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Forord
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Når vi, Inger og jeg, tænker tilbage på vor barndom - for en 
menneskealder siden - og sammenligner den med dagen i dag, 
da må man erkende en voldsom forskel. Vore børnebørn kan 
ikke engang forestille sig mange ting fra hverdagen i deres 
bedsteforældres barndom og ungdom. Disse forskelle bliver 
måske endnu større fremover.

Derfor kan det måske være interessant for efterkommerne i 
vores familie at se, hvordan livet var for deres far og mor, 
bedstefar og bedstemor, oldeforældre, tipoldeforældre mv. i 
den tid vi levede - hvad var deres udfordringer og deres glæder? 
De næste slægtled kan jo i hvert fald ikke spørge om, hvordan 
det var.

Jeg er ofte blevet opfordret til at nedskrive de erindringer, som 
jeg kunne sætte på tryk omkring de tildragelser, som er inde-
holdt i et langt liv.
Det har nok mest været Vibeke internt i familien, som har 
opfordret mig - men også flere andre som har hørt lidt om 
fortiden, der har opfordret mig.
Jeg har selv ofte gjort mig tanker om, hvordan mine og vore 
forgængere har levet deres liv, og hvordan hverdagen var i de 
tider, som de levede i.

Bogen beskriver flere perioder i mit liv. De første 30 år var jeg 
alene, herefter er alt,hvad der sker, en del af det, der skete i og 
for vor familie. Inger og jeg og vore 2 børn Henrik og Vibeke. 
I dette tilbageblik er der perioder som fylder mere end andre. 
Nok fordi der i disse perioder skete ting, som blev helt ander-
ledes end jeg havde forestillet mig, da jeg som en stor dreng gik 
ud af skolen.
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Derfor skriver jeg i det følgende om mine erindringer, som for-
håbentlig kan give kommende generationer en fornemmelse af, 
hvordan deres bedsteforældre mv. levede i tiden fra før 1940 og 
en menneskealder frem. Men, måske også give en fornemmelse 
af de store forandringer, der er sket i vor levetid.

Ved et sådant tilbageblik bliver man fyldt med taknemlighed 
over skæbnens tildragelser, som har været formet af en lang 
række tilfældigheder.

Dette tilbageblik fortæller om et liv, hvor spændet er vidt i de 
ting der opleves, samtidig med et lykkeligt familieliv på vor 
gård i Næsborg, som har givet os så mange glæder.
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Vort hus i Augustenborg. Herfra min verden går.

Min Far og Mor

Vor mor var uddannet syge-
plejerske, men i al vor tid 
var hun hjemme og passede 
familie og hus.
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gang), og som 
var ret nyoprettet 
omkring 
Augustenborg 
Slot.
Far havde købt 
et nyere murer 
mesterhus på 
Kettingvej 17, 
og der har jeg 
levet mine 
drengeår.

Jeg blev født den 27. august 1938 samtidig med min tvilling-
bror Arne, (vist 10 min. før) og vi blev lillebrødre til vor 4 år 
ældre søster, Eva.
Vor far og mor kom begge fra Vestjylland. Mor, fra en gård 
mellem Varde og Esbjerg og far fra en gård mellem Varde og 
Grindsted. De var flyttet til Augustenborg, hvor far havde faet 
ansættelse som plejer på sindssygehospitalet (som det hed den-
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Skolen var en byskole med 7 klasser. Den første lærer vi havde 
var overlærer Winten, en ældre, meget gammeldags lærer. Han 
gik altid med en pegepind eller spanskrør. Hvis nogen af os 
drenge ikke gjorde, hvad der blev sagt eller var urolige, fik vi 
et rap af spanskrøret og blev sat uden for døren.
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Jeg husker også tydeligt den 4. maj 1945. I tiden umiddelbart 
derefter kommer der lange kolonner af forhutlede tyske 
soldater, meget unge mænd, marcherende forbi vort hus på vej 
mod Tyskland. De måtte selv gå hele vejen til grænsen, blev vi 
fortalt.

Jeg husker stadig flere ting fra 2. Verdenskrig. Når der var luft-
alarm, gik der en mand gennem byens gader med en sirene 
trukket med håndkraft. Engang blev Arne og jeg, i alarm, 
hentet af vor mor, idet vi var blevet imponeret af sirenemanden, 
og var gået efter manden ned ad gaden.
2 huse fra os boede landbetjent Rossen. En dag sidder jeg på 
naboens trappe sammen med deres pige, Bodil, som var på vor 
alder. Pludselig kører en tysk bil ind mellem naboens og land-
betjentens hus, hvor der var en lille sidegade til sportspladsen. 
Ud løber 2 tyske soldater, de springer op ad trappen ind ad hans 
hoveddør. Samtidig løber han ud ad bagdøren og ind i hans bil 
og kører væk. Tyskerne løber bagefter ham ud ad bagdøren, 
men de skal først have deres bil vendt, hvilket gør, at Rossen 
slipper væk og går underjorden, som det hed.

Skole - og drengetiden

Min bror og jeg startede skolegang den 1. april 1945.
Det var ikke i den lokale skole, men i et lokale i byen, da 
skolen var fyldt med flygtninge fra især Østtyskland som var 
flygtet fra russernes indtrængning i Tyskland i krigens slutning. 
Jeg husker endnu det store bål, da man brændte halmen, som 
flygtningene lå i, ude i skolegården, da vort hus ikke lå langt 
fra skolen.
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Det løber mig stadig koldt ned ad ryggen, når jeg tænker på 
især en ting i denne skole. 1 vor klasse havde vi en pige ved 
navn Inge. Hun kom fra en forhutlet familie, der boede i et slags 
skur, lidt uden for byen. Hun var ikke altid nyvasket, og ingen 
af pigerne ville sidde ved hende. Efterhånden, som det at blive 
sendt udenfor døren, ikke virkede for godt på nogle af os 
drenge, skærpede overlærer Winten straffen. Den skærpede 
straf var, at drengen, i stedet for at komme udenfor døren, blev 
sat til at sidde ved siden af Inge. Hun sagde ingenting, dukkede 
blot hovedet endnu mere. På den måde var tingene meget bar-
ske, hvis du ikke var født det rigtige sted eller af de rigtige 
forældre. Ordet mobning kendte man ikke dengang, men det 
forekom vist alligevel.

En anden ting, jeg husker, som også fortæller lidt om virkelig-
heden dengang, hvis du ikke var født på den grønne gren. Vi 
havde en dreng i vor klasse, hans far var arbejdsmand, ofte syg 
men arbejdede på vejene med en skovl. Den episode som 
gjorde indtryk på mig, var, da der blev gravet kloakrør ned i 
gaden forbi vort hus. Disse dybe grøfter blev gravet med hånd-
skovle. Hver mand havde akkord og blev betalt for hvor mange 
meter grøft, man gravede. Vor skolekammerats far gravede, 
sammen med 10-15 andre mænd, lige udenfor vort hus, og jeg 
ser og hører at formanden (en stor brovten mand) kommer forbi 
og råber til drengens far, som var svagelig: Det bliver sku da 
ingenting til, Otto -det bliver vel knap til saltet til et æg. Han 
dukkede blot hovedet, og sagde ingenting. Virkeligheden var 
barsk, og der blev ikke givet ved dørene.

Disse ting rørte lidt ved mig allerede i mine drengeår. Jeg 
husker også, at jeg som ikke ret gammel dreng læser bogen 
Onkel Toms Hytte, som gjorde et stort og uudsletteligt indtryk 
på mig. Det var nok også det første indtryk jeg fik fra Amerika. 
Derfor stod Amerika allerede i mine drengeår, som både noget 
råt men også ukendt og spændende.



Skoledrengen
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Vi havde nogle rigtig gode drengeår gennem vor opvækst. Vi 
blev på ingen måde 'pakket ind i vat’. Det skete kun en gang, 
at vi kom hjem til vor far for beskyttelse mod større drenge, vi 
havde lidt ’krig’ med, og som havde raseret vore møjsommeligt 
byggede hytter, som vi havde bygget i et hegn. Men far sagde, 
at vi måtte selv lære at redde os ud af den slags vanskeligheder. 
Vi var nok heller ikke altid så lette at styre. Især Arne, som var 
en meget god skøjteløber, blev hentet ind flere gange af land-
betjenten, når han løb på skøjter på Æ Lillehav (en stor sø 
adskilt fra havnen ved en dæmning, hvor vejen til Sønderborg 
gik over) når han for fuld fart løb på skøjter før isen var sikker. 
En gang løb vi på skøjter helt op til Nordals, og da det 
begyndte at blive mørkt, måtte vi, for at korte hjemturen af, 
krydse over nogle af fjordene hvor isen ude midtpå var for tynd. 
Vi gik da også alle gennem isen i bælgmørke, men først tæt på 
kysten i en våge (et sted hvor understrømmen havde slidt isen 
tynd) og vi kunne derfor lige nå bunden og komme op igen.



Jeg husker også en anden episode fra Æ Lillehav. Der var for-
bindelse mellem disse to vande ved en sluse under dæmningen. 
Der var store arealer med tagrør rundt om søen, og engang 
havde en anden dreng og jeg, med en spade skåret en slags ø 
ud af rodnettet under sivene. Øen, sivenes rodnet, var næsten 
en meter tyk og kunne bære to drenge og var ikke større end, at 
den kunne gå igennem slusen. Vi havde hver en lang stage, og 
skubbede øen gennem slusen og ud i fjorden. Men da vi kom 
ud i fjorden, kunne stagerne ikke længere nå bunden, og strøm-
men tog os med ud. Vi kunne blot håbe på at blive skyllet i 
land et sted, måske på Amkil, en halvø ved Sønderborg.
Vi blev imidlertid hentet af en båd langt ude i fjorden, idet 
nogle mennesker havde set at vi flød helt derude. Der faldt 
også her nogle gnubbede ord, husker jeg.
Vi var heller ikke ret gamle før vi, sammen med nogle andre 
drenge, fra badehuset i skoven bag Augustenborg Slotspark, 
svømmede over fjorden. På vejen over konkurrerede vi om, 
hvem der tættest på sejlrenden kunne dykke ned og tage sand 
med op fra bunden - og igen på den anden side af sejlrenden, 
først kunne tage sand op, og det samme på vejen tilbage. 
Den slags episoder tror jeg på nogen måder kendetegnede vor 
opvækst. Jeg tror vore forældre reelt var heldige med ikke altid 
at vide, hvad vi to knægte lavede.

Som 11 -årig var vi til optagelsesprøve på Statsskolen i 
Sønderborg, som var Als og Sundeveds realskole og 
gymnasium. I datidens skolesystem satte man pres på børnene 
i en meget tidlig alder, hvad enten man var boglig eller ej. Vi 
var begge heldige at bestå prøven, og startede på Statsskolen i 
Sønderborg efter sommerferien i 1950, og tog begge real-
eksamen i 1955.

