskrive, hvordan han så ud, så kan jeg jo nok ligeså godt med det samme 

tilstå, at han ikke var så forfærdelig  

pæn. Han var det der på ”Udbysk” kaldes ”et stuer slowsker”. Hans ansigtstræk bar præg 

af, at han engang havde været udsat for et  

 

 

 
                                     Jens og niece Inger 
 

 

 

 

 

uheld. Onkel Jens var langt forud for sin tid med hensyn til at være bilist. Når andre folk 

spændte hesten for jumben, når de skulle ud at køre stadskørsel, så startede onkel Jens 

bilen. Det var altid nogle store kasser han kørte rundt i, Dodge eller Chevrolet, eller sådan 

noget.  
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Så skete der det beklagelige for onkel Jens, at han under en køretur punkterede, men det 

var jo hvad der kunne ske. Dengang sad der indeni fælgen en ring af fjederstål for at holde 

dækket på plads. Da så onkel Jens havde fået bilen op på donkraften, og hjulet 

afmonteret, så lod han hjulet dumpe ned på vejen. Det skulle han ikke have gjort, for den 

forbandede fælgring fløj af, og den ramte ham så uheldigt, at den flyttede næsen om under 

det venstre øre. Det har selvfølgelig blødt kraftigt, men han påstod senere, at han ikke 

følte nogen som helst smerte, så smerten må åbenbart have været bedøvet af slaget. Der 

måtte selvfølgelig gøres noget, og onkel Jens gik op til den nærmeste gård for at få hjælp, 

og jeg kan huske, at det blev fortalt, at da han bankede på døren, og konen i  gården 

lukkede op, så besvimede hun lige på stedet, så det har sikkert ikke været et kønt syn, da 

onkel Jens stod dér i døren med et stort hul midt i ansigtet. Han kom selvfølgelig på 

hospitalet og fik næsen skubbet på plads igen, men den læge der ordnede det har 

muligvis blundet lidt i den time, hvor de havde plastikkirurgi, for helt godt var det altså ikke. 

   Jeg kan også en historie om onkel Jens, der fortæller en hel del om, hvordan hans lidt 

specielle form for humor var. Onkel Jens tjente i hans helt unge dage som karl hos Søren 

Skjøtt i Udby. Søren var flink nok, ingen tvivl om det. Men han var af den gamle skole, der 

gik ind for ”hver ting til sin tid” og ”arbejdet skal først og fremmest passes” osv. Og jeg kan 

forestille mig, at onkel Jens har været ham en kilde til daglig ærgrelse og irritation. Så det 

har muligvis været for at slippe for synet af ham i nogle timer, at Søren en dag sendte ham 

ud i en sandgrav langt pokker i vold efter et læs sand. I hvert fald fik onkel Jens besked på 

at spænde hestene for, og at Søren ikke har haft den største tiltro til sin tjenestekarl, det 

røber ordene han sendte ham af sted med tydeligt. De lød nemlig sådan her: ”Det her kan 

du ikke tage fejl af; du holder bare med vognen neden for skrænten, så kommer det hele 

af sig selv”. Timerne gik imidlertid, uden at onkel Jens vendte tilbage. Og til sidst begyndte 

Søren at blive urolig, der kunne jo være sket så meget; skrænten kunne være skredet ned 

og have begravet både mand og køretøj, og han gjorde sig de skrækkeligste forestillinger. 

   Til sidst blev han så urolig, at han tog sin cykel og masede ud ad markvejen for at se, 

hvad der var sket. Det syn der mødte ham, da han kiggede ud over kanten af sandgraven 

har sikkert fyldt ham med en blanding af lettelse og raseri. For nede i bunden af graven 

stod hestene med hængende hoveder og viftede med halerne for at holde fluerne væk. I 

græsset foran dem, blandt smørblomster og forglemmigej, og med hatten over øjnene, så 

solen ikke generede ham, der lå onkel Jens lige så lang han var – og sov! 
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   Det har sikkert været en brat opvågning; jeg kan forestille mig, at Søren Skjøtt har 

sparket ham hårdt og inderligt. Og det må have været et syn for guder, da den lange 

bengel, han var mindst et hoved højere end Søren, har stået der, og på Sørens 

forespørgsel om hvad helvede meningen var, svarede: ”Do så´e jo sjel, at je´ sku´ bare 

hold´ her. Så vil´ det hiele kom o sie sjel. Men der er ent´ kommen nue´ ino´”. Se det var 

onkel Jens i en nøddeskal. 

   Nu håber jeg, at I har fået et indtryk af den unge mand, som bedstefar, vi kan vist roligt 

sige lidt optimistisk, sætter til at forvalte betroet gods. Hvordan Jens klarer sig igennem 

tredivernes kriseår kan vi kun gætte på. Men der har utvivlsomt været tale om en betydelig 

landbrugsstøtte fra kasseapparatet i købmands-butikken, og det er sikkert også i den 

periode, at begrebet ”De onde børn” og ”De gode børn” opstår, for det har helt sikkert givet 

anledning til skumleri i krogene, undtagen hos moster Helga, der lige til sin død forsvarede 

sin lillebror med næb og kløer. 

   I 1940 blev Danmark jo som bekendt besat af tyskerne, og det gjorde Udby også. Der 

blev lavet nogle skyttegravsstillinger ved Udbyhøj, og der blev indkvarteret tyske soldater i 

forsamlingshuset i Udby. 

   Nu er det slet ikke sådan, at jeg vil beskylde onkel Jens for at have nazistiske 

tilbøjeligheder, intet lå ham sikkert fjernere. Men Hitler førte sig jo frem med en vis succes. 

Og hvis det, som der var noget der tydede på, skulle lykkes for ham at nazificere Europa, 

så har onkel Jens sikkert ment, at det ikke kunne skade at have vist sin gode vilje, og på 

den måde være med i inderkredsen. Nu havde Hitler sikkert ikke hørt om onkel Jens, for 

hvis han havde det, så havde han utvivlsomt jaget ham ad helvede til, eller opgivet al 

videre krigsførelse, da onkel Jens melder sig under de tyske faner. Det er slet ikke sådan, 

at onkel Jens har ambitioner om at komme til østfronten og slås med russerne, eller sådan 

noget, nej, han får bare fat i en lastbil og begynder at køre lidt entreprenørkørsel for 

tyskerne. Nu må vi hellere med det samme slå fast, at der er ikke noget som helst ulovligt i 

det han gør, absolut intet. Den danske regering havde udtrykkeligt opfordret til 

samarbejdspolitik, da Danmark blev besat, men det var absolut heller ikke noget, der 

højnede ens agtelse i den øvrige befolkning. Onkel Jens kørte altså rundt der og var 

samarbejdsvillig. Om han var med til at lave skyttegravene ved Udbyhøj er jeg ikke klar 

over, men jeg ved, at han var med til at anlægge Tirstrup flyveplads. Det var noget af et 

projekt. Der arbejdede 2-3000 danskere, og der gik hver dag særtog fra Randers derud 
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med arbejdere, så det var ikke bare ham, der var med på den galej. Der har utvivlsomt 

været penge i det, for jeg ved, der blev lavet en masse fusk med arbejdstimer og antal 

kørte kilometer, og onkel Jens har sikkert følt sig ”som en bette ål i mudder”.  

   Jeg kan for øvrigt også en historie, der viser, at han ikke var helt så loyal overfor sine 

nye arbejdsgivere, som det kunne ønskes. Onkel Jens havde altid haft en stor 

forkærlighed for hunde. Hvis man ser billeder af ham som barn, eller som ung, så er der 

næsten altid en eller anden køter med på billedet. Der ude i Tirstrup havde tyskerne 

selvfølgelig vagthunde til at bevogte byggepladserne, og onkel Jens havde altså gået og 

set sig lun på én af dem. Han var så lun på den hund, at han simpelthen måtte have den 

med hjem, så han tyvstjal den. Bagefter undskyldte han sig med, at det var et uheld; 

hunden havde sneget sig ind i hans bil, og han havde ikke opdaget den, før han kom hjem 

til Udby, og nu turde han ikke aflevere den igen, for så ville han utvivlsomt blive stillet for 

en krigsret og skudt for at have bortført en tjenestehund i funktion. Men den er for langt 

ude. Man har sommetider hørt om en kattekilling, der har listet sig ind i en bil, men at det 

sammen skulle kunne lade sig gøre med en fuldvoksen schæferhund, det lyder lidt 

usandsynligt. 

   Men så, i 1945, kom befrielsen endelig. Hitler havde kapituleret, og overalt i Danmark gik 

det danske flag til tops. Nede i Udby viste det sig pludselig, at byen husede en flok 

frihedskæmpere. De må have ført en lidt tilbagetrukken tilværelse, for der var absolut 

ingen, der havde anet noget om deres eksistens, før nu, hvor regnskabets time slog. Men 

nu drog de hærgende gennem byen, klippede håret af et par piger, som de mente havde 

smilet lidt for venligt til de tyske soldater, og de tog bedstefars flag ned. 

   Om det var på grund af onkel Jens, eller bedstefar selv er lidt skyld i det, er jeg ikke klar 

over, det har muligvis været en kombination af begge dele. Sagen var nemlig den, at 

soldaterne, der var indkvarteret i forsamlingshuset havde valgt bedstefars forretning som 

handlested, muligvis fordi han talte en smule tysk, det ved jeg ikke, men et sted skulle de 

jo handle. Jeg ved heller ikke, om han overhovedet kunne have nægtet at have noget med 

dem at gøre, uden at få ubehageligheder for det, der var jo beordret samarbejdspolitik. 