Med undtagelse af de helt hårde vintermåneder var der i 5 år en 
cykeltur på 15 km (7,5 km. hver vej). Far købte 2 brugte cykler 
til os. Jeg var så uheldig, at min blev stjålet en dag, vi var på 
skøjter, den første vinter. Far var vred, han sagde, at jeg bare
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Arne og jeg udviklede ikke de samme interesser. Jeg blev en af 
de knægte, som efter skoletid ofte tog ud på en gård udenfor
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Da vi startede på Statsskolen (var 11-12 år), måtte vi spørge 
vores far, om vi hver mandag kunne få 1 kr. med til klasse-
læreren til opsparing til en rejse til Norge, i en uge efter 
4. mellem. Det var en tradition på skolen, at før klassen blev 
delt til realklasse og gymnasium, rejste 4. mellem en uge til 
Norge. Far sagde, at det kunne vi ikke. Arne og jeg var de 
eneste i klassen, som ikke lagde 1 kr. på kateteret hver mandag 
i de første 3 år. Efter 3. mellem havde jeg i sommerferien tjent 
så meget ved at arbejde på en gård, at jeg den første mandag i 
4. mellem lagde hele beløbet på katederet, 160 kr.
Min bror gjorde det samme lidt senere, så vi to var faktisk de 
første i klassen der havde betalt hele Norges-rejsen. Og pen-
gene havde vi selv tjent. Det var vi, husker jeg, lidt stolte af.

Både min bror og jeg fik jobs efter skoletid. Ame som bydreng 
for en boghandler. Jeg havde job på det lokale bibliotek, og 
kørte aviser 3 timer hver søndag morgen sammen med en anden 
dreng, hvor vi delte Jyske Tidende ud i hele Augustenborg og 
de omkringliggende landsbyer. Det tjente vi hver ca. 8 kr. ved 
hver søndag. Jeg tog også ud på en gård udenfor byen, hvor jeg 
somme tider tjente en skilling. Jeg havde for eksempel tjent 
20 kr. ved at forke roer på vogne i hele efterårsferien, hvilket 
jeg var meget stolt af. For disse penge købte jeg en ny sadel til 
min cykel, desværre næsten lige før den blev stjålet den 
vinter. Det husker jeg endnu som en meget ærgerlig oplevel-
se. Men vi tjente selv vore egne lommepenge. Jeg husker ikke 
at vi nogensinde fik lommepenge fra far og jeg følte aldrig, at 
jeg som dreng manglede penge, -men måske fordi vi sjældent 
brugte nogen.

kunne passe på mine sager. Der blev købt en anden brugt cykel 
til mig til 50 kr. som jeg selv måtte betale af på, når jeg fik 
mulighed for det.



Landbrugsuddannelsen
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Det første årstid havde jeg plads hos en onkel på en gård i 
Vestjylland. Det var en traditionelt drevet gård på 60-70 tønder 
land med 20-25 køer og ’det hele’ (grise, heste, høns) som det 
var den gang. Han havde dengang kun hestespand. I sidste

byen. Det var nok en interesse jeg fik fra vore ferier hos vore 
onkler i Vestjylland. Jeg kunne godt lide atmosfæren på landet, 
-og på en gård. Derfor var jeg i alle mine drengeår aldrig i tvivl 
om, at jeg ville være landmand, hvis jeg kunne komme af sted 
med det. Jeg vidste godt, at det ikke var nemt.
Jeg ville have været ud af skolen efter konfirmationen, men far 
talte mig ind til at blive. Det fortrød jeg aldrig og blev faktisk 
glad for skolen i 4. mellem og realklassen, for der var både 
dansk, historie og matematik m.m., som fangede min interesse. 
I 1955 fik vi, som før omtalt, realeksamen. Jeg med en mellem 
karakter. Mine eksamenskarakterer var altid bedre end års-
karaktererne, da gården udenfor byen i dagligdagen havde 
trukket mere end skoletasken.

Jeg tog derefter en plads på en gård, selv om alle syntes, at det 
var ikke særlig klogt. Når man dengang havde realeksamen, 
skulle man ind på posthuset, kommunekontoret, banken eller 
lignende. Men det var ikke noget for mig.



halvdel af 1950’eme begyndte traktorerne for alvor at komme 
ind på gårdene. Hestespandet blev erstattet med en lille traktor 
med en tilhørende plov, den gamle harve og såmaskine m.m. 
kunne normalt tilpasses.

Jeg var så heldig, synes jeg nu, at traktorerne endnu ikke var 
kommet ind her på gården. Dermed prøvede jeg for alvor at 
arbejde fra morgen til aftenen med mit hestespand i over et år. 
Heste er næsten som hunde, de har også forskelligt væsen og 
det lærer man, når man arbejder sammen fra morgen til aften, 
og også sidst på dagen, når alle parter er ved at være trætte. 
Dette giver en speciel samhørighed hest og mand imellem, som 
jeg kom til at sætte pris på. Det at drive landbrug med heste 
havde nogle helt anderledes betingelser, end vi kender i dag. I 
datidens landbrug var det hestene som lagde begrænsningerne. 
Dengang kunne man ikke, i en vanskelig situation, blot lave 
dagene længere ved at tænde lyset, og høste færdig. Det kunne 
hestene ikke holde til. Det værste man kunne gøre, var at mis-
bruge hestene, så de ikke længere kunne arbejde.
Dengang drev man landbrug helt på naturens betingelser. Det 
oplevede jeg, som den sidste generation.
Jeg oplevede også landbolivet, som det nok var tidligere. 
Jeg var en del af familien, hvorimod de pladser jeg senere kom 
i, nok var forskellige, men havde det tilfælles, at man blot ar-
bejdede der, som arbejdskraft.

Den næste plads, før jeg kom ind til militæret, fik jeg efter en 
avisannonce.
I 1950’eme havde aviserne flere sider, hvor landmænd aver-
terede efter karle, eller fodermestre, som det hed dengang. Der 
stod ofte, at forkarlen skulle kunne så og pløje lige, ellers var 
henvendelse unødvendig.
Det var dengang ikke vanskeligt at fa arbejdskraft, det kom 
først hen i 1960-70’eme, hvilket meget stærkt ændrede både 
arbejds- og boligforholdene for arbejdskraften på gårdene, som 
jeg jo nu var blevet en del af.
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Arbejdstiden startede kl. 7.00 uden ophold til kl. 12.00, og igen
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Vi kunne få aftenkaffe hver onsdag aften kl. 20.30 i folkestuen, 
hvor der var nogle træstole. Her fik vi så resterne fra søndagens 
kaffebord.

1957på en gård ved Rødding.

Som 18-19-årig var jeg på en gård ved Rødding. Der var en 
fodermester i staldene, og jeg var i marken. Det var en hård 
plads. Manden, vi arbejde for, kom fra en proprietærgård ved 
Kolding. Vi havde hver et værelse i staldbygningen, ved siden 
af hestestalden, med betongulv og uden varme. Om efteråret 
var det næsten umuligt at få varmen i sengen, efter at have 
pløjet hele dagen i blæst og kulde, på en traktor uden hus. 
Fodermesteren og jeg havde købt en lille el-varmer, som vi 
satte i snydeproppen i loftet på et af vore kamre. Det kunne 
åbenbart ses oppe i hovedbygningen, for ret hurtigt kom 
arbejdsgiveren og sagde, at det måtte vi ikke, det var alt for 
brandfarligt. Det forstod vi ikke helt, da der kun var dynen som 
kunne brænde. Både gulv, vægge og loft var af mursten eller 
beton, selv sengen var af jern. Det var vist elmåleren, der kørte 
lidt for hurtigt.
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fra kL 13.00 til kl. 18.00. Om foråret samlede jeg f.eks. sten 
med en greb i små dynger, uafbrudt i over en uge, alene i 10 
timer dagligt, hvorefter de med en håndgreb skulle læsses på 
vognen og læsses af igen. Kørte man roer, stod man ofte i 
2x5 timer dagligt med en roegreb og læssede af. Når en vogn 
var tømt, kørte den næste ind, og det samme igen næste dag 
osv. Det var hårdt ved ryggen, men gav en god appetit. Jeg 
husker også en periode på 14 dage en vinter, hvor jeg arbejdede 
alene i marken med en skovl og en trillebør samt nogle brædder. 
Jeg skulle med trillebøren køre jord fra et dige ned i en mergel-
grav, som skulle fyldes op - 2 x 5 timer hver dag.
Det var nok her,jeg lærte at sætte pris på nogle gode brasede 
kartofler...
Årslønnen i denne plads var 5000 kr.

Traktorfører i Rødding 1956.

En episode, som illustrerer hvordan vilkårene var nogle steder 
dengang, illustreres ved, at i høsten havde vor arbejdsgiver 
ansat 2 daglejere i en periode. De fik ikke kost på gården og 
havde deres madpakke med. En dag havde hunden ædt den 
enes madpakke, men han fik ikke noget på gården, han kunne 
bare passe bedre på sin madpakke. De forkede kom på vognene
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Når jeg skriver disse ting, er det mest for at fortælle, hvordan 
spillereglerne var som landarbejder i 1950’eme. Det var først i 
1960-70’eme, at forholdene ændrede sig, nok fordi der blev

i marken, hele dagen lang i bagende sol.
En vogn læsses på marken, en vogn på vejen, og en vogn af-
læsses i laden.
Der var ingen pauser. Nogle af dagene var det ulideligt varmt, 
og de bad mig, som kørte en af vognene, om jeg kunne fa noget 
at drikke med ud til dem. Vor arbejdsgiver hældte noget vand i 
en mejerispand, som jeg kunne tage med ud til dem.

Der køres korn hjem, Rødding 1957.

En anden ting, som illustrerer virkeligheden i 1950’eme. Vi 
havde en nabogård, som havde 50 tønder land med sukkerroer. 
Der var 2 daglejere som hver dag, fra sidst i august til sidst i 
november - fra morgen til aften - med hånden, rykkede suk-
kerroerne op, og med en slags økse huggede toppen af. 2 x 5 
timer hver dag med egen madpakke, i næsten al slags vejr. Det 
var ikke nogen dans på roser, og krævede en stærk ryg. Sådan 
måtte mange folk tjene til familiens fornødenheder.



Livgarden
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Jeg mødte den 2. januar 1958 kl. 12.00 på Sandholm kaserne, 
og fik et ’nyt navn’: 370360.
Vi fik udleveret alt vores udstyr, gevær, tøj, støvler m.m., som 
vi i en sæk på ryggen, umiddelbart derefter, måtte bære på en 2 
km vej til Sjælsmark kaserne, hvor vi skulle aftjene 4 måneders 
rekruttid.
Det var en helt ny verden. Livgarden var dengang stadig styret 
med den gamle Preusser-disciplin. Allerede efter rekruttiden 
skulle vi i vagtkompagniet i København for at gå på vagt på 
Amalienborg, Sorgenfri og Fredensborg slotte. Derfor gik me-
get af tiden med at lære eksercits. Der var vinter i % af rekrut-
tiden, og vi frøs bravt når vi øvede eksercits i timevis, 
formiddag og eftermiddag. Blev man f.eks. taget i at se til 
siden i retsstilling, fik man typisk 1 times ekstra eksercits om 
aftenen efter spisetid. Det foregik ved at de 3 eller 5 mand, som

I november og december 1957 havde jeg løst daglejerarbejde 
med roeoptagning og pløjning på en gård på Als, da jeg havde 
faet indkaldelse til Livgarden d. 2. januar 1958.

konkurrence om arbejdskraften. Jeg husker også, at når 
familien havde familiebesøg, kunne disse mennesker gå lige 
forbi en på gårdspladsen som om de gik forbi hunden. Vi blev 
ikke regnet for noget.
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Rekruttiden 
var dog i nogen 
grad præget af 
korporaler og 
sergenter, som 
var udstyret 
med en næsten 
uindskrænket 
magt, i forhold 
til os rekrutter. 
Det var en 
magtbeføjelse, 
som ikke alle 
befal ingsmænd

havde forbrudt sig den dag, skulle stille fuld feltmæssig (med 
oppakning), hvorefter en korporal eller sergent kommanderede 
læg geværerne, fat geværerne. Dette foregik i en time. Næste 
dag kunne man næsten ikke gå.
De første par måneder gik med at nedbryde folk for derefter 
igen at opbygge folk. Det var en barsk medicin, men uanset 
hvor folk kom fra, høj eller lav, efter denne proces var alle ens. 
Det var nok det, der ’svejsede’ kammeratskabet sammen. Nogle 
få klarede det ikke, og blev sendt i hjælpetropperne (køkken-
arbejde m.m.), hvilket der ikke var meget prestige i. Men de 
fleste klarede det. Jeg var, med de fysisk ret hårde pladser jeg 
havde haft, godt rustet og de tog aldrig pusten fra mig på nogen 
af de stroppeture, som soldatertiden bød på. Som bondekarl 
dengang, blev man robust. Men jeg blev egentlig ret hurtig glad 
for soldatertiden. Jeg kunne godt lide den præcision, der lå i 
eksercitsen og vagttjenesten.

Vagt på Fredensborg Slot, 1958

havde de menneskelige ressourcer til at håndtere. Men sådan 
var Preusser-disciplinen. Da vi kom til København, blev jeg 
som oftest taget til ’post for gevær’.
Det var den post, som i 2. afløsning (kl. 2-4, dag og nat) stod 
post ved Kolonnaden på Amalienborg.



Den 30. juni 1958 havde Livgarden 300-års jubilæum. I den 
periode lå jeg i vagtkompagniet ved Gothersgade Kaserne. Vi 
gik i den periode på vagt på Amalienborg, og sidst i perioden, 
hvor kongefamilien var flyttet til Fredensborg, gik vi på vagt 
der.
Jeg var sammen med 2 andre fra min stue udtaget til, i gamle 
uniformer med gevær med flinte-tænding, at gå vagt på 
Rosenborg slot, hvor vi blev filmet til arkivet om jubilæet, 
hvilket også blev vist i fjernsynet. Det var jo en begivenhed i 
1958, hvor fjernsyn kun kunne ses på soldaterhjemmet, eller i 
ganske få private hjem. Men den aften, det kom i fjernsynet, 
var vi alle 3 sat på Amalienborg-vagt, og kunne derfor så ikke 
se os selv på fjernsynet.
Vi mødte alle 3 op hos kommando-officeren med den anmod-
ning, om vi kunne fa byttet vagten. Da han hørte, hvad det 
drejede sig om, pegede han blot på døren og sagde: kan de 
komme ud! Vi trådte af, og gik ud. Vi så det aldrig. Det siger 
lidt om atmosfæren dengang, at vi skulle ikke tro, at vi skulle 
bestemme noget selv.

Ved vagt afløsningen kl. 12.00 var det aftrædende og tiltræ-
dende post for gevær i 2. afløsning, som førte 
afløsningspatruljen rundt på pladsen med afløserne. Jeg husker 
tydeligt, at når man kom tilbage efter turen rundt på 
Amalienborg slotsplads med afløsning-patruljen, hvor vi, ’post 
for gevær’, måtte gå med geværet holdt i højre hofte, var vi 
meget trætte i armen og hånden. O o

På Fredensborg slot var jeg engang med til at stå æresvagt ved 
en frokost, som Kongen (Frederik 9.) holdt for en del uden-
landske udenrigsministre. Vi var opstillet i et rum, som 
ministrene skulle igennem for at komme ind i kuppelsalen, og 
hver gang der kom en udenrigsminister forbi, præsenterede vi 
gevær. Der var frygtelig varmt derinde, en af ministrene var 
meget forsinket, og vi stod med bjørneskindshuen på og 
ventede og ventede. Pludselig kommer Kongen selv, ud fra
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I forbindelse med at vi flyttede fra Thinggården til Løgstør, ser 
jeg, ved gennemgangen af mine papirer, mit gamle afgangs-
diplom fra Korporalskolen, at jeg var den elev med den 
3. højeste karakter på vores hold, som der udtrykkeligt stod.

kuppelsalen og siger til løjtnanten, at en af ministrene vil blive 
meget forsinket, og jeg synes de blot skulle lade gutterne stå 
rør og tage bjørnen af i ventetiden. Det sagde noget om 
kongen som person. Han havde selv tænkt på os, han sendte 
ikke bare en adjudant.
Det glemte vi aldrig!

Efter tiden i vagtkompagniet blev jeg sammen med 6-8 andre 
sendt på korporal-skole i Sønderborg. Kom senere tilbage til 
Livgarden, først nogle måneder som stuekommandør i et 
rekrutkompagni, og derefter til vagtkompagniet, hvor vi var 3 
korporaler, der hver 3. døgn havde 9 mand med på vagt på 
Sorgenfri slot.

S
L
På korporal-skole i Sønderborg.



Efter soldatertiden

Soldatertiden blev en god periode for mig, og jeg følte, at i 
Livgarden havde vi en ekstra dimension, som man ikke havde i 
andre regimenter. Her kom vi ofte tæt på kongefamilien.

Det var nyt for mig i alle disse år, havde åbenbart ikke hæftet 
mig ved det.

Da jeg kom ud fra Livgarden den 27. juni 1959, stod det klart 
for mig, at det med at arbejde sig frem til at købe sit eget 
landbrug, ikke så nemt ud.
Jeg fik plads den 1. juli 1959, også efter en avisannonce, på en 
lidt større gård ved Århus, og havde tænkt mig at tage på land-
brugsskole fra november. Jeg var forkarl i marken, som det hed. 
1959 var et meget tørt år. Manden, vi arbejdede for, havde en 
søn, som netop var kommet hjem fra et ophold i Amerika, og 
faderen havde købt en gård til ham et stykke derfra. Jeg kørte 
en del mark-sten ned til sønnens nye gård, til reparation af 
nogle markveje. Her spurgte jeg ham lidt ud om Amerika.
Der var en gift fodermester på gården ved Århus, som havde 
været der i 7-8 år, og som boede i et lille stråtækt hus bagved 
laden, hvor vandpumpen stod udenfor huset. Han havde 2 små 
piger, som altid var pæne i tøjet, og som engang imellem var
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I november 1959 kom jeg på Gråsten landbrugsskole, hvor jeg 
var fra november 1959 til 1. april 1960. En tid jeg også blev 
glad for. Forstanderen, Karlskov Jensen, kaldte mig engang ind 
på sit kontor og spurgte, om ikke det var noget for mig at 
tilmelde mig et for-kursus til Landbohøjskolen, for han kunne 
se på min adresse, at jeg ikke var fra landet, og at det måske var 
en mulighed for mig. Jeg takkede for tilbuddet, men sagde, at 
jeg ville helst være praktiker og arbejdede nu på at rejse til 
Amerika, hvis det kunne lykkes.
Jeg havde sendt en ansøgning til den amerikanske ambassade, 
men for at få et immigrantvisum, måtte jeg stille med en garant 
for ikke at falde myndighederne til byrde, enten via en arbejds-
giver der garanterede arbejde, eller en privat garant.
Det var heller ikke nemt, da jeg jo ikke havde nogen 
forbindelser derovre.
Men, en aften jeg sad i opholdsstuen, læste jeg en annonce i en 
avis, hvor der blev søgt om arbejdskraft til en farm i 
Massachusetts (en stat nord for New York).
Jeg søgte naturligvis, og fik tilsagn om arbejde, når papirerne 
kom i orden.

inde hos fruen, som havde inviteret dem ind at se fjernsyn, som 
dengang i 1959 var noget helt specielt, da meget fa mennesker 
havde et sådant apparat. Otto, som fodermesteren hed, fik 
125 ki’. om ugen, og det kneb lidt. Han lånte somme tider 5 kr. 
af mig til på fredag, hvor han fik ugelønnen udbetalt. Da vi 
kom til november (skiftedag) bad han om 5 kr. mere i løn om 
ugen. Det ville arbejdsgiveren ikke betale. Herefter rejste 
familien.
Det gjorde et stort indtryk på mig. Jeg forstod slet ikke vores 
arbejdsgiver, som jeg ellers betragtede som en ordentlig person. 
Da sagde jeg til mig selv, at sådan vil jeg ikke ende mine dage. 
Jeg besluttede da at rejse til Amerika som immigrant, hvis det 
var muligt, jeg kendte jo ingen derovre.



Forud for 1. november 1960 blev jeg spurgt af en af kamme-
raterne fra Landbrugsskolen, som havde giftet sig til en gård 
tæt på, hvor jeg var fodermester, hvad jeg skulle lave efter 
november. Jeg sagde, at jeg måtte finde noget løst arbejde i 
november-december, idet jeg regnede med at rejse til Amerika 
først i det nye år. Han spurgte så, om jeg ville være fodermester 
for hans far fra november-januar, på en gård på Sundeved.
Den 1. januar kom en af hans brødre ud fra militæret, og skulle 
derefter udfylde pladsen.
Disse 2 måneder var den eneste tid i al min tid i karlekamrene,
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Den sommer arbejdede jeg, ud over fodermesterjobbet, meget i 
marken på timeløn, ved at hakke roer, sætte kom sammen efter 
selvbinder, forke kornneg på vogn m.m. Timelønnen var 3 kr. i 
timen.