Men jeg ved, hvad hans eget syn på hele den sag var, for det har han selv fortalt mig, og 

den lød sådan her: ”Ja, men de gjorde jo ikke en kat fortræd; de var lige så trætte af den 

krig, som vi andre. Til sidst var det de rene drenge på 15-16 år, og når sådan en dreng sad 

der på bænken og græd, og bare ville hjem, så var det ikke let at lade være med at tage 
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sig lidt af ham, især ikke hvis man kom til at tænke på, at det kunne være ens eget barn, 

der sad i et fremmed land under sådan nogle forhold”. Så det var synd for bedstefar, det 

der med flaget, for han var med garanti lige så konge- og fædrelandstro som alle andre. 

   For onkel Jens er situationen kritisk. Han har i den grad gjort sig uheldigt bemærket, så 

man vist roligt kan sige, at han ville have godt af lidt luftforandring. Det mener han 

åbenbart også selv, for han sælger gården i Udby, og køber en større gård oppe ved 

Hadsund, og han begynder at kalde sig proprietær. Selv om onkel Jens sikkert har tjent 

gode penge under krigen, så må bedstefar igen træde hjælpende til, og denne gang 

skraber han bunden af pengekassen. Skoven ryger også med i købet. Træ var jo en 

mangelvare efter krigen, og træerne er nu så store, at de kan bruges til noget, så der var 

en lokal fiskeeksportør, der købte skoven og lavede fiskekasser af træerne. 

   Det der proprietærliv ved Hadsund blev en kort fornøjelse for onkel Jens. Det var en 

rigtig ”Skrabaldergård”, det bedste der var at sige om den var vist, at der var en 

ualmindelig smuk udsigt over Mariager fjord, men den kunne man jo ikke betale med. 

   Efter eventyret i Hadsund forsøgte han sig som grønthandler i en lille kælderbutik i 

Randers, men det kunne ikke gå. Derefter startede han en cykelbudscentral; jeg tror han 

kaldte den ”Vaksbudene”. Det var noget med, at onkel Jens sad på kommandocentralen 

og passede telefonen, og så havde han en flok drenge til at fræse rundt på cykler i 

Randers og forrette folks ærinder, men det kunne heller ikke gå. 

   Men så gjorde onkel Jens noget fornuftigt. Han fik overbevist sin læge om, at han var 

uegnet til at arbejde, og fik tilkendt førtidspension. Samtidig fandt han arbejde til sin kone 

på en fabrik, så nu var familiens fremtid sikret. 

   Hans kone, tante Karen, var noget af et unikum. Hun var det mest rolige og ligevægtige 

menneske, man kunne forestille sig. Og jeg tror, at hun betragtede det som sit helt 

personlige svineheld, at onkel Jens, ud af mange tusinde kvinder, valgte netop hende. 

   Omkring 1960 blev onkel Jens og tante Karen medlem af Jehovas vidner, og de afbrød 

forbindelsen med den øvrige familie. 

 

 

   Nu må vi vist hellere se at komme hjem til Udby igen. Det her skulle jo egentlig handle 

om bedstefar, men det er nu en gang sådan, at det er både sjovere, og nemmere, at 
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fortælle om dem, der slår nogle ordentlige ”skæverter”, end dem der holder sig på ”dydens 

trange sti”. Men nu lover jeg, at vi holder os til Udby og nærmeste omegn. 

   Bedstefar er trængt. Han har virkelig ryggen mod muren. Han har mistet megen af den 

respekt, folk havde for ham. Han har ingen penge mere, og så mister folk den sidste smule 

respekt. Og så er han ved at blive gammel. Han er nu omkring de halvfjerds, men han er 

så stolt og ærekær, eller måske skulle vi hellere kalde det stivsindet, at han nægter at 

modtage aldersrente. Så dybt skulle ingen få ham til at synke, det var jo fattighjælp. 

   Nu er vi kommet så langt frem i tiden, at det jeg fortæller fra nu af, det er ting, som jeg 

kan huske; men det er jo altså stadigvæk set med et barns øjne. Og skal vi så ikke se på, 

hvordan bedstefar boede. 

 

 

 

 

                                                                                            
 
 

 Nydamsvej 9 i Udby 
 

 

 

 

 

 

 

Sådan så bedstefars hus altså ud. Om størrelsesforholdet er helt rigtigt, vil jeg ikke 

garantere for, men det er vist ikke helt galt, og placeringen af de forskellige rum er i hvert 

fald god nok. 

Starter vi med nr. 1, så er det forretningen. Nr. 2: stue. Nr. 3: stue. Nr. 4: soveværelse. Nr. 

5: køkken. Nr. 6: baggang. Nr. 7: bagbutik. Nr. 8: et lille kælderrum, bare to trin ned, men 

der var altid køligt; blev brugt til opbevaring af ost og smør. Nr. 9: kan vi kalde disponibelt 

rum. Det blev brugt til opbevaring af ældgamle havemøbler, og alt muligt skrammel. Nr. 

10: gammeldags wc med spand. Nr. 11: brændselsrum. 
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   Gik man op ad trappen ude i baggangen kom man op på loftet, hvor der var tre værelser. 

Ude i bagbutikken var der også en trappe, der førte op til loftet over butikken.  

   Der boede så bedstefar. Og jeg vil nu forsøge at fortælle om, hvad der var af møbler og 

ting i de forskellige rum. Butikken springer vi over i første omgang; den vender vi senere 

tilbage til. Men når man kom ind i beboelsen, så kunne man ikke undgå at bemærke, at 

det måtte være fromme folk, der boede her. Der var nemlig broderede skilderier overalt 

med ”Herren er min Hyrde”, ”Alt af Nåde” og lignende, så nu ved I altså at bedstefar var 

meget religiøs. Men for at starte i rum nr. 2, så var der, når man kom ind fra butikken, til 

venstre, et stort bogskab. Henne i det bageste venstre hjørne stod der en rød plyssofa 

med klunker og det hele, pæn at se på, men hård som et bræt. I bageste højre hjørne stod 

der et lille bord med radioen på. Langs ydervæggen stod der et ovalt spisebord med 

enden op mod væggen, selvfølgelig med stole omkring. I hjørnet op mod butikken stod der 

så endelig et slags skuffemøbel med fotografier og andet nips på. Nu skrev jeg endelig før, 

men jeg havde nær glemt det allervigtigste, for på væggen, mellem skuffemøblet og døren 

ud til forretningen, der hang telefonen; en rigtig gammel vægmodel, der gav sig til at larme 

umanerligt højt, hvis nogen ringede op til Holbæk central, og bad om at få nr. 6. Ja, så 

glemte jeg også, at der over sofaen var et par meget store fotografier af bedstefars 

forældre, og at der i hjørnet, på væggen ud mod køkkenet, hang et stort vægur, sådan ét 

af dem i en høj urkasse. Så går vi gennem portieren ind i rum nr. 3. Og vi starter igen til 

venstre. Det her rum er opholdsstuen. I hjørnet stod kakkelovnen. Efter døren ind til 

soveværelset stod der en sofa, og over den hang der et billede af et skibsforlis; i 

baggrunden kunne man se en fuldrigger med knækkede master, men det der dominerede 

billedet, var en stor newfoundlænderhund, der lå mellem klippestykkerne, og foran den lå 

en lille bevidstløs pige. Under billedet stod der ”Frelst”. I bageste venstre hjørne af stuen 

stod der et virkeligt klenodie. Der stod en piedestal, og på den stod der en buste af ”Venus 

fra Milo”. Den var stor, busten var vel i legemsstørrelse, og hele herligheden nåede 

næsten til loftet, så den var ikke let at overse. Nede ved bagvæggen, trukket lidt til højre, 

stod der ét eller andet skuffemøbel, vel nærmest en slags skænk. Det mest iøjnefaldende 

af det der stod på den, var en stor tesamovar i messing, en anretterbakke med sukkerskål 

og flødekande i sølv, og bag ved det en kaffekande i sølv. Så var der nogle småpillerier i 

kobber, og nogle figurer og sådan noget, som jeg ikke rigtigt kan huske. Over skænken 

hang en meget flot amagerhylde, som nu befinder sig i min stue; også den var selvfølgelig 
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fyldt op med nips og småfigurer. Så er vi kommet over i det bageste højre hjørne. Der stod 

en blomstersøjle, der var forgyldt og med drejede ben, og ovenpå den var der én eller 

anden grøn plante, der nærmest lignede en slyngplante. Midt på ydervæggen, mellem 

vinduerne, hang et stort konsolspejl med hylde forneden; på den hylde var en figur af en 

hund og en dreng, hvor drengen sad foran hunden og kiggede spørgende op på den, og 

på sokkelen af figuren stod der: ”Kan du ikke tale?”. Helt henne i hjørnet, til højre når man 

kom ind af døren, stod et par lænestole overfor hinanden, med et lille kakkelbord imellem. 

Så har vi vist været hele vejen rundt. Midt på gulvet, ud for sofaen, stod der et spisebord 

med to stole langs den ene langside og en stol for hver bordende. Dem, der så skulle 

sidde ved den anden langside, måtte så sidde i sofaen. Man sad godt nok lidt lavt, men så 

måtte man have et par puder at sidde på. Over spisebordet hang en meget flot lampe. Det 

var sådan en messinglysekrone, der oprindelig havde været til petroleum, og kunne hejses 

op og ned, men den var nu lavet om til elektricitet. Det eneste jeg nu har glemt er vist, at 

der på hver side af amagerhylden var en meget smuk platte. De var ret store og havde et 

motiv med en rovfugl, vistnok en islandsk jagtfalk. 