Dagen startede altså kl. 4.30, men jeg kunne først få morgen-
mad kl. 8-8.30. Det var længe at arbejde om morgenen på tom 
mave, og jeg blev somme tider utilpas. Jeg løste så problemet 
ved at spise nogle skiver kålroe fra køemes ration fra 
roeskæreren, og noget mælk/fløde fra mejerispanden fra i aftes. 
Det blev min pre-morgenmad, som jeg ikke blandede andre ind 
i.

som fodermester på en gård på Als fra

Min arbejdsgiver på Als var en helt ung mand, som var kommet 
til Danmark fra Finland, som en af de mange børn, der under 
Finlands krig mod Rusland i 1939, blev reddet ud af landet. 
Han var så blevet adopteret af gårdejerfamilien, og havde 
senere overtaget gården. Han var blot lidt ældre end mig.

Jeg tog derefter en plads 
april til november 1960. 
Som fodermester havde man 2 arbejdstider dagligt. 
Morgenmalkning -og fodring m.m., om sommeren typisk 
kl. 4.30 til kl. 9.00 og igen aften, fra kl. 15.00 til kl. 18.00. Om 
vinteren var arbejdsdagen meget længere.



23

hvor der var varme på værelset og varmt vand i vandhanen. 
Standarden på disse karlekamre dengang var ikke særlig høj. 
Jeg har prøvet, at der faldt en mus ned i sengen oppe fra loftet, 
da jeg kom i seng.

Kort før julen i 1960 fik jeg besked på, at jeg nu havde faet et 
immigrantvisum, og min arbejdsgiver i Amerika var min garant, 
da jeg hos ham var lovet arbejde.

Nu skulle jeg prøve noget helt nyt - et uforudsigeligt 
eksperiment.

Der er for mig ingen tvivl om, at mine år på de forskellige 
gårde i Danmark, og min tid i Livgarden var med til at give den 
robusthed, som den næste tid krævede. Men jeg oplevede også 
det første år i Amerika, at 2 af mine tidligere arbejdsgivere 
skrev til mig, om jeg kunne skaffe et job til en af deres sønner. 
Det blev dog ikke til noget, da de af forskellige årsager opgav.



Rejsen til Amerika
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Den 11. januar 1961 står jeg, med en lille kuffert og en taske i 
hånden, på en bus på busholdepladsen i Augustenborg. Far og 
mor fulgte mig til bussen. Mor græd da bussen kørte. Dengang 
troede forældre ikke, at de nogensinde mere så de børn som 
rejste til Amerika. De rejste jo en usikker fremtid i møde.
Jeg fløj med et billigt flyselskab, Icelandair lines. Selskabet fløj 
med ældre maskiner. Billetten over Atlanten samt en togbillet 
kostede ca. $2oo, eller ca. 1500 kr. - vel ca. 2-3 måneders løn.
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Der løber jeg ind i mit første problem. Alle mine læge-
erklæringer, røntgenbilleder og øvrige papirer lå i kufferten i 
flyveren, de skulle have været i håndbagagen. Jeg blev derfor 
låst inde i et rum, indtil man fandt mine papirer i flyveren. Man 
skal huske, at det var midt i den kolde krigs mest højspændte 
periode, og især USA var kommunistforskrækket. Man tog 
ingen chancer, før man kendte passagerens papirer.
På et tidspunkt kommer der en ældre svensk/amerikansk
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Vi skulle flyve fra:
København-Gøteborg-Stavanger- Reykjavik-New York City i 
en DC 4 (4-motorers maskine). Da vi kom til Stavanger, fik vi 
at vide, at maskinen var gået i stykker, og vi måtte indlogeres 
på et hotel, indtil man fandt et andet fly. På flyet var der et par 
yngre mænd, som arbejdede i en uranmine i tundraen i Alberta, 
Canada, ca. 500 miles nord for en af de nordligste byer i 
Alberta. Det fandt jeg spændende at høre om, på hotellet i 
Stavanger. Der var ingen veje op til minen, man kunne kun 
flyve dertil. Har ofte senere tænkt på, hvad der blev af dem, og 
fandt, at det måtte være noget nær den yderste frontier. Jeg 
husker, at de fortalte, at der blev så koldt deroppe, at når de 
smed en spand vand ud ad døren, hørte de kun raslen, når isen 
ramte jorden. Jeg blev aldrig klar over, om det blot var snak, 
eller om det var rigtigt.

Næste dag fik vi et nyt fly, men en DC 3 (2-motorers fly). Vi 
fløj vestpå og måtte tanke op i Reykjavik, Goose Bay på 
Newfoundland og Boston, Massachusetts, før vi kom til 
New York, og fløj i flere timer over New York grundet tåge. 
Det eneste vi kunne se fra flyet, var enkelte skyskrabere som 
stak oven ud gennem tågen. Vi var selvsagt meget forsinket, 
og på flyveren var de løbet tør for proviant, og en gang imellem 
fik vi nogle kiks.
Men i Boston måtte vi vente lang tid, og man fandt så ud af, at 
vi kunne lige så godt fa ordnet check-in (told og 
immigrationspapirer) i Boston, mens man ventede.
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Da vi lander i New York city, kommer jeg fra Idlewild Airport 
(senere Kennedy Airport) med en bus til den store busstation i 
New York City. Jeg havde aldrig set så mange mennesker på et 
sted, og jeg holdt fast i min kuffert og taske.

Jeg skulle med et tog nordpå, og øvelsen gik på at finde den 
store banegård. Jeg spurgte flere gange ved en stand, hvor der 
stod Information. Men enten forstod de ikke mig, eller jeg ikke 
dem. Mit engelsk fra realskolen var jo glemt. Forsøgte så at 
spørge i mylderet. Folk rystede blot på hovedet, og gik videre. 
Jeg sad ind imellem på en bænk, og tænkte over tingene. Imens 
sad jeg og iagttog mange negerdrenge, som hele tiden rendte 
rundt og kiggede efter, om nogen havde glemt at låse de bokse, 
man kunne leje til sine kufferter, eller om der var glemt noget. 
Jeg holdt skarpt øje med min bagage, da jeg var sikker på, at de 
ville stjæle, hvad de kunne komme afsted med. Pludselig tager 
en voksen neger, som jeg spurgte, hvordan jeg kom til bane-
gården, mig i armen, smiler til mig, trækker mig ud på gaden

medarbejder hos myndighederne ind til mig i det aflåste lokale. 
Jeg lignede en stor dreng dengang. Han talte svensk og ville 
høre, hvor jeg skulle hen, om jeg var alene, om jeg kendte 
nogen, om jeg havde arbejde, om arbejdsgiveren var min garant, 
og om jeg kendte noget til ham i forvejen. Jeg fortalte ham så, 
at jeg kun havde en annonce med adressen på farmen, og 
kendte ikke farmeren. Han fortalte mig så, at mange af disse 
folk, som annoncerer efter arbejdskraft, ofte kun er ude efter 
billig arbejdskraft, og vil formentlig fortælle dig, at du er bun-
det til ham i flere år, fordi han er garant, og hvis du rejser, kan 
han fa dig sendt hjem. Men du skal vide, sagde han, at han kan 
ikke gøre dig noget, heller ikke sende dig hjem, selv om du 
rejser fra ham. Nogle af dem er nogle slyngler. Håber ikke det 
er aktuelt i dit tilfælde.
Denne ældre mand har jeg ofte tænkt på, ville gerne have mødt 
ham igen, for det viste sig at være en meget nyttig information.
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og trækker mig noget ned ad gaden til en busholdeplads.
Jeg holdt fast i mine sager. Da bussen kommer, siger han noget 
til chaufføren og vinker mig ind. Buschaufføren vinker mig 
senere af ved Grand Central Station, den største banegård jeg 
nogensinde havde set.
Jeg har ofte tænkt på den gamle svensker i Boston og negeren i 
New York, som jeg gerne ville have truffet igen. Jeg troede 
faktisk, fejlagtigt, at negeren ville stjæle mine ting. Jeg 
glemmer nok aldrig disse 2 personer, som hjalp mig i en ny og 
presset situation.
På den store banegård var jeg blevet forfærdelig sulten. Havde 
intet fået at spise i lang tid. Jeg gik ind på en restaurant, satte 
min kuffert ved siden af bordet, og pegede på noget på et 
menukort. Jeg betalte med en af mine tre 20-dollar-sedler til 
servitricen, som kort efter kommer tilbage med byttepengene, 
formentlig $18-19, som jeg skulle have tilbage. Pengene kom 
på en tallerken, som hun sætter på bordet, jeg sidder ved. Men 
jeg er kun optaget af at spise. Ganske kort efter kommer hun 
forbi, og i farten tager hun tallerkenen med pengene. Jeg råber 
op, og gør fagter m.m., men hun stopper ikke, og jeg ser hende 
ikke igen. Situationen for mig var håbløs, for jeg kan næppe 
gøre rede for hændelsesforløbet, og må erkende at én af de tre 
20-dollar- sedler jeg havde med, er væk. Allerede der fandt jeg 
ud af, at der nu kun er mig selv til at passe på både mine ting 
og mig selv. Senere fandt jeg ud af at det er ret almindeligt at 
lade en skilling ligge på tallerkenen beregnet til drikkepenge. 
Men hun så nok, at jeg var et hjælpeløst offer, så hun havde en 
god dagløn den dag. Her gik det virkelig op for mig, at jeg nu 
var på egen regning og risiko.



Gedny Farm, Massachusetts

28

Farmen i Massachusetts, Gedny Farm. Januar 1961.

Jeg havde købt togbilletten sammen med flybilletten hjemme-
fra. Jeg finder et tog nordpå, og står af i en by, Great Barrington, 
Massachusetts. Der var ingen, der hentede mig, og der var 
bælgmørkt, og frøs nok -25 grader. Her viste jeg så en taxa-
schauffør annoncen med farm-adressen, og spurgte, hvad det 
ville koste at køre dertil. Her måtte jeg bruge det meste af de 
næste 20 dollars til en taxa ud til farmen, som jeg kommer 
frem til, lidt før midnat den 14. januar 1961. Der er voldsom 
hård vinter, meget streng frost, og en del sne.
Farmeren kommer ud og tager imod mig. Ham og hans kone, et 
ældre ægtepar midt i 60’eme, som har farmen med ca. 75 køer 
og 200 acres, sidder stadig oppe, da dejo venter mig. Konen 
har allerede lagt sine kunstige tænder i et glas vand på bordet, 
da det for længst var over deres sengetid. De spørger, om jeg 
har haft en god rejse, og tilbød mig et glas mælk - jo, tak. 
Hvorefter de siger, at de vil vise mig mit værelse på loftet. 
Udenfor frøs der ca. -25 grader celsius, og på værelset var der 
nok -10 graders frost. Han sagde så, at han ville vække mig 
kl. 5. før morgenmalkningen.
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Dagen efter, da der blev lyst, kunne jeg se, hvor jeg var havnet. 
En lidt forhutlet farm i et område med skovbeklædte bjerge 
med marker ind mellem skovene. Jeg husker, at der stod en 
lastbil, som var frosset fast i en del is lige foran stalden.
Det var helt anderledes, end jeg havde forestillet mig. Jeg blev 
faktisk lidt mærkelig tilpas.