   Så er vi kommet til rum nr. 4. Det er soveværelset. Der stod selvfølgelig en stor 

dobbeltseng med hovedgærdet ud mod gavlvæggen. Over sengen hang der et billede af 

Jesus. I hjørnet, til venstre for sengen, stod der en servante med servantestel på. Ved den 

modsatte endevæg stod der et ret stort toiletmøbel med vippespejl. Langs væggen ind 

mod stuen stod der så et stort klædeskab. Det var vist det hele, ud over et par taburetter 

ved fodenden af sengen.  

   Nr. 5 er køkkenet. Der var, til højre når man kom ind af døren fra stuen, et gammeldags 

komfur. Jeg kan ikke huske om bedstefar nogensinde fik gas. Men jeg tror nok, at der til 

sidst blev lagt en terrazzoplade ovenpå komfuret, hvorpå der stod to gasblus til flaskegas. 

Men ved siden af det gamle komfur stod der i hvert fald en stor brændekasse. Den var til 

træ, det varmede bedst og hurtigst, når man skulle lave mad. Hen langs ydervæggen var 

selve køkken-bordet med en emaljeret vask i, og med en vandhane med koldt vand. Der 

var ikke skabe eller skuffer i selve køkkenbordet, men der var et forhæng, der dækkede for 

en hylde, hvor man satte gryder og lignende. I hjørnet, til venstre, når man kom ind fra 

stuen, var der et stort køkkenskab fra loft til gulv. Og det var sådan set, hvad der var i 

køkkenet. 
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   Nr. 6, baggangen, er der ikke stort at skrive om. Der var trappen op til loftet. Og så stod 

kost og fejebakke, gulvspand og hvad der ellers kunne være af sådan noget derude. 

Færdig med den baggang. 

Nr. 7, bagbutikken, vender vi tilbage til. Og nr. 8, 9, 10 og 11 har jeg sådan set beskrevet. 

Så der er ingen grund til at komme nærmere ind på dem. Sådan boede bedstefar altså. 

   Han hænger på endnu, selv om man måske nok kan sige, at han næsten hænger i det 

sorte af neglene. For at gøre tilværelsen endnu mere sur for ham, så er der kommet en ny, 

ung købmand oppe i den anden butik. Ham bryder bedstefar sig ikke om. Den fyr har 

ingen manerer. Han springer rundt der i forretningen med brillantine i håret og i hvid, stivet 

kittel. Den slags gør en rigtig købmand ikke. Det er kun brugsuddelere og kommiser, der 

optræder i en sådan mundering.  

 

 

 
                                          Valdemar promenerer med søstrene Anette tv. og Dagmar th. 
 

 

 

 

 

En rigtig købmand, han var iført pænt civilt tøj, med vest, med urkæden over maven, og så 

kunne han jo altid have en kittel til at hænge i bagbutikken, hvis han skulle lave noget 

derude med at veje mel eller sukker af, så han ikke risikerede at snavse sig til. Så fedter 

han også for folk, ham den nye købmand. Han bukker og skraber for dem, så det er til at 

få kvalme af at se på. Og så kalder han dem ved efternavn, fru Jensen mig her og fru 

Rasmussen mig der! Sådan gør en rigtig købmand heller ikke. I Jens Stephansen i 

Dalbyovers ”Lærebog for Frie Købmænd” var én af grundreglerne: ”Du må aldrig vise 

underdanighed over for kunderne. Højest gøre et par, omhyggeligt udvalgte, til din 

ligemand”. Men den bog havde den ”nye købmand” aldrig set. Bedstefar er ikke utilbøjelig 

til at tro, at han er udlært i en brugsforening, og så kunne man ikke synke dybere. Det 

allerværste er dog, at man ikke kan stole på ham. Selv om hans forgænger og bedstefar 

var konkurrenter, så havde de dog kunnet snakke om tingene, så de havde altid lavet 

aftaler om priser og sådan noget. Det var vel i grunden ikke helt lovligt; det er vist det, der i 
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dag kaldes for ”mafialignende” metoder, men de har vel ment, at ”hvad to bliver enige om, 

det skal andre ikke blande sig i”. Denne udmærkede ordning havde bedstefar jo regnet 

med skulle fortsætte. Men her bliver han skuffet. For den ”nye købmand” går godt nok med 

på spøgen, men så snyder han og sætter sin egen pris nogle ører lavere end den, der var 

aftalt; og det er ganske vist, for jeg véd, at bedstefar tit var rasende på ham, fordi han fik 

rendt i næsen: ”Det koster kun sådan og sådan oppe ved den anden”. Og det kunne godt 

være dagen efter, at de havde haft et lille møde. Så den er go´ nok, det er ikke noget, jeg 

finder på. 

   Men så, endelig, i 1954, så dummer den ”nye købmand” sig. For da køber han ”Bilen”. 

Han har ganske vist bil i forvejen, men det er en lille beskeden Morris Minor, på gule 

plader, som ingen kan have noget imod. På det tidspunkt var bilparken i Udby meget 

beskeden. Ud over købmandens Morris var der én lastbil, der tilhørte Søren Broch, 

bedstefars svoger, der i sin tid havde været med til at plante skoven, og så var der 2-3 

personbiler af ældre årgang. Men nu højnes standarden. Købmanden skifter den lille 

Morris ud, og pludselig ser man en splinterny Opel Caravan holde henne foran hans 

forretning. Det bliver de sgu sure over nede i Udby. Det er simpelthen for meget. Det må jo 

være tegn på, at han tjener for meget, og hvem er det han tjener på? Men det skal sgu 

blive løgn, skal det. Sådan en vindbøjtel. Og uden at der er nogen egentlig snak om det, 

nærmest en stiltiende overenskomst, begynder folk lige så stille at søge ned til bedstefars 

butik igen. 

   Havde bedstefar nu været tyve år yngre, så havde han utvivlsomt været i stand til at 

generobre det tabte land. Men hvis man så lidt nærmere på hans dåbsattest, så var han 

faktisk 76 år, så han var jo ikke nogen årsunge mere.  

 

   Det gik da heller ikke hverken værre eller bedre, end at når folk var nede for at handle, 

så var der mange gange én eller anden dum lille ting, som bedstefar desværre ikke havde 

husket at få bestilt hjem. Så måtte de op til den anden købmand efter det, og før de gik der 

op, så måtte de hjem med de varer, de havde købt hos bedstefar, for man kunne jo ikke så 

godt være bekendt at stå deroppe med en hel kurvfuld nede fra ham, og så bare skulle 

have et brev kanel, det var ikke så let. Og kanelen skulle man have. Risengrøden var kogt, 

og der skulle altså kanel på, det ved enhver. Når man så endelig var kommet op til den 

nye købmand, så havde han sikkert set, at man var kommet slæbende forbi med 
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købmandskurven én gang; han havde jo tid til at stå og glo ud af vinduet, så han spurgte, 

overdrevent venligt, om man ønskede at få det elendige brev kanel pakket ind, og det var 

alt sammen helt ad helvede til. Det blev altså hurtigt hverdag igen. Folk gad ikke alt det 

renderi; de ville have det sådan, at de var sikre på at kunne købe det hele på én gang, når 

de nu var af sted. Og varerne var jo heller ikke billigere det ene sted end det andet – og så 

havde de vel også efterhånden vænnet sig til synet af ”Caravanen”. 

   Bedstefar var jo enkemand i over 30 år, og han måtte selvfølgelig have én til at holde 

hus for sig, en husbestyrerinde, eller husholderske, som det hed dengang. Jeg ved, at han 

har haft flere end de to, jeg kan huske – også nogen han kunne være tjent med, men de 

sidste to var han mildest talt uheldig med. Den første af dem jeg husker hed Anne 

Johannesen. Hun var, for at sige det pænt, sådan lidt til en side, men ellers, som regel da, 

flink nok. Det var bestemt ikke rengøringsvanvid, der plagede hende, så det var ikke et 

sted, man var særlig glad for at blive inviteret ind til spisning. Så der var såmænd ikke 

noget at sige til, at bedstefar foldede sine hænder og ydmygt bøjede hovedet, hver gang 

han satte sig til bordet for at give sig i kast med Annes kulinariske raffinementer, jeg forstår 

ham så inderligt godt. 

   Så afløste hun også sommetider i butikken. Bedstefar var jo i den alder, hvor en bette lur 

midt på dagen ikke var at foragte,måtte Anne overtage vagten. Det var heller ikke godt. 

Hun var ikke særlig kundevenlig, eller serviceminded.  

 

 

 

 
                                             Valdemar, Nulle og Anne 
 

 

 

 

 

 

Man kunne sagtens høre, hvis det var hende, der kom sjokkende inde fra den inderste 

stue, for hun pruttede nemlig for hvert skridt, hun tog. Det ved jeg ikke, om vi kan laste 

hende for, det var måske en medfødt defekt, så det lader vi ligge. Men når hun så kom ud i 
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forretningen, så kunne hun også godt finde på at opføre sig mindre heldigt. Det var nemlig 

sådan, at hvis Anne af én eller anden grund havde set sig gal på kunden, så ville hun ikke 

ekspedere. Så stillede hun sig an bag disken og støttede knofladerne på den, sådan 

ligesom når man ser en hangorilla i forsvarsposition. Samtidig havde hun det mest 

besynderlige gummiansigt, så hun kunne sætte underlæben helt op til næsetippen, og der 

stod hun så og nedstirrede den formastelige, der var trængt ind på hendes enemærker. 