De næste 3 måneder stod jeg op kl. 5 og gik i seng kl. 20.30 
hver dag, uden reelt at komme til at kende nogen mennesker. 
Vinteren var lang, alt var bundfrosset, det frøs ofte i lange 
perioder 20-25 grader. Jeg kom ingen steder. Det hele var helt 
anderledes, end jeg havde forestillet mig. Kendte ingen 
mennesker. Jeg var dybt skuffet, jeg havde forestillet mig noget 
helt andet, men vidste vel egentlig ikke hvad.

Rydning af sten med dozer på Gedny Farm, 1961.

Efter et par måneder indså jeg nødvendigheden af at have en 
bil, ellers var jeg fanget i farmerens hverdag. Jeg fik meget lidt 
i løn, måske 1/3 af normal løn. Der var ikke aftalt noget om løn. 
Mit fokus havde blot været at komme derover.
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Den gamle ir 
1951 
Studebaker 
afleveres.

Jeg så ingen anden udvej, end at bede farmeren om forskud på 
løn, så jeg kunne købe en gammel bil. Det gav han mig. Det 
gav mig mulighed for at købe en gammel og noget rusten 1951 
Studebaker. Det var eneste mulighed for blot at kunne købe 
noget tobak. Jeg købte bilen af en gammel immigrant, som var 
kommet over først i århundredet, og som solgte grundet sin 
alder. Han havde mistet en hånd i et tærskeværk i sine unge 
dage og havde derfor haft det svært. Han fortalte mig, at han 
var kommet til Amerika i 1920’eme og render ind i krisen i 
1930’eme, som var forfærdelig i USA. Til at begynde med kom 
han rundt ved at stå på godsvognene som blind passager. Det 
lod sig kun gøre om sommeren, da man om vinteren frøs ihjel i 
disse godsvogne. Han havde fået et homestead i North Dakota. 
Et homestead betød dengang, at man fik tildelt et stykke jord af 
staten, mod at bygge en bolig på jorden inden for et år.
Om vinteren var de nogle som tog op over grænsen til Canada, 
hvor de tærskede på nogle store komfarme, og så sov de i 
halmstakkene om natten, selv om det frøs minus 20-30 grader. 
Her er han så uheldig, at han mister den ene hånd i et tærske-
værk. Derfor kom han til at leve en forhutlet tilværelse. 
Nedenstående billede, som er taget, da han afleverer bilen, er 
for mig historisk, for her møder jeg en mand som var med til at 
pløje prærien op. Det var en, som havde lært at klare sig selv — 
og havde aldrig fået noget foræret.



Jeg var nu i mit hoved, allerede på vej væk for at sove i bilen,
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Jeg gav mig til at bære mit tøj fra værelset ned i min gamle bil, 
og kom forbi i køkkenet, hvor farmeren og konen sad og spiste. 
De bød mig ikke noget, selv om jeg havde arbejdet hele dagen. 
Det var ikke nogen rar situation. Måtte nu sove i bilen, og søge 
efter andet arbejde næste dag. Jeg havde kun penge til at tanke 
benzin i bilen, 1 måske 2 gange. Kendte ingen mennesker og 
havde nu ingen arbejde - og der var koldt udenfor.

Den sidste gang jeg kommer forbi dem ved køkkenbordet, 
råber han til mig, at han vil kontakte immigrations-
myndighederne, som selvfølgelig ville annullere mit visum. 
Jeg stopper op, vender mig om, og siger, at jeg ved, at det far 
du ikke noget ud af, og går så videre ud til bilen. Her kom min 
samtale med den gamle svensker i Boston lufthavn mig til 
hjælp.
Da jeg i mørket, som det sidste, henter mine støvler i stalden, 
går det nok op for farmeren, at manden, der passede hans køer, 
nu rejser.
Han kom så overraskende helt ud til mig ved bilen, rakte hån-
den frem og sagde, at han fortrød at han var ’faret sådan op’, og 
ville så give mig noget mere i løn.

En morgen efter morgenmalkningen, og efter at have arbejdet 
lønforskuddet af, sagde jeg til farmeren, at jeg mente, jeg burde 
have noget der lignede en normal løn (jeg fik under halv løn). 
Dertil sagde han, at det ville han ikke, og skulle jeg have mere 
løn skulle jeg underskrive et papir, som bandt mig til at arbejde 
på farmen i flere år.
Jeg sagde, at det ville jeg tænke over, men jeg ville ikke have at 
han udnyttede, at jeg ingen penge havde, og at jeg ingen 
mennesker kendte. Jeg ville give ham besked inden aften.
Til aften, da jeg var færdig med at malke, sagde jeg, at jeg ikke 
ville underskrive nogen papirer. - Så kunne jeg rejse med det 
samme.



Militærsagen
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Jeg mente at have aftjent 18 måneder i en Nato-hær, hvorefter 
man i USA indgår i reserverne, og er så til rådighed i tilfælde 
af krig. Men myndighederne sagde, at jeg manglede 7 dage i at 
have aftjent 18 x 30 dage. Jeg kom derfor på session, og blev 
klassificeret som 1A. Det er dem, der bliver indkaldt næste 
gang. Altså om 3 uger...

Ganske kort efter denne episode, bliver jeg stoppet af politiet 
en aften på vej ind til byen for at købe lidt tobak m.m. Han 
ville blandt andet se mine militærpapirer. Han mente ikke jeg 
var registreret ved militærmyndighedeme, hvilket jeg skal. 
Som immigrant er jeg værnepligtig, og jeg blev derfor indbe-
rettet til militær-myndighederne.

og måtte så søge efter arbejde et andet sted i morgen, uden 
penge, og uden at kende nogen. Men jeg tænkte så på min 
situation, og besluttede, at nu tager jeg 1 måned mere her. Så 
har jeg en lille månedsløn i hånden, og kunne rejse. Efter dette 
skylder jeg ham ikke noget, mente jeg. - Men sådan kom det 
ikke til at gå.



I Danmark definerede man 18 mdr. tjenestetid fra: 2. jan. 1958 
kl 12,00 — 27 juni 1959 kl. 12,00. = 18 mdr . 1 America er 
18 mdr-tjenestetid: 18 x 30 dage — Her opstod forskellen på 
7 dage. I Danmark havde soldaten et par dage i begge ender , 
således at man kunne passe sit arbejde måneden ud før indkal-
delse, men også kunne nå at komme med toget hjem fra 
kassernen, før man skulle møde i nyt arbejde d. 1. i måneden.

John F. Kennedy, som var tiltrådt præsidentembedet 1 uge efter 
at jeg kom til USA, mobiliserede på det tidspunkt store styrker 
fra reserven på grund af Berlin-krisen i 1961, og de storpolitiske 
spændinger det gav. Jeg var derfor helt klar over, hvor tæt jeg 
var på at blive indkaldt til militæret, til 2 års tjeneste.
Jeg prøvede forgæves at komme op i uranminen i Canadas 
tundra, da jeg måtte ud af USA. Jeg ville ikke 2 år i det 
amerikanske militær. Men jeg havde ikke penge til hverken 
flybilletter, benzin, eller anden måde at rejse på. Jeg sendte så 
en desperat ansøgning til den Danske Ambassade, om jeg kunne 
aftjene 7 dages værnepligt der, da ambassaden jo var dansk 
territorium. Her fik jeg ret hurtigt svar tilbage, at det måtte 
ambassaden søge tilladelse til i Udenrigsministeriet i Danmark, 
og ville vende tilbage, når man havde hørt fra Danmark. Dette 
brev tog jeg med til hvervekontoret, og bad om, at min sag blev 
sat i stå, indtil jeg fik svar fra de Danske myndigheder. Det 
indvilgede man i. Her kom der igen lidt ro på.

Denne sag med militærmyndighedeme forlængede mit ophold 
på farmen i Massachusetts, som jeg havde besluttet at afslutte, 
så snart jeg havde penge til at klare mig selv. Der kom først en 
endelig afklaring til efteråret.
Jeg husker en tildragelse fra denne sommer, som jeg aldrig fik 
en afklaring af, hvad skete.
En dag i løbet af sommeren var jeg sat til at pløje en græsmark 
op, hvor jeg sad på en åben traktor, kun i et par korte bukser da 
det var meget varmt. Da jeg næste dag er næsten færdig, kører 
jeg i kanten af skoven ind under en del grene og buske.
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Efter at have faet udsat behandlingen af min sag, endte det med 
at jeg blev indkaldt til at aftjene 7 søgnedage ved Det Danske 
Generalkonsulat i New York City, på 43. Street på Manhattan, 
sidst i oktober 1961.
Jeg var 7 søgnedage på konsulatet. Mødte kl. 9.00 og var 
færdig midt eftermiddag.
Om natten sov jeg på et billigt herberg i New Jersey, på den 
anden side af Hudson-floden. Kørte med tog derover.
Jeg lavede ikke ret meget, gik lidt til hånde. Den gamle konsul 
Ryder, en ældre gentleman, sagde en dag til mig: Knudsen, hvis 
de gerne vil ud at se på byen, skal de blot sige til, for vi har 
sådan set ikke rigtig noget til Dem at lave.
Jeg sagde, at jeg gerne ville se Harlem, da jeg havde læst om 
de sorte i byen. Så skulle jeg blot tage en bus på en avenue 
mod nord, og stå af lidt forbi 125. Street, så er du i Harlem.

Pludselig mærker jeg et kraftigt stik i siden på min lyg ved 
bæltestedet. Jeg rykker refleksmæssigt hånden om på stedet, og 
smadrer formentlig et insekt eller hvad det var. Jeg mener, at 
jeg så nogle insektben. Jeg tænker ikke så meget over det, 
troede at det blot var en hveps eller lignende. Efter et kvarter 
far jeg voldsom hovedpine og bliver voldsom svimmel. Jeg tør 
så ikke blive på traktoren, og stopper den derfor og begynder at 
gå tilbage til farmen. Jeg når kun hen til en mand noget derfra, 
som var ved at reparere et hegn. Jeg når vist at fortælle ham, at 

han skal fa fat i bossen og en doktor. Mere husker jeg ikke. 
Men man far mig hentet og kørt 40-50 km til et hospital i byen. 
Det første jeg igen husker er, at jeg ligger på en briks, og at der 
står flere mennesker omkring briksen, nogle af dem med hvide 
kitler. Lægerne bliver nok opmærksom på, at jeg kommer til 
bevidsthed igen. Jeg hører så, som det første, at manden i den 
hvide kittel sige: Well, to whom should we send the bili.
Jeg fandt dog aldrig ud af hvilket dyr, der forårsagede for-
giftningen. Jeg fik formentlig noget modgift, og vi kørte tilbage 
til farmen. Men det blev heldigvis min eneste berøring med et 
hospital i Amerika.
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Jeg rejste tilbage til farmen. Men en uge efter forlod jeg 
farmen. Den gamle kone græd, da jeg kørte, farmeren sagde 
jeg ikke farvel til. Jeg glemte aldrig, at han prøvede at udnytte 
mig, da jeg var næsten værgeløs.