Hun sagde ikke et ord, blev bare ved med at stå og glo, indtil vedkommende opgav og trak 

sig tilbage i god ro og orden. Jeg har selv prøvet det adskillige gange. Vi skulle altid, på vej 

hjem fra skole, kigge ind hos bedstefar, for at høre om mor havde ringet om et eller andet, 

vi skulle have med hjem. Og så kunne man godt risikere at blive udsat for den behandling. 

Det var ikke mig, Anne var sur på, det var hvis mor havde været efter hende, for et eller 

andet hun havde gjort, eller snarere ikke gjort, så hævnede hun sig på den måde. Men 

bedstefar holdt ud med Anne i mange år, lige til hendes død. Det må ikke have været 

særlig spændende for ham, for han fulgte skam med i, hvad der foregik rundt om i verden, 

pløjede sig igennem alle de aviser han kunne få fat i, og forsømte aldrig at høre pressens 

radioavis, men det har nok ikke været let at få en saglig diskussion i gang med Anne! Én 

ting havde de dog at være fælles om, og det var Nulle. Nulle var bedstefars hund. Den 

uden sammenligning fedeste, ledeste, mest ildelugtende og ømskindede hund, jeg 

nogensinde har set. Den nu for længst afdøde overjæger på Kalø, Bjerg-Thomsen, skriver 

i én af sine bøger, at de tre grimmeste ting han kan se for sine øjne, det er en mager kat, 

en fed hund og en beskidt kvinde. Hvis han mente det, så var det godt, han ikke handlede 

ved købmanden i Udby, for dér var der rig lejlighed til at se to af de førnævnte ting. 

   Men bedstefar og Anne elskede den hund. De kunne sidde på hver sin side af den og 

klappe den, og ae den, så det var et under, at der overhovedet var hår tilbage på den. 

Bedstefar var godt klar over, at det stod skidt til med Nulles kondition, for når de sad 

sådan, sagde han altid på et eller andet tidspunkt: ”Du fodrer den for godt, Anne”. Så røg 

Annes underlæbe i vejret, den nåede næsten helt op til øjnene. Og det var heller ikke helt 

retfærdigt, for når de sad sådan, så var den hånd han ikke brugte til at klappe hunden med 

travlt beskæftiget med at proppe chokolade og småkager i gabet på den, så han var heller 

ikke selv helt uden skyld. Nulle kunne ellers have været en pæn hund. Det var en 

spidshund af én eller anden slags, men det eneste der var spids på hende var altså 

snuden. Den målte vel ca. 50 cm over skuldrene, og det målte hun sikkert uanset på hvad 
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led, man målte hende. Hun var så fed, så når bedstefar gik hjem til os i ”Overskoven”, så 

måtte han af og til stå stille for at vente på hende, og da var han trods alt midt i 

halvfjerdserne, endda så godt og vel, og Nulle var ingen gammel hund; hun døde nemlig, 

ikke mæt af dage, men af al for megen god mad, da hun var 5-6 år gammel. 

   Når bedstefar sådan kom gående fra Udby, så sad min lillebror og jeg altid og ventede 

på ham nede ved skovhjørnet. Han havde altid lidt godt med til os nede fra butikken, men 

det var nu ikke så meget det, det kunne vi jo altid have fået, når han var kommet helt hjem. 

Men der var noget helt andet, vi skulle se, og det var når bedstefar tog fat i det elektriske 

hegn! Det var nede ved vores nabos indhegning. Der stoppede bedstefar altid op, og så 

fattede han med begge hænder om tråden, og blev ved med at holde om den, jeg tror da 

mindst et minut. Det var godt nok ikke så kraftigt, som de hegn man bruger i dag, de går jo 

på lysnettet, medens det her var noget man kaldte batterihegn, men det kunne nu godt 

give én over labberne, og var da tilstrækkeligt til at holde køerne inde. Men bedstefar 

kunne altså godt stå der og få det ene stød efter det andet. Man kunne ligefrem se, 

hvordan det rykkede i hans arme, men han bed tænderne sammen og holdt ud så længe 

som muligt. Han påstod, at det var godt for hans gigt. 

   Anne og bedstefar sørgede dybt og inderligt, da Nulle døde. Han havde mange 

spekulationer over, om han skulle få en ny hvalp, men opgav det, da han mente, at han 

var for gammel. Han var bange for, at han ikke kunne leve så længe som hunden, og hvad 

skulle der så blive af den? Så fik han en kat i stedet for. Den ville Bjerg-Thomsen 

garanteret kunne holde ud at se på, for hvis han mente, at en mager kat var grim, så måtte 

bedstefars kat have været en hel skønhedsåbenbaring for ham. 

   Men tilbage til Anne. Selv om hun vel ikke kunne kaldes den ideelle husholderske, så 

havde hun alligevel en mission. Hun fik da bikset noget mad sammen til dem, og sidst, 

men ikke mindst, hun var der, bedstefar var ikke alene. At vi sikkert skulle have påskønnet 

Anne noget mere, det gik vist først op for os, da hun ikke var der mere. Anne døde nemlig 

kort før jul i 1957, og det var noget, der vendte op og ned på mange ting for familien fra 

”Overskoven”. Vi flyttede nemlig ned til bedstefar et stykke tid, og det var lidt af en blandet 

fornøjelse. Men hør nu her, hvordan de forskellige familiemedlemmer reagerede. Min 

lillebror, Bjarne, var vist nærmest ligeglad. Han var på det tidspunkt 9 år og havde lige lært 

at læse. Så han sad mest med næsen i en bog, og hvis han ikke gjorde det, så sad han og 

tegnede. Han havde selv opfundet en tegneseriefigur og tegnede flere kladdehæfter fulde, 
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hvor han selv sad og digtede historier. Mor var meget stolt af det og viste hæfterne frem til 

alle dem, der gad, og også dem der ikke gad, se dem. Hun var overbevist om, at ungen 

var en ny Walt Disney i svøb og uden tvivl ville blive verdensberømt på den her tegneserie 

en dag. For en rask dreng som mig var situationen mere kritisk. Jeg havde altid syntes, at 

det var fint nok at besøge bedstefar, men sådan ligefrem at bo sammen med ham, det var 

lige rigeligt. Nu var det da ikke fordi jeg normalt gik og svovlede og bandede, i hvert fald 

ikke når de voksne hørte på det, det havde mor for længst vænnet mig af med. Men små 

uskyldige bandeord som ”pokker” og ”gedeme”, de indgik altså i mit ordforråd, og det 

syntes mor også var i orden. Det mente bedstefar imidlertid ikke.  

 

 

 

 

 
                       Der læses i ”Ved julelampens skær”.  

 

 

 

 

 

Jeg har jo før været inde på, at han var det man i Udby kaldte missionsmand, og hvis der 

ved et uheld smuttede sådan en lille én ud af munden på mig, så reagerede bedstefar 

omgående. Ikke ved at stikke mig én på hovedet eller skælde ud, havde han så bare gjort 

det. Men han stillede sig bare an, og så sank hans overskæg lige så langsomt nedad, 

medens han så bedrøvet på mig. Der kunne han stå længe, medens jeg stod foran og blev 

mindre og mindre. Det der med bedstefars overskæg, der bevægede sig i takt med hans 

humør,  

 

det ved jeg godt lyder usandsynligt, men det er altså rigtigt. Han havde et stort flot 

overskæg med snoede spidser. Og ligesom en gris har krølle på halen, når den er i godt 

humør, så vippede  
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bedstefars skæg også lystigt opad med spidserne, hvis han var tilpas. Omvendt så kunne 

det hænge på den mest bedrøvelige måde, hvis noget gik ham imod. Det stærkeste ord 

bedstefar brugte, det var ”san-de-li-gen”, med tryk på hver stavelse. Jeg har én gang hørt 

ham tage stærkere ord i brug. Det var fordi den ”nye købmand” igen havde snigløbet ham 

ved ikke at overholde prisaftalerne, og da udbrød bedstefar harmdirrende, da han 

opdagede forræderiet: ”Så sku´ han saftsusemig sparkes i rumpen!”. Men det var han vist 

også flov over bagefter. Så skulle jeg lige til at skrive, at bedstefar også var nærig. Men 

det tager jeg i mig igen. Han var aldrig fedtet med lidt snoller fra butikken, og det var ikke 

bare overfor os, det gjaldt alle børnene i Udby. Hvis et barn blev sendt til købmand, så 

vankede der altid lidt mundgodt. Men først skulle regneprøven lige overstås. Den bestod i, 

at barnet skulle regne ud, hvor meget det skulle have tilbage, når det havde betalt. Det var 

sådan set underordnet, om resultatet var rigtigt eller forkert, præmien var den samme, 

men det var jo altid sjovest at kunne svare rigtigt, så ungerne i Udby havde et forbavsende 

kendskab til de aktuelle dagspriser, så kunne de regne det ud på forhånd. Men lad os så i 

stedet for sige, at han var nøjeregnende selv med så små ting, så vi i dag finder det lidt 

latterligt. Men det var nu ikke bare ham, det var noget, der hørte den generation til, men 

bedstefar var nu vist én af de mest yderligtgående. Men lad mig hellere give et eksempel. 

Det var jo om vinteren, at vi boede nede hos ham. Og der var faldet sne, meget sne. Jeg 

havde egenhændigt, og med stort besvær, skovlet en sti mellem bagdøren og 

brændselsrummet, det var jo dér wc´et var, så det var vigtigt, at der var fri passage. Så 

skulle jeg hente en spand koks, og på tilbagevejen er jeg så uheldig, at jeg taber et stykke 

koks. Nu burde jeg selvfølgelig have samlet det famøse stykke koks op og puttet det i 

spanden igen. Men det gjorde jeg ikke. I stedet gav jeg det i lutter kådhed, eller livslede, et 

spark, så det røg af helvede til op i sneen. Det skulle jeg aldrig have gjort. Bedstefar stod 

nemlig inde i køkkenet, skægget hang bedrøveligt på ham, og han sagde med næsten 

grådkvalt stemme: ”Jeg så godt, hvad du gjorde, bette Jens Anker. Jeg vil san-de-li-gen  

ikke håbe, at du nogensinde kommer til at sidde og fryse. Men kan du nu gå ud og finde 

det stykke koks igen”. Så måtte jeg ud og ligge og rode rundt i en halv meter sne efter det 

elendige stykke koks. Jeg kan ikke huske, hvad jeg tænkte imens, men det var vist noget 

med, at når jeg nu kom ind igen, så ville jeg gå hen og tage bedstefar om halsen, og så 

ville jeg sige: ”Bedstefar, du er den bedste bedstefar i hele verden”. 
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   Mor var, for at sige det mildt, heller ikke tilfreds med tingenes udvikling. Hun skrubbede 

og skurede for at få bund i skidtet. Det var helt spændende at se på. Vi fandt blandt andet 

ud af, at køkkengulvet bestod af sorte og hvide linoleumsfliser, og det gulv havde jeg altid 

gået og troet var ensfarvet gråt. Men det hun var gal over, det var nok mest fordi hun 

mente, at de andre søskende slap for billigt fra det her, og skubbede alt besværet over på 

hende. Men de var nu alle tre lovlig undskyldt. Moster Dagmar var blind, og hun og hendes 

mand havde en gård fuld af dyr, så de var udelukket. Moster Helga, der var gift med 

læreren i Udby, og boede oppe i skolen, hun havde været ude at køre race med degnen 

på hans nyerhvervede scooter, og ved den lejlighed erhvervede hun sig et kompliceret 

benbrud, som hun døjede med til sine dages ende, så der var heller ikke noget at komme 

efter. Og onkel Jens var nødt til at blive i Randers, han skulle jo sørge for, at tante Karen 

kom op om morgenen, så hun kunne møde til tiden på fabrikken. Så de havde alle tre et 

vandtæt alibi, men det forhindrede ikke mor i at være gal. Og gal det var hun. Der havde 

ellers været fred og fordragelighed mellem de fire søskende siden onkel Jens var faldet til 

ro, men nu gravede mor stridsøksen op igen. Det kom mest til at gå ud over moster Helga; 

det var jo hende, der var tættest på, så hun var mest udsat. Det kunne for eksempel starte 

med, at degnen, der var smaskforvirret, i et frikvarter oppe i skolen, kom farende ind i 

butikken, snuppede to pakker Scotsman cigaretter og var ude af døren igen, før nogen 

rigtig opdagede, hvad der foregik. Så var mor klar til at løbe bagefter og råbe: ”Stop tyven”. 

Men degnen var for længst over alle bjerge, han skulle hjem til ”Hellemor” og have en kop 

kaffe og en smøg, før han skulle ind til næste time. Mens han sad og fik sin kaffe, kom han 

så i tanker om, at han vist havde glemt at betale for cigaretterne, og bad moster Helga om 

at gå ned og ordne det, og så havde vi spektaklerne. For når moster Helga humpede ind i 

forretningen på sit dårlige ben, så gik mor til angreb. Hun ville gerne vide, om det var 

noget, de normalt brugte, sådan bare at gå ind og flå tingene ned fra hylderne, og så 

stikke af uden at betale, eller i det mindste skrive ned, hvad de havde taget, og så gik 

rouletten. De trak sig heldigvis altid tilbage til én af stuerne, det hørte absolut også til 

privatlivets fred, for nu gravede de, med en forbløffende hukommelse, alle de 

mistænkelige ting, helt tilbage fra deres tidligste barndom, frem, og slyngede dem i 

ansigtet på hinanden. Det var slet ikke til at forstå, at de to damer, der stod her og 

overfusede hinanden, normalt hørte til det solide og noble borgerskab i byen. Man havde 

svært ved at tro, at den ene af dem var gift med skolelæreren i byen, og at de hver søndag 
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fulgtes op i kirken, hvor han ledede menighedens lovsang, medens hun akkompagnerede 

på orglet. Og man havde mindst lige så svært ved at forestille sig, at den anden lige havde 

holdt sølvbryllup med en mand, der udover at sidde i sognerådet også var formand for 

skolekommissionen, formand for hjemmesygeplejen og sad i Tremandsudvalget for 

indeklemte husmænd. Heldigvis kom de aldrig i direkte håndgemæng. Men det skyldtes 

utvivlsomt, at inden det kom så vidt, så var bedstefar dalet ned på en stol, hvor han sad og 

hev efter vejret og var helt violet i hovedet. Så fik de to stridige søstre andet at tænke på. 

Så fór de hen for at finde den lille pilleæske, bedstefar altid gik med i vestelommen, og fik 

én af de små blå piller anbragt under hans tunge. Når så bedstefar var kommet til 

hægterne igen, så var gassen gået af dem. Så begyndte de i stedet at undskylde over for 

hinanden, at de sådan havde ladet hidsigheden løbe af med dem. Så ville de begge to 

påtage sig skylden, og så var de ved at komme op at toppes over dét. Jo, det gik sgu rigtig 

godt. 

   Far gled med vanlig elegance af på problemerne. Om dagen forsvandt han hjem i 

”Overskoven”. Det skulle jo også passes. Der var nok at se til om vinteren. Der skulle 

sorteres æbler og gøres klar til at sende på auktion i Randers et par gange om ugen. Der 

skulle beskæres træer, og der var nok at gøre. Skulle det endelig knibe, så var fjorden 

frosset til, og en tur der ned med ålejernet var heller ikke at foragte. Der var altid nogen at 

snakke med, og så gik tiden jo så godt. Om aftenen strøg han af sted til møde i sogneråd 

og skolekommission, eller også noget helt tredje. Det kunne også ske, at der var 

præmiewhist eller andespil oppe i forsamlingshuset, og der kunne han jo lige så godt gå 

op, når han nu alligevel var kommet ned til byen og bo, så han havde skam travlt. 

Sommetider måtte han imidlertid bide i det sure æble og blive hjemme, og det lettede på 

en eller anden måde lidt på stemningen. Så kunne vi fuldstændig uden risiko for optøjer 

sende bud op i skolen, om de ikke kiggede ned, for så skulle der spilles kort. Det var lidt 

underligt med bedstefars indstilling til spil, for selv om man skulle tro, at han ville tage 

afstand fra sådan noget, så var der ikke så lidt af en ludoman i ham. Han spillede kort ved 

hver en given lejlighed, han udtænkte sindrige tipssystemer, ganske vist uden det store 

held, og han deltog med stor iver i klasselotteri og alt andet, hvad der kunne spilles på. Det 

satte ham i lidt af en kattepine hver jul, for da forbød hans samvittighed ham at spille kort, 

og det var umanerligt kreperligt, når nu familien alligevel var samlet, men han måtte holde 

pinen ud. Anden juledag mente han dog godt, at det kunne forsvares at lægge en lille 
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kabale. Når så dem oppe fra skolen var kommet, så kom kortene frem. Bedstefar og far 

skulle altid være makkere, og der var det mærkelige, at far havde en slags frisprog over for 

bedstefar; han kunne godt finde på at sige, når kortene var givet: ”Nu må do fanneme 

streng´ dæ an, Valdemar. Woss ska´ de dæleme ent´ ta´ røven po!”. Det gjorde ingenting, 

når bare det kom fra ham. Hvis en af vi andre havde lukket sådan én ud, så var der 

garanteret blevet brug for æsken med de små blå. Det var også far, der året før havde fået 

ham overtalt til at modtage folkepension. Det foregik ved skiftevis at snakke fornuftigt med 

ham, og så ind imellem slå i bordet og kalde ham en ”forbandede gammel tosk”; sådan 

noget var det kun far, der kunne tillade sig, men måske havde bedstefar for længst opgivet 

at lave om på ham. Nu hjalp det måske også lidt på det, at det i 1956 var kommet til at 

hedde folkepension i stedet for aldersrente; det lød ligesom lidt finere. Men uanset hvad 

grunden var, så bed bedstefar hovedet af al skam, og begyndte i en alder af 78 år at 

modtage folkepension. Det var ikke det store beløb, men det faldt på et tørt sted. 

   Men situationen var selvfølgelig ikke holdbar. Så da mor havde fået bund i skidtet, 

begyndte vi at avertere efter en ny husholderske. Det var selvfølgelig ikke den store løn, 

bedstefar kunne tilbyde, det var noget med kost og logi og lidt håndører, mod at hun så 

skulle udføre lettere husgerning og ellers bare være sådan en slags selskabspapegøje. 