Det gjorde jeg, hvilket nok er noget af det farligste jeg 
nogensinde har gjort. Jeg var ikke klar over de spændinger, der 
dengang var mellem hvide og sorte i hele
Amerika. Racespændingeme var i disse år meget intense.

Jeg gik fra avenuen ind i de mindre gader. Her var ikke et hvidt 
menneske. Jeg nåede at tage 2 billeder, et af en hestevogn med 
marskandiser-ting på, men med en radmager hest foran. Det 
næste billede jeg tog, var af en lille sort dreng, 3-5 år, som sad 
og forettede sin nødtørft ude på gaden. Pludselig ser jeg 3-4 
sorte fyre stå i en trappeopgang og blot stirrer ud på denne 
mærkelige hvide mand, som gik med en taske i hånden. 
Ligeledes, 3-5 mænd i en kælderhals, og således hele vejen 
rundt. Først da opdager jeg situationen. Det løb mig koldt ned 
ad ryggen. Turde ikke engang at løbe. Men kom dog ud til 
boulevarden, hvor der igen var hvide mennesker. Jeg kunne 
lige så godt være endt i en container, og ingen havde nogensinde 
fundet ud af, hvor jeg var blevet af.

Indtil jeg havde fået orden i mine militær-papirer, var jeg 
fanget hos min arbejdsgiver. Uden orden i papirerne er man en 
slags fredløs, og kan heller ikke finde et ordentligt job, da det 
jo så er nødt til at være et illegalt job. Men da jeg kom ud fra 
konsulatet, følte jeg mig igen som en ’fri mand’. Havde igen 
orden i mine papirer.
Senere stod det klart for mig, hvor heldig jeg var ved at undgå 
2 år i det amerikanske militær, for i modsat fald ville jeg mest 
sandsynligt være endt i Vietnam.



Rejsen til Californien
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Jeg havde besluttet, at jeg ville køre hele vejen tværs over 
Amerika til Californien, for at prøve at finde arbejde på de store 
malkefarme omkring Los Angeles. På konsulatet måtte jeg love 
kontorpigeme at skrive, hvordan det gik, for de havde aldrig 
hørt om noget så hasarderet, uden arbejde, kendte ingen, helt 
alene, meget små penge og i en gammel rusten bil.
Jeg var nu uden arbejde, men mente trods alt at jeg kunne 
strække pengene så langt, at jeg kunne klare køreturen derover, 
og måske holde den gående lidt før jeg løb tør for penge, hvis 
jeg passede på.

En morgen på rejsen ti! Californien

Jeg startede ud først i november 1961. Ville køre ned gennem 
sydstaterne for ikke at løbe ind i sne. Jeg sov i bilen om natten. 
Købte noget mælk, brød og en pakke pølser.
Foldede en skive brød omkring en pølse, og det levede jeg af i 
en måneds tid. En gang imellem sluttede jeg dagen på et 
truck-stop med en kop kaffe inden natten i bilen. Jeg oplevede
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Jeg kørte som regel væk fra landevejen hver aften, og lagde 
mig til at sove på bagsædet i bilen, i noget krat, lille skov eller 
lignende. Bilen var nu mit eneste holdepunkt.

På turen kommer jeg ret tæt på flere seværdigheder, men har 
ikke råd til at stoppe hverken i Washington, New Orleans eller 
andre steder. Jeg skiftede olie i rabatten langs vejen, hældte nyt 
olie på og kørte videre. Kørte nede i Alabama og Mississippi en 
søndag og sad i bilen og lyttede til de særprægede gudstjenester 
på de lokale radioer.

I Texas kørte jeg gennem Dallas, hvor John F. Kennedy senere 
blev skudt. Længere vestpå i Texas kom jeg ind i et langt 
vejarbejde uden asfalt, derefter kørte jeg på lærredet på mine 
dæk. Jeg holdt ind på en servicestation og spurgte om han 
havde nogle gamle kasserede dæk, og hvad de kostede. Han 
fandt de bedste i dyngen omme bagved, og sagde: They are free, 
but $3 to put them on.

I New Mexico blev jeg voldsom overrasket, da jeg en aften 
tanker bilen op, og vælger at køre lidt længere. Det regnede, og 
jeg var ikke klar over, at der forude kommer høje bjerge 
(Rocky Mountains) og øde strækninger, og der blev tidligt 
mørkt. Regnen går over i sne, og det bliver koldt. Der er ingen 
beboelser, ingen trafik, mørkt og øde. Det bliver voldsomt 
koldt, og sner kraftigt. Jeg tør ikke stoppe, det var farligt og jeg 
vidste at mange er frosset ihjel i biler som kører fast og løber 
tør for benzin. Derfor fortsætter jeg, selv om sneen lå tykt på

et par gange, på sådan et truck-stop, at blive kontaktet af nogle 
luskede fyre, om jeg ville hjælpe dem med at skifte et hjul eller 
lignende. Ude var der jo bælgmørkt, og jeg skulle ikke ud alene 
med dem. Jeg spillede dum, og sagde: Me no speak english.
Det, jeg var mest bange for, var at blive frarøvet alt. Så ville jeg 
virkelig have problemer. En gang blev jeg siddende i 1 time 
eller 2, indtil jeg troede at de var væk.
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En indianerbolig i et reservat i Arizona.
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vejen. Engang kom jeg forbi et øde hus hen på natten, stopper 
ind for at høre om der er småbyer længere fremme. Døren bliver 
åbnet til dørkæden og derefter smækket i. De var nok bange for 
landevejsrøvere. Men hen på natten kommer jeg over et pas og 
senere til en lille landsby, og finder et gammelt, nedslidt motel 
sent på natten.

I Arizona samler jeg en indianer op på landevejen i et indianer-
reservat. Han skal besøge en søn, som bor i et andet reservat 
nogle hundrede miles længere vestpå.
Han havde en lang pisk ned ad ryggen. Han var ret interessant 
at snakke med. Det viser sig, at sønnen bor i et træskur sammen 
med sin familie næsten langs med landevejen. Jeg kører ham 
helt ned til træskuret. Da jeg kommer op i nærheden af skuret, 
kommer der en lille dreng rendende med en lille seddel, som 
han giver mig. På sedlen stod: give me 50 cents and take a 
picture. Det fortalte mig lidt om, at de heller ikke havde ret 
meget at gøre med. Moderen havde givet ham sedlen, for at få 
en skilling.
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Fra midten af Texas og vestover har jeg kørt i ørken- og bjerg-
landskab. Jeg havde hørt, at i Californien avlede man alt fra 
appelsiner, avokadoer, salat m.m., så her måtte der være grønt. 
Hver gang jeg kom over nogle bjerge, strakte jeg hals for at se 
at nu måtte det grønne snart komme, men det kom ikke.
Klimaet herude vestpå opførte sig helt anderledes, end det man 
var vant til. Fra midt-sommer er alt, der ikke er vandet, brændt 
af og ligner en ørken, indtil vinterregnen kommer.

Den første by i Californien, hvor jeg overnatter, var Bakersfield. 
I bjergene og i ørkenen var der så koldt om natten, at jeg ikke 
kunne sove i bilen, og jeg fandt efterhånden ud af, hvor de 
billige moteller lå. I Bakersfield beslutter jeg, at nu da jeg er 
nået frem og havde fundet et gammelt motel nede langs banen, 
ville jeg fejre det med en kold øl. Jeg går en tur i det slumagtige 
kvarter. Jeg tager i en dør til en bar, hvor jeg vil have en kold øl. 
Døren er låst, går så videre, Men døren åbnes, og en mand 
vinker mig tilbage. Jeg kom ind i ’en bule’, som jeg nær ikke 
var kommet ud af igen. Var virkelig bange for at blive ’rullet’, 
døren blev jo låst igen. Havde aldrig været sådan et sted før. 
Men jeg slap ud. Heldig at jeg ikke blev frarøvet alt hvad jeg 
havde på mig. Da jeg kom tilbage til motellet, opdagede jeg to 
ting som ikke gjorde humøret bedre. Jeg så, at jeg nu igen kørte 
på lærredet på 2 af mine dæk, hvilket jeg måtte gøre noget ved. 
Da jeg kom ind på værelset, opdagede jeg 2 rottehuller i et 
hjørne af værelset. Her satte jeg så kufferten over hullerne, før 
jeg faldt i søvn.
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Californien
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Næste dag startede så et nyt kapitel, jeg startede med jobsøg-
ning. Men nu følte jeg mig lidt mere sikker på benene, talte 
også engelsk til husbehov, til forskel fra da jeg startede i 
Massachusetts.

Jeg ville prøve at finde arbejde på de store malkefarme, som 
var i en radius af 100-150 km omkring Los Angeles. Jeg havde 
hørt, at man ved at malke på disse farme kunne tjene en god 
løn. Jeg fandt ret hurtigt ud af, at det var svært at finde job, da 
der kom folk ind og spurgte på arbejde hver eneste dag på 
farmene. Jeg kom rundt ved at spørge mig frem.
Jeg havde efterhånden faet adresser på malkefarme flere steder. 
Men alle steder var det samme besked. Der kommer dagligt 
folk og spørger om arbejde, og de mangler ingen folk.
Jeg arbejder mig tættere på kysten, og mod Los Angeles, og er 
inde nogle steder hver dag. Men hver dag ender det med, at jeg 
falder i søvn på bagsædet i bilen.
En dag kommer jeg ind på en ret stor malkefarm, som har eget 
mejeri. Da jeg kommer dertil, spørger jeg efter bossen, det 
havde jeg lært. Men han var ikke til stede, så jeg venter. Da han 
kommer, spørger jeg, om han mangler en malker eller en mand 
i øvrigt.
Han siger det samme som de andre, vi mangler ingen. Men han 
spørger dog, hvor jeg kommer fra, og hvad jeg har lavet. Jeg 
siger, at jeg har været på landevejen i mere end et par uger og 
har sovet i bilen, og før det havde jeg job på en farm på 
østkysten, og før det kom jeg fra Danmark, hvor jeg havde 
været fodermester i kobesætninger. Jeg sagde, at jeg havde 
hårdt brug for et arbejde. Vi har desværre ikke noget til dig, 
men du kan tage ned i bunk-huset og se, om der er en ledig 
seng, -det skal ikke koste dig noget. Jeg spurgte så på adresser 
på andre farme. Men her kom jeg til at sove i en seng igen, i et 
karlekammerhus med 5-7 fremmedarbejdere.
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Jeg vidste så ikke rigtigt - dagen var gået, skulle jeg sove i 
bilen eller tage chancen og køre den ret lange vej tilbage for at 
se om sengen i bunk-huset stadig var ledig, hvilket den 
heldigvis var. I nogen tid kørte jeg sådan rundt, men forgæves, 
og jeg var ikke blevet smidt ud af sengepladsen.