Som vi havde frygtet, var der ikke den store interesse for at få pladsen. Der kom faktisk 

kun én ansøgning, men det var jo også nok, det var jo ikke et harem, bedstefar skulle 

have, bare en enkelt lille husholderske. Der blev igen sendt bud efter dem oppe i skolen, 

og brevet blev åbnet og studeret på alle ledder og kanter. Alle var enige om, at der havde 

vi været usandsynlig heldige. Brevet var velformuleret, uden nævneværdige stavefejl, 

skrevet med en nydelig lille håndskrift, så vi blev enige om, at det sikkert var en rigtig lille 

nipsgenstand, der havde skrevet det; og som det allerbedste så skrev hun, at hun var 

forhenværende sygeplejerske. Bedstefar var jo ved at være en ældre herre, så det var 

bestemt betryggende at have fagkundskaben lige ved hånden til at holde lidt øje med ham, 

hun kunne rigtig gå og hæge om ham. Der var overhovedet ikke noget at betænke sig på, 

ingen grund til jobsamtale. Hun var ansat. 
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                                  Frk. Pedersen 
 

 

 

 

   Hun hed frk. Pedersen. Den første, der havde fornøjelsen af at møde hende, var moster 

Helga. Hun havde jo en udmærket observationspost fra stuevinduet i skolen over til den 

”nye købmand”, hvor rutebilen holdt, så hun havde fået tildelt hvervet med at være 

velkomstkomité. Efter at have fulgt frk. Pedersen ned til bedstefar, ilede moster Helga, så 

hurtigt hendes dårlige ben kunne bære hende, hjem og ringede, hikkende af grin, rundt til 

den øvrige familie. ”Nipsgenstanden” viste sig nemlig at være en skude af format. Aldrig 

havde man før set sådan en kæmpekvinde i Udby. Hun målte mindst 1,80 m, og ville uden 

al tvivl være i stand til at vippe vægten op på et sted mellem 250 og 300 pund. Nede ved 

smedjen, der var det faste samlingspunkt for byens mænd, blev fænomenet diskuteret 

ivrigt de næste dage. Man blev hurtigt enige om, at det var dumt af Valdemar Pedersen at 

få sådan et skrummel i huset, for hun måtte da skulle have en masse at æde. Men så var 

der et vittigt hoved, der løste problemet ved at sige: ”Han er sgu nøj´ te´ å´ gi´ hind´ no´ 

halm å´ no´ rouer føst”. Den grinede de meget af. 

   I begyndelsen så det ude til, at frk. Pedersen var en gevinst for bedstefar. Omsætningen 

i forretningen steg mærkbart. Der var jo selvfølgelig nogen, der havde set hende, da hun 

ankom med rutebilen, og nu ville folk selv se, om det virkelig passede, at hun var så stor, 

som de heldige, der havde set hende, gik og sagde. Det var mest i middagsstunden, hvor 

de regnede med, at bedstefar sov til middag, at de kom luskende. Selv folk, der ellers kun 

handlede ved den ”nye købmand”, mødte op i håb om at få et glimt af damen. Men de blev 

skuffede. Frk. Pedersen viste sig ikke i forretningen den første måneds tid. Hun havde 

fundet sig en plads i sofaen, ved siden af ”Venus fra Milo”, inde i den bageste stue, og der 

sad hun hele dagen med en stor cigar i munden og lagde kabaler! Den eneste tid hun 

bevægede sig væk derfra, det var når hun gik i køkkenet for at rode noget mad sammen, 

der var langt værre end det, Anne havde serveret. Så i stedet for at se frk. Pedersen, så 

måtte de nøjes med synet af mig. Jeg var nemlig blevet udnævnt til førstemand i 

forretningen. Det var startet med, at jeg gik og hjalp bedstefar lidt i de par måneder, vi 

havde boet nede hos ham. I begyndelsen stod jeg bare ude i bagbutikken og vejede af. 

Alting kom jo hjem i 50 kg sække, og så skulle man selv veje det af i poser med 1 og 2 kg. 

 28



Det værste var at veje sukker af, så var man klistret til i det fedeste skidt, når man havde 

stået på hovedet i sådan en sæk. Her er endnu et eksempel på bedstefars 

sparsommelighed. For når en sådan sæk var blevet tømt, så blev den ikke bare smidt ud, 

nej, den blev skam omhyggeligt sprættet op, det inderste lag blev lagt til side, det skulle 

bruges til at tænde op med i kakkelovnen. De andre lag papir blev derefter forsigtigt skilt 

ad og pænt lagt sammen, det var til indpakningspapir. 

   Nu kan vi lige så godt kigge lidt på, hvad der var ude i bagbutikken. Det var såmænd 

ikke så meget. Det blev jo mest brugt som et lagerrum, men der var et bord med en vægt, 

hvor vi stod og vejede varerne af. Oppe under loftet hang der spegepølse og røget flæsk. 

De hang der under bjælken, for at der ikke kunne komme mus op og gnave i dem, hvis der 

skulle forvilde sig sådan en derind. Så var der en ting, der skulle omgås med den yderste 

varsomhed; den var min skræk. Det var tønden med petroleum. Der var stadig et par 

stykker i byen, der brugte primus, og det kunne ske, at der var nogen, der skulle bruge 

petroleum til en blæselampe, og så stillede de altså med dunken og skulle have fyldt op. 

Bedstefar havde truet mig med al landsens ulykker, hvis jeg nogensinde spildte så meget 

som en eneste dråbe af det forbandede petroleum. Det han var bange for var lugten. 

Petroleum har jo en meget gennemtrængende lugt, og hvis den gik i købmandsvarerne, 

var det noget af en katastrofe. Så var der også en tønde med sprit, men den var ikke så 

farlig. Spritten var mere flygtig, og så skulle folk også altid have det i en flaske, så man 

kunne se, når den var fuld. Petroleumen derimod havde de altid en dunk med til, og så 

stod man dér, dunken skulle være fuld, ellers blev kunden snydt, og hvis der kom bare en 

dråbe på gulvet, så ville min egen bedstefar slå mig ihjel. Det var sandelig ikke let at være 

mig! I det hele taget var bedstefar lettere hysterisk med noget der lugtede og kunne 

mistænkes for at kunne gå i madvarerne i butikken. For eksempel måtte gulvene i såvel 

forretningen som bagbutikken aldrig blive ferniseret, de skulle vaskes i sæbespåner, og 

dermed færdig! Men han havde sikkert ret, det kan jeg godt se i dag. 

   Selve butikken var indrettet på den måde, at når man kom inde fra stuen, så stod man 

bag disken, hvor vi ekspederede. Langs væggen ind mod stuen var der reoler med skuffer 

forneden og hylder foroven, hvor de mest solgte dagligvarer befandt sig. Væggen ud mod 

bagbutikken havde reoler, der var opbygget efter samme princip, men der stod så de ting, 

som vi knap så tit skulle have fat i. Ovre ved ydervæggen var der også skuffer forneden, 

men over dem var der skabe med glaslåger, og i dem var der ting, som vi aldrig skulle 
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have fat i. Væggen ud mod vejen havde indgangsdøren i midten og et vindue på hver side, 

og i hjørnet op mod væggen ind til stuen, der stod den maskine, der udgjorde hele 

bedstefars eksistensgrundlag, det var nemlig kaffemøllen. Midt i rummet var der, som vi 

har hørt, selve disken med vægten på. Kasseapparat var der ikke noget der hed, pengene 

røg ned i en skuffe, hvor der stod en kasse med rum til de forskellige mønter, og sedlerne 

blev lagt ved siden af. På tværs i rummet var der også en kort disk. Den blev brugt til at 

stille forskelligt på; som for eksempel når bageren kom med brød, så smed han altid 

kasserne, han havde det i, dér. Endelig var der så foran glasskabene en disk med 

glasplade, med et vitrineskab ovenpå. Det var sådan set udstillingen, hvor vi fristedes med 

alskens lækkerier.  

   Når jeg skrev, at kaffemaskinen udgjorde bedstefars eksistens-grundlag, så kræver det 

vel en forklaring, og den kommer her. Bedstefar forhandlede nemlig ”Hjersings Kaffe”, det 

havde han monopol på i Udby. Det havde han gjort lige fra han startede som købmand 

dernede i 1906. Og selv om der så kom en anden købmand, der havde mere vind i 

sejlene, så ville grossisten ikke handle med ham; der var da heldigvis stadigvæk 

hæderlige folk til. Og nu havde folk i Udby altså vænnet sig til fra bedstefars storhedstid at 

drikke ”Hjersings Kaffe”, og de var ikke sådan at lave om på. De blev hurtigt enige om, at 

den ”nye købmands” kaffe, det var noget sprøjt, det var ikke værd at drikke, og man kunne 

i hvert fald ikke servere det, hvis man havde gæster. Så derfor tror jeg ikke, at jeg 

overdriver, når jeg siger, at 90% af det kaffe, der blev solgt i Udby, det havde været en tur 

igennem bedstefars kaffemølle. Det var jo heldigt nok, for når folk, der ellers handlede 

med den ”nye købmand” alligevel skulle ned efter kaffe, så fulgte der lidt mere handel 

med. Og kaffebønnerne blev behandlet med respekt. Straks når jeg havde hentet sækken 

oppe ved rutebilen og kom ned i butikken med den, så blev bønnerne hældt over i en stor, 

fuldstændig tæt dåse. Kaffemaskinen, det var sådan et stort forkromet monstrum med en 

stor beholder foroven, som man kunne spejle sig i og fik det mærkeligste hoved ligesom i 

et spejlkabinet, var den næste station for bønnerne. De blev fyldt i beholderen, og så var vi 

klar til første kunde. For der måtte ikke males mere kaffe, end der blev solgt med det 

samme; uanset om det var et ½ eller et ¼ pund, så blev kaffemøllen startet hver gang. Og 

ikke nok med at den blev startet, der måtte endelig heller ikke males for meget. Det var 

noget nær en dødssynd, hvis der lå en klat tilbage i skuffen, når det var blevet vejet. Det 

var nemlig friskmalet kaffe, vi handlede med. Når det så var blevet vejet af, så kom der et 
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ekstra lag papir omkring posen, så det ikke skulle tabe noget af kraften, før kunden havde 

fået det hjem i sikkerhed i kaffedåsen. Bedstefar var en sand mester i at beregne, hvor 

længe maskinen skulle køre, for at man havde lige nøjagtig den mængde kaffe, man skulle 

bruge; han havde såmænd ikke engang behøvet at veje det, det passede altid lige på et 

gram. Jeg blev også ret skrap til det efterhånden. Men det kunne jo smutte. Det var især, 

hvis én af mine skolekammerater var blevet sendt til købmand, og hvis så bedstefar var 

henne for at sove til middag, så kunne det ske, at maskinen kom til at køre lidt for længe. 

Men så snød jeg ham. Jeg skulle jo vække ham af middagsluren, og før jeg gjorde det, så 

kontrollerede jeg altid, om der skulle ligge et par teskefulde i skuffen, og hvis der gjorde 

det, så røg de bare op i beholderen igen, så kunne de blive malet en ekstra gang. Det 

fandt han aldrig ud af. Jeg mener at kunne huske, at ½ pund kaffe dengang, i 1958,  

kostede 4,50 kr. Det lyder måske ikke af så meget, men hvis vi sammenligner med, at 

damerne, der plukkede æbler hjemme hos far, fik 3 kr. i timen, så kan man vist godt sige, 

at det var lidt en luksusvare. Det var, så vidt jeg husker, også det sidste man havde 

rationeringsmærker på efter krigen, og mon ikke det ophørte i 1954. Men så var der også 

noget, der hed kaffetilsætning. Det vi havde i forretningen hed ”Richs”. Og det kan jeg helt 

bestemt huske, at sådan en pakke med 125 gram den kostede 42 øre, så der var noget at 

hente. Man kunne næsten dele folk op i ”De rige” og ”De knap så rige”, når man kendte 

deres kaffevaner. De rige købte altid et ½ pund kaffe og en Richs. De knap så rige 

nøjedes med ¼ pund kaffe og en Richs. Og så var der dem, der var helt på røven, de 

købte ¼ pund kaffe og to Richs. Desværre kan jeg ikke huske så mange af priserne, men 

jeg tror nok, at 20 cigaretter kostede 3,70 kr., en pakke snus kostede 50 øre og et pund 

salt kostede 17 øre, det kan jeg huske, for det var det billigste i hele butikken. Så havde vi 

”russere”. De kostede 35 øre, eller det gjorde de i hvert fald et par år i forvejen, og de var 

vist ikke steget. Når jeg lige netop kan huske det så nøjagtigt, så skyldes det, at de skide 

”russere” gjorde mig kriminel. De gjorde mig til hestehaletyv! Hvis nogen er i tvivl om, hvad 

en ”russer” er, så er det altså et stykke kaffekringle, som bageren ikke havde fået solgt. 

Det skar han så igennem på langs, og så blev det drysset over med sukker og kanel og fik 

en ekstra tur i ovnen – og jeg var vild med ”russere”. Det var Polle også. Polle, eller han 

hed egentlig Poul, var en dreng jeg legede meget med, og vi gik en dag og fik en 

umanerlig lyst til et par ”russere”. Der var bare det uheldige ved det, at vi ikke ejede fem 

flade ører, og at gå ind og bede nogen af vores forældre om penge til sådan noget, det 
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gad vi ikke engang at forsøge. Så ville vi bare få at vide, at vi kunne have spist noget mere 

til middag, eller at vi kunne gå ud og lave en sukkermad. Men det var ikke det vi ville; vi 

ville have ”russere”. Jeg foreslog, at vi bare kunne gå ned og bede bedstefar om et par 

”russere”, så ville vi helt sikkert få det, men det ville Polle ikke, fordi han hørte til Holbæk, 

og hans forældre handlede hos købmanden der. Der var ingen vej uden om, vi måtte selv 

skaffe pengene. Efter at have vendt og drejet problemet blev vi enige om, at den blinde 

børstenbinder nede i Udby måtte være løsningen; han købte nemlig hår af ko- og 

hestehaler. Så gik vi i aktion. Først brugte vi en masse tid på at sidde og kratte på 

kohalerne, men det gav kun et usselt udbytte - det kunne vi godt se, at vi ikke ville komme 

langt med. Så bevægede vi os ind i hestestalden. Der stod to frederiksborgere med store, 

tykke haler. Og så var det, at vi gjorde noget forfærdeligt noget, vi klippede halerne af 

dem! Nu var vi jo ikke dumme, så vi klippede ikke bare halerne af, nej vi tyndede bare lidt i 

dem, det håbede vi ikke kunne ses. Men det tog overhånd med det tynderi, og da vi var 

færdige, stod hestene med de mest ynkelige, tynde og tjavsede haler, vi nogensinde 

havde set. Men nu havde vi i det mindste hår nok til et par ”russere”, ingen tvivl om det, så 

vi pilede ned til børstenbinderen. Han udbetalte, efter at have vejet hestehalerne i hånden 

og følt på dem, hele to kroner, det var nemlig prima kvalitet. Nu følte vi os som et par 

rigtige kapitalister, så herefter var det med at komme ned til bedstefar. Vi havde penge til 

to ”russere” til hver og en sodavand til at skylle dem ned med, sodavand kostede nemlig 

også 35 øre, så der manglede bare 10 øre, og dem gav bedstefar i kontantrabat. Efter 

orgiet var jeg desværre nødt til at gå hjem, jeg var kommet i tanke om, at jeg havde nogle 

lektier for, som jeg skulle have lavet til dagen efter, så jeg ved ikke hvad Polles far sagde, 

da han opdagede hærværket. Men jeg vil tro, at han ikke engang var blevet så gal, hvis vi 

havde klippet hans kone skaldet. Hun kunne jo bare tage et tørklæde på, hvis hun skulle 

ud! Og jeg glemte at spørge, for der gik et godt stykke tid, før jeg gik op og spurgte om 

Polle måtte komme ud og lege. 

   Men tilbage til købmandsbutikken igen. Det gik helt fint med at gå og hjælpe bedstefar. 

Vi enedes fint, når bare jeg ikke skulle bo dernede. Når der ikke var noget at lave i 

forretningen, så spillede vi dam. Det var han skrap til, i begyndelsen fik jeg ikke et ben til 

jorden. Men efterhånden kunne jeg, om ikke vinde, så i hvert fald give ham kvalificeret 

modstand. For det skete oftere og oftere, at han, når vi var ved at være færdige med et 

sæt, sagde: ”Den her gang, da ta´r du mig”. Så vejrede jeg jo blod og tænkte dybt og 
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inderligt over det næste træk, og så kom det altid: ”Jeg kunne jo godt hjælpe dig, men det 

er bedre, at du lærer at klare dig selv”. En teori, han måske skulle have praktiseret tredive 

år før, over for sin egen søn. Men så dummede jeg mig altid, og så kom det altid: ”Åh, dit 

bette fjols, kunne du da ikke se det?” Jeg vandt ét spil, ud af flere hundrede, og da var 

bedstefar så stolt, at jeg tror, at det var lige før, at han gik ud og hejste flaget! 

   Frk. Pedersen sad stadigvæk, bred og mægtig, inde ved siden af ”Venus fra Milo” og 

lagde kabaler. Men da der var gået en måneds tid, begyndte hun at kede sig. Måske følte 

hun, at livet lige så stille gled forbi hende. Hun var jo ikke så gammel endnu, bare lige 

passeret de tres, og det var jo ingen alder for en rask pige. I hvert fald besluttede hun, at 

nu skulle der ske noget. Så hun gik på mandejagt! Jeg tror ikke, at bedstefar var udsat for 

nogen form for overgreb, han har sikkert været for gammel og aflægs til, at hun mente, at 

han kunne være til nogen fornøjelse for hende. Men der var rigeligt med andre emner. 

Udby har altid haft, og har stadig, et i forhold til befolkningen stort antal ungkarle, så det 

var bare med at komme i gang. Og hun behøvede ikke at gå så langt for at se på en del af 

udbuddet, for hver aften, lige før lukketid, så indfandt der sig et fast sjak i bedstefars butik. 

Det var klunseholdet. De mødte troligt op, og der skulle meget til, før én af dem svigtede. 

Så kom tændstikkerne frem. Hver mand havde tre tændstikker at starte med, og så holdt 

alle den ene hånd frem med et ukendt antal tændstikker i, og så gjaldt det om at gætte det 

samlede antal. Hver gang én gættede rigtigt, måtte han lægge en pind, og den der først 

var færdig scorede puljen. Indsatsen for at deltage i spillet var 25 øre, men her kom 

bedstefars handelstalent igen op i ham. Han ville nemlig ikke slippe en femogtyveøre, så 

han satte en chokoladefrø på spil. Den kostede godt nok det samme, men han havde den 

jo til indkøbspris, så ulykken var knap så stor, hvis han skulle gå hen og tabe. 