Næste morgen fik jeg adresser på nogle andre malkefarme i 
området. På en af disse farme taler jeg med formanden, som 
siger, at han var kommet til at mangle en mand, og at han 
derfor kunne sætte mig i gang ved næste malkning. Men han 
kan ikke ansætte mig, da bossen ikke er hjemme lige nu, sagde 
han.
Jeg kommer over til et lille hus, hvor formanden boede. Han 
giver mig en avis, så jeg kan se, om jeg kan finde et værelse at 
leje i den nærliggende by. Nogle farme havde et bunk-hus, hvor 
der var logi til arbejderne, andre steder måtte man selv finde ud 
af det, og mad måtte man alle steder selv finde ud af. Efter et 
par timer var der malketid på det hold, han manglede en mand, 
og han hjalp mig så i gang. Efter igen et par timer kommer 
bossen ind i stalden. Da han ser mig, råber han til formanden, 
hvad fanden ham knægten laver her. Han kom og søgte arbejde, 
jeg manglede en mand, så jeg satte ham i gang. Derefter råbte 
han: jeg vil ikke have de knægte her, de er her kun en måned 
eller 2, og stikker af igen - ud med ham. Da jeg gik ud af 
stalden, noget slukøret, gik jeg forbi en mand på 40-50 år, som 
gik ind for at overtage jobbet.
Sådanne oplevelser illustrerede udmærket situationen på 
jobmarkedet.



Royal Oaks Dairy Farm
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Efter 14 dage kom bossen og sagde, at han havde arbejde til 
mig i 14 dage mere. Efter en uge kom han og sagde, at jeg ikke 
længere behøvede at køre rundt og søge arbejde, han ville finde 
ud af noget. Jeg svarede, at jeg nu havde fundet noget mere 
permanent arbejde, nemlig som malker på en stor malkefarm 
med 2.200 malkekøer tættere på Los Angeles, men at det først 
var til 1. februar, da en mexicaner skulle rejse tilbage til Mexico.

Farmen, som hed Royal Oaks Dairy, lå lidt udenfor byen Ojai. 
Byen lå i en dal inde i landet med 15-20 miles fra 
Stillehavskysten. Dalen lå i et ørkenklima, men så snart man 
kom over bjergene mod kysten faldt temperaturen på grund af 
nærheden til Stillehavet.
På farmen var 8-900 malkekøer plus al opdræt. Der var eget 
mejeri, og mælken fra malkestalden gik lige ind i mejeritanken. 
Der var 10-12 mælkebiler, som hver morgen kørte mælk ud til 
private boliger og satte frisk mælk på trappen. Dernæst var der 
2-3 biler, som betjente forretninger, skoler, restauranter m.m. 

engros.
Jeg fik arbejde i 14 dage i bunden af det system. Køeme gik i 
folde med 60 i hver fold. I det tørre solrige klima tørrede møget 
ind til en slags spagnum, som blev skrabet sammen på midten 
af folden, men når vinterregnen kom, skulle det køres væk, da 
der ellers ville blive en mudderpøl. Det var det, der blev mit 
første job.

En morgen før jeg var kørt kommer farmeren, Nic Clausen hed 
han, ned i bunk-huset og sagde til mig, at i går startede det med 
at regne, vinterregnen, og han havde derfor 14 dages arbejde til 
mig med at køre møg ud af foldene, hvor malkekøerne gik. 
Han ville give mig $1,25 i timen.
Da faldt der en stor sten fra mit hjerte. Det blev starten på en 
tid i Ojai, som varede 7 år.



Malker på Royal Oaks Dairy Farm, 1962.
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Nic Clausen sagde så: Tag du og ring derned og sig, at du har 
fundet et andet job. Der faldt den anden sten.
Jeg fik så job som malker. Jeg arbejdede på et skift (2 mand) 
hver nat, og hver eftermiddag, Vor skift startede til midnat og 
malkede hele natten til ca. kl. 05.30, hvor et andet skift afløste 
os. Derefter gik jeg ned i bunk-huset, hvor der boede 6-7 
arbejdere, for at lave lidt at spise i et fælles køkken, og gik så i 
seng. Stod op kl. 11.00, lavede lidt at spise og gik så i 
malkestalden kl. 12 middag og malkede hele eftermiddagen til 
ca. kl. 17.30. Lavede noget at spise, sov et par timer -og igen 
på arbejde til midnat. Mit skift malkede altså hver nat og hver 
eftermiddag. Det hed ’split shiff. Det var et job, som blev 
betalt med $525 om måneden, fordi den samme mand malkede 
samme ko hver gang. Split-shift var i længden et hårdt job. 
Arbejde-spise-sove-arbejde. Men jeg var heldig, jeg havde faet 
et job.



Kalvefodring på Royal Oaks Dairy farm, 1962.
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Efter at have malket i 6 måneder kom bossen og spurgte mig, 
om jeg ville passe farmens kalve- og kvieopdræt, og i så fald 
ville han betale samme løn som ved malke-jobbet. Det var jo et 
flot tilbud, som jeg naturligvis tog imod, -og det var dagarbejde.

At malke på disse farme i Californien, var noget anderledes end 
at malke i Danmark. Køeme gik i folde (kaldt corral) med 60 
køer i hver, malkestalden havde plads til samme antal. Når et 
hold var kommet ind i malkestalden, skulle de først vaskes. Det 
var grundet koernes ophold i disse folde, og at mælken var 
konsummælk. Mejeriet havde tilladelse til at sælge råmælk 
(upasteuriseret og uhomogeniseret mælk) lige fra koen, hvilket 
naturligvis skærpede kravene til hygiejne.
Malkestalden var en 2-rækket stald med en malker i hver side. 
Først blev hele koens bagende blødt op med en stor vandslange, 
derefter vasket med samme vandslange, hvorefter køeme blev 
malket. Det var således en meget våd arbejdsplads.
I vaskeprocessen havde vi et stort gummiforklæde på, så vi 
ikke blev alt for våde. Det, at vaske koerne tog næsten lige så 
lang tid, som at malke dem. Malkningen foregik med 4 maski-
ner og mælken gik i rør lige ind i mejeriet. Tankbilen var 
dermed rationaliseret væk.



i

De eneste 10 sygedage i Amerika - en forbrænding.
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Det job blev jeg glad for. Alle kalve gik hos koen dag 1, for at 
få råmælken, som giver kalven sin immunitet, hvorefter jeg 
lærte dem at drikke af en spand. Alt råmælk og mælk fra 
hospitalsholdet, blev malket i spande, som jeg så fik til kalvene. 
Jeg passede efterhånden ret selvstændigt alle disse dyr uden 
megen indblanding, og følte mig som en del af hele det system 
med malkere, fodermester, mejerister, mælketurschauffører, 
bogholder m.m. Her fik jeg hovedet lidt ovenfor. Jeg afløste 
fodermesteren (the heardsman) i hans ferier, weekender m.m., 
og lærte endda at inseminere køer. Jeg kom også til at passe 
kalve, som jeg selv havde insemineret. Jeg blev glad for at 
være der, og følte også at farmeren var glad for mit arbejde. 
Køeme blev fodret udelukkende med indkøbt lucemehø og 
kraftfoder, som blev kørt dertil og opbevaret i store lader. Der 
var 2 hunde på farmen, en var farmerens i privaten, den anden 
(farmhunden), en schæferkrydsning, og den fulgte i hælene på 
mig dagen lang, også når jeg flyttede vandrør ved vanding af 
græsmarkerne, og med i pick up’en, når jeg tilså kvierne i 
bjergene, vi var gode venner. Jeg følte mig efterhånden hjem-
me, også i bunk-huset.

■ $



*

Da jeg fik dagarbejde, besluttede jeg, at jeg ville tage et 
engelsk-kursus om aftenen. Jeg havde fundet ud af, at i
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I og omkring Los Angeles, var der på det tidspunkt en del unge 
danskere. Der var heller ikke så langt til den danske koloni 
Solvang, nord for Santa Barbara. Jeg fik, med dagarbejde, nu 
mulighed for at møde andre danskere, hvilket ikke var nemt i 
malkejobbet. I den periode mødte jeg nogle andre danskere, og 
vi rendte sammen, når lejligheden bød sig. På det sociale plan, 
blev det også en fantastisk tid. De fleste af os kom jo fra vor 
cykel derhjemme, og kom så her til de store 50-60’er dollargrin. 
Det gik naturligvis i blodet på de fleste.

Dette lille afbræk med 10 dage , hvor jeg ikke måtte lave noget, 
var forårsaget af en gaseksplotion.
Som ham der passede farmens kalveopdræt, fik jeg mælk stillet 
til rådighed. Jeg fik mælken fra ny-kælveme. Første dag var 
kalven hos koen, de næste 2 dage, indtil mælken kunne gå i 
produktion, fik jeg mælken. I disse 2 dage efter kælvningen 
hørte disse køer til i ”hospitals-holdet”, som også indeholdt 
køer, der af forskellige årsager fik medicin. Mælken fra 
hospitalsholdet fik jeg. Det var sat i køl, indtil jeg skulle bruge 
det. Forud for hver fodring varmede jeg mælken op til 
hånd-temperatur med en dampslange. Dampen kom fra 
mejeriets dampkeddel, som var en gas-keddel.
Det skete ganske få gange, at et kraftigt vindstød kunne blæse 
vågeblusset ud. Når det sker, fuser der gas ud i den lille lidt 
åbne bygning, som dampkedlen står i. Da jeg ikke kunne 
fodre kalvene med kold mælk, måtte jeg en søndag efter-
middag, uden nogen folk på stedet, starte fyret under kedlen. 
Det havde jeg gjort før uden problemer. Men denne gang 
havde der åbenbart samlet sig meget gas, som forårsagede en 
voldsom eksplosion, som blæste både mig, døren og vinduerne 
ud af keddelhuset. Jeg slap billigt, fik en del forbrændinger på 
højre hånd og arm, samt mistede lidt hår på hovedet. Det var 
årsagen til mine 10 sygedage i Ojai.



I byen Ojai boede en dansker, Chris Valsted. Han havde som 
helt ung været udvekslingsstudent og havde arbejdet for Nic 
Clausen. Han var nu maler, og havde sin egen lille en mands-
malerforretning.

Tiden i bunk-huset, hvor jeg boede i 2 år, var på mange måder 
en speciel tid. Huset var et træhus med en opholdsstue, en del 
værelser, samt et køkken. Derudover var der et halvtag til 
bilerne, og der var blevet bygget en afdeling på, med toiletter 
og brusebad samt vaskemaskine, da arbejdstøjet for malkerne 
skulle være rent hver dag. Vi skulle malke i hvidt arbejdstøj, 
som vi købte i en marskandiserforretning i Ventura. Det var 
gammelt aflagt arbejdstøj fra servicestationer, som vaskerier 
leverede hertil. Dem kunne vi bruge, de skulle blot være rene 
hver dag.

Der var en speciel atmosfære i bunk-huset. Beboerne var en 
meget broget flok, næsten fremmedarbejdere alle sammen. Der 
var mexicanere, baskere, spanske- og franske baskere, og ind 
imellem også danskere og amerikanere. Mange spiste meget 
hvidløg m.m., og alt var sølet ind i olie, som hele huset ofte 
osede af. I den første lange tid boede jeg i et lille værelse med
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kystbyen Ventura, var der etableret et sådant aftenkursus for 
immigranter.
Efter den første aften, hvor jeg var den eneste, der ikke var 
mexicaner, sagde lærerinden til mig, at hun ville anbefale mig 
at tage et semester eller to på University of Califomia, som 
også havde et aftenkursus. Hun mente, at jeg var for langt 
fremme i forhold til det helt elementære for immigranterne, 
som stort set mest var beregnet for mexicanere. Jeg tog så 
dengang, i to semestre, et aftenkursus på University of 
Califomia, på deres Ventura-campus to gange ugentlig fra 
kl. 19.00 til 22.00. Det fik jeg meget ud af. Jeg lærte faktisk 
både at tale flydende, og at skrive næsten fejlfrit. Det har jeg i 
al min tid derefter haft utrolig megen gavn af.



I den helt anden kategori var f.eks. en spansk basker, som jeg 
boede i bunk-huset sammen med i 2 år. Han malkede på det 
andet skift, hver formiddag og hver aften. Han kom fra 
Pyrenæerne, hvor familien boede i bjergene. Han havde gået i 
skole til han var 11 år, hvorefter han kom ud at vogte får. Han 
var reelt analfabet. Han fortalte, at hans far, når de spiste, tog 
tallerkenen ned fra en hylde ovenover bordet, hvor han sad. 
Når han var færdig med at spise, satte han tallerkenen ned på 
gulvet, hvor hunden slikkede den ren, hvorefter han satte den 
op på hylden igen - parat til næste spisning. Da denne spanske 
basker bliver voksen, rejser han til Amerika. De første 2 år ser 
han næsten ikke mennesker. Han er fårehyrde langt oppe i 
bjergene alene med en masse far, og bor sammen med 2-3 
hunde og en riffel mod ulve og pumaer, i et skur af træ. Det
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2 senge, der var godt en halv meter mellem sengene. Ved 
hovedgærderne var et lille bord med 2 vækkeure og et aske-
bæger mellem sengene. For fodenden stod et lille skab til lidt 
tøj. Det var vores kammer. I det kammer boede jeg sammen 
med en midaldrende mand, en amerikaner som malkede på 
samme skift som jeg. Han vågnede ca. hver anden time og 
skulle have en smøg på hans pibe og sad på sengen. Han slog 
altid asken ud af piben ’i nærheden’ af askebægeret. Det så ikke 
altid for pænt ud.
I huset blev der næsten konstant spillet mexicaner-musik, 
meget højt. Det var sjældent amerikanere der boede i 
bunk-huset og hvis så, var det ofte folk fra specielle miljøer. 
Da jeg malkede, arbejdede jeg en tid sammen med en midal-
drende amerikaner, som hed Harry. Han kom fra Colorado, og 
var fraskilt. Vi arbejdede sammen hver nat, og hver efter-
middag, og snakkede jo om løst og fast. Han talte somme tider 
om hans ’ex-wife’. Jeg spurgte ham engang hvor mange børn 
han havde. Han havde 2 børn med hans ex-wife, og som han 
sagde: plus one with my mother in law (svigermor). Det fortæl-
ler lidt om, hvad det var for nogle folk. Han syntes ikke engang 
selv, at det lød forkert.



Engang kom der en dansker, på ca. 40 år, op fra Los Angeles 
og fik arbejde på farmen og logi i bunk-huset. Han var blevet 
skilt og havde mistet sit job, måske også noget alkohol m.m., 
og var kort sagt helt på hælene. Han var lidt kraftig, og egnede 
sig ikke rigtig til den slags arbejde. Han havde vist arbejdet i et 
ejendomsmæglerfirma i LA, sagde han. Hvad der var gået galt 
for ham, fandt vi vist aldrig ud af. Han kunne slet ikke holde til 
hverken arbejdet eller split shift, og stak bare af igen uden at 
sige det til nogen. Ingen vidste, hvor han blev af, men efter et 
års tid kom der en søndag eftermiddag kørende en gammel 
Cadillac ned til bunk-huset. Det var den ’forsvundne dansker’. 
Han var igen kommet lidt på fode, havde fundet et arbejde, vist 
i sin gamle branche, og havde igen fået råd til en gammel bil. 
Han kom op fra Los Angeles for at byde de, der ville med, ud 
at spise, fordi vi havde været ordentlig ved ham, da han var 
helt nede, som han sagde.
Han spurgte så om farmeren, som ejede køeme, og som han jo 
arbejdede for, havde været på ferie i Palm Springs 
(et ferieparadis i ørkenen sydøst for LA), hvilket vi kunne 
bekræfte.
Han fortalte, at efter han forlod bunk-huset hos os, havde han 
levet noget tumultagtigt, forhutlet og flakket om, men var så 
blevet opvasker på et stort hotel i Palm Springs. Og en dag han 
kommer med vognen fuld ad beskidte tallerkener ned ad en 
stor gang, og genkender farmeren og hans kone. Han ser at de
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eneste, han ser til civilisationen, er om aftenen ,hvor han kan se 
lyset fra en by i det fjerne. En gang om ugen kom en pick-up 
med mad til ham, mest konservesdåser. De sidste 5-6 år havde 
han malket køer på farmen. Han var faktisk en af de 2, som af-
løste mig 2 gange dagligt i malkestalden.
I de år jeg boede i bunk-huset, kom der meget ofte nogen og 
søgte job. Ofte folk som var i klemme, enten fordi de var gået 
fallit, mistet deres job, eller andre danskere som mig. Fælles 
for de fleste var, at de af den ene eller anden grund måtte starte 
forfra.



Bunk-huset var på denne måde en smeltedigel med et sammen-
rend af mange forskellige slags mennesker, som af mange 
forskellige årsager startede eller genstartede på samfundets 
bund, som landarbejdere dengang var i Californiens laveste 
sociale klasse.

Jeg har somme tider beskrevet bunk-huset, som et sted, hvor 
man spredte nyt sand på gulvet hver 3. måned. Det var nok lidt 
overdrevet, men ingen af os var særligt sirlige, hvilket huset 
også bar præg af.

Senere har jeg leveret mælk til en af de store arbejdslejre med 
mexicaner-labor, som i sæsonerne plukkede tomater, appelsiner, 
avokadoer, bønner m.m. på friland. I højsæsonen var der i den 
lejr, jeg kom til, over 5000 arbejdere. Der var et 3 meter højt 
hegn omkring en sådan labor-camp. På porten var der et skilt: 
Kvinder forbudt adgang. Disse mennesker blev hentet i
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Der kom også engang 2 helt unge danskere i en gammel udslidt 
bil, og søgte arbejde. De var egentlig udvekslingsstudenter i 
øst-stateme, men var ’rejst’. De var helt flade. Nic gav dem en 
uges arbejde, hvorefter de drog videre med en ugeløn på 
lommen. Jeg lovede den ene at lade ham vide, hvis der blev et 
job ledigt. Han skulle så sende mig adresse og telefonnummer 
på, der hvor han havnede. Senere, malkede han så en periode 
og boede i bunk-huset, og rejste senere hjem og overtog en 
familiegård i Thy. Det blev også indledning til et langt venskab 
herhjemme.

standser op, og det ser ud til, at farmerens kone siger til sin 
mand: var det ikke ham den idiot, der en uge eller to malkede 
for os? Farmeren vendte sig om, og nikkede, og så gjorde de 
som om de ikke så mig og gik forbi. Han var et sikkert eksem-
pel på, at i den verden vi levede i, var der kun dig selv til at 
trække dig op, hvis du var faldet til bunds.



Når man som immigrant fra 1960’eme ser John Steinbeck's 
film, Vredens Druer, så kan man sagtens genkende den atmos-
fære som beskrev vilkårene for landarbejdeme i 
1930-40-50’erne i Californien. Her måtte man tage vare på sig 
selv. Ingen andre gjorde det. Steinbecks bog, Mus og Mænd, 
beskriver også på udmærket vis bunk-husenes beboere på de 
Californiske farme i denne tidsperiode, hvor farming, som blev 
industrialiseret, og hvor arbejderne måtte tage de vilkår, som 
bød sig. Steinbeck skrev mest om den lille mand - the underdog.

lastbiler om morgenen, blev læsset af på marken, hvor de 
plukkede afgrøder dagen lang, i bagende sol uden skygge. Blev 
så hentet af lastbilen om aftenen, og læsset af i lejren. Her stod 
de så alle og stegte deres tortillaer på store jemplader med gas 
under, hvorpå de lavede deres egen middag og madpakken til 
næste dag. Sådanne forhold gjorde, at arbejdsforholdene for 
landarbejdere var et råt miljø.

Det var først sidst i 1960’eme man opfandt maskiner til at 
plukke forskellige afgrøder. Det var ret kompliceret. F.eks., en 
maskine til at plukke tomater forudsatte, at der blev forædlet en 
ny tomatsort, hvor alle, eller i hvert fald 80-85% af tomaterne 
blev modne samtidig.
Der kom engang en dansker, som malkede i et par måneder.
Han var så ’uheldig’ at han en weekend havde vundet ca. $200 
i Las Vegas. Det gik ham til hovedet. Han sagde, at vi ikke var 
rigtig kloge at arbejde på den måde, og med de penge vi tjente. 
Han havde regnet ud, hvordan man ved at spille, med sikkerhed 
kunne tjene mere, end vi gjorde ved at arbejde. Han ville kvitte 
jobbet, rejse til Las Vegas, leje et værelse, og leve af at spille. 
Han ville købe min gamle bil, hvis jeg ville købe hans. Denne 
handel gav ham et beløb at starte med. Advarslerne