   Frk. Pedersen begyndte altså at liste ind for at se på løjerne, når klunseholdet samledes. 

Det bestod nemlig overvejende af ungkarle, og så kunne hun jo ligeså godt tage én af 

dem, hvis hun mente, at der var én, der kunne bruges til noget fornuftigt. Efter at have 

studeret dem i et stykke tid traf hun sin beslutning, og den faldt ud til fordel for Ajs 

Frandsen. Ajs, eller Anders, som han selvfølgelig hed, var midt i tresserne, altså det man 

kunne kalde ”passende alder”, inkarneret ungkarl, og tjente til sine få fornødenheder ved 

at fiske i fjorden. Det var hovedsageligt ål og fladfisk, man fangede der, og Ajs levede 

mest af skrubber og kartofler. Grunden til, at han foretrak skrubber, lød sådan her: ”Ol er 

godt, men for en dem for tit, så er de for fied. Skrubber kan en æd´ hver dav uden å blvy´ 
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træet o dem”. Ajs var ellers en af bedstefars stamkunder. Jeg tror ikke, at han nogensinde 

har sat sine ben hos den ”nye købmand”. Hvis bedstefar uheldigvis ikke skulle have det 

hjemme, som Ajs skulle have, så ville Ajs uden al tvivl bare gå hjem, og så komme igen 

næste dag. Det var ikke de store ting, Ajs skulle have. Det var petroleum til primussen, 

rugbrød og franskbrød, margarine og lidt mel til at lave sovs af. Så købte han 

puddersukker i store mængder, det var hans foretrukne pålæg på mellemmadderne, men 

han kunne også en gang imellem finde på at købe en stump spegepølse, eller et lille 

stykke ost. Men den største udgift hos købmanden, den der virkelig løb op, det var så 

ubetinget øl. Ajs drak i umådelige mængder. Det første han gjorde, når klunseholdet var 

samlet, det var at bestille to øl.   

   Den første skyllede han ned i sådan en fart, så at man ikke kunne lade være at tænke, 

at den kunne han ligeså godt have hældt i kloakken, mens nummer to blev drukket med 

tilbørlig andagt. Men nu skal I ikke tro, at Ajs væltede rundt i en evig brandert, det var der 

overhovedet ikke tale om. For det var nemlig hvidtøl, han drak. Op mod jul, når det søde 

nisseøl kom, så gik han helt amok. Han bællede i sig, så det ligefrem skvulpede, når han 

gik, og hvis han havde bøjet sig forover, så ville det utvivlsomt have rendt ud af halsen på 

ham. Når Ajs drak hvidtøl, så havde det sine grunde, i alt fald hvis han ville handle hos 

bedstefar. Bedstefar havde nemlig det princip, at han ikke ville sælge spiritus og bajere i 

forretningen. ”Det har ført til meget elendighed, så sådan noget handler vi ikke med.” 

Sådan lød hans forklaring på den sag. Men det afholdt ham ikke fra at købe snaps hjem. 

Hele batterier, med seks helflasker ”Rød Aalborg” kom der, men de blev omhyggeligt gemt 

inde i ”Privaten”, de var nemlig til ham selv. Det var heller ikke fordi bedstefar rendte rundt 

med en ordentlig kæp i øret, men hver morgen startede han med at skænke et 

portvinsglas fuldt af det rene klare brændevin, men det betragtede han som en slags 

medicin, det var med til at holde gang i ”krommenyren”, sagde han altid, hvor så siden den 

sidder henne.  

   Men tilbage til Ajs Frandsen. Han var lidt under middelhøjde, lidt duknakket, og hans 

ansigtstræk domineredes totalt af et enormt snudeskaft, og et par små lurende øjne. Ajs 

var ellers flink nok, han var en af dem, hvor man uden at risikere at blive slået til 

lirekassemand, godt kunne låne hans båd, uden at spørge først, hvis man en stille 

sommeraften fik lyst til at sejle ud på fjorden for at fiske efter aborrer, eller pilke torsk ude 

på kanten af sejlrenden. Men det blev aldrig til noget mellem frk. Pedersen og Ajs. 
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Fiskeren manglede bidelyst, han nægtede at gå på krogen. Han, der ellers ikke var bleg 

for at gå ud i sin båd, selv om vinden fik sivene langs bredden til at lægge sig, og som altid 

var at finde blandt de første, når frosten først på vinteren lagde fjorden til og gav mulighed 

for at stange ål. Så færdedes Ajs derude, med noget der lignede dødsforagt, selv om isen 

var så tynd, at den buede nedad for hvert skridt han tog, så han havde en fornemmelse af 

at gå opad bakke hele tiden. Han viste sig nu at være en kylling af format. For når frk. 

Pedersen nærmede sig med vuggende hofter og et lystent udtryk i sit kødfulde ansigt, så 

stak Ajs fuldstændig uden skam i livet halen mellem benene og flygtede. Der var måske 

ikke noget at sige til det, Ajs havde vist aldrig haft noget maskepi med kvindfolk, ikke så 

vidt jeg ved da, og han har sikkert følt sig helt afmægtig, når den store dame nærmede sig. 

Hun var jo meget større end ham. Hendes enorme bryster har sikkert befundet sig lige ud 

for hans kæmpetud, så der er ikke noget at sige til, at han ikke vidste, hvad han skulle 

stille op med sådan en maskine.  

   Frk. Pedersen karriere som husholderske fik en brat afslutning. Jeg tror, hun var der en 

fire-fem måneder, så blev det afsløret, at hun provianterede kraftigt i butikken, når 

bedstefar var gået til ro. Hun afsendte hele kassefulde med købmandsvarer til familie og 

venner. Og så var det ud med hende.  

   Hun nåede dog at sætte sig et varigt minde i Udby, der kunne ses flere år efter, at hun 

var rejst. Det er der ikke mere, men det er sikkert fordi taget på den gamle købmandsbutik 

er skiftet ud, ellers havde det nok været der endnu. Mindesmærket, hun efterlod sig, var 

en cirka meter lys stribe ned ad taget. Taget på bedstefars hus var af skifer, og frk. 

Pedersen boede på et af loftsværelserne. I det loftsværelse var der et vindue, der vendte 

mod nord. Nu vil der jo altid med årene begynde at gro mos på sådan et tag, især på 

nordsiden. Frk. Pedersen brugte natpotte, og den tømte hun let og elegant ud af det skrå 

tagvindue, så det kunne løbe ned i tagrenden. Så gik mosset ud, og derved fremkom den 

lyse stribe, der stod som den var sandblæst. Så hvis der er nogen, som læser disse linier, 

der har problemer med mos på taget, så står rådet til fri afbenyttelse.  

   Nu begynder bedstefar at skrue lidt ned for blusset. Han er efterhånden blevet firs år, og 

han har ikke lyst til at forsøge sig med en ny husbestyrerinde, efter at han sluppet af med 

frk. Pedersen. Jeg var blevet konfirmeret om foråret, vi er i 1958, og jeg skulle hjælpe til 

hjemme i frugtplantagen den sommer, så var det planen, at jeg skulle på et 

ungdomsskoleophold den efterfølgende vinter. Det var fars ide, for som han bramfrit 
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sagde: ”Med de kundskaber, den dreng hår, så sier fremtiden sgu svot ud for ham, der må 

gøres nuer”.  

   Så bedstefar begyndte at lukke forretningen til middag. Så gik han op i skolen og fik sin 

middag, hvilede sig deroppe et par timer, hvorefter han gik hjem til sig selv igen, så han 

var klar, når klunseholdet ankom.  

   Sådan holdt han den gående et par år, indtil han endelig i en alder af 82 år solgte hus og 

forretning til en anden, der opgav, næsten inden han var kommet i gang. Men bedstefar 

havde på det tidspunkt også haft forretning der i 54 år. Sin sidste tid, cirka halvandet år, 

boede bedstefar oppe i skolen hos moster Helga. Det var hans barndomshjem. Og her 

døde han den 14/10 1962, sandsynligvis i det samme værelse, som han blev født i 84 år 

forinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Købmand Valdemar Pedersen 
Født d. 27.7.1878 i Udby 
Død 14.10.1962 i Udby 

 

                                    

 

                                    
 
 
 
 Æret være hans minde 

   Men jeg skulle jo skrive, hvordan bedstefar var. Men jeg syntes ikke det er let for mig. 

Jeg kendte ham jo ikke dengang han var en handlekraftig mand, der ganske givet, 

igennem mange år, har haft en vis betydning for Udby. For det havde købmænd dengang, 
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det må slet ikke sammenlignes med nutiden, hvor mange af dem, der hårdnakket blive 

ved, burde have en eller anden form for statsstøtte. Eller i det mindste en medalje for 

deres filantropiske indstilling. Men bedstefar havde gjort det godt, ingen tvivl om det, da 

han som ung startede helt fra bunden af. Men vi skal heller ikke glemme bedstemor. Der 

er for mig at se ingen tvivl om, at han i hende har haft en uvurderlig hjælp. Jeg ved, og det 

er ikke fra hendes egne børn, at hun var meget vellidt i hele byen. Og hvis hun, ligesom 

hendes svigerinde gjorde det, havde mistet jordforbindelsen, så var det nok ikke gået for 

det unge købmandspar. Så jeg tror, at jeg vil stoppe her. Jeg har fortalt, hvad jeg ved om 

bedstefars liv og levned, så skal vi ikke lade det blive ved det, og lade historien tale for sig 

selv.  
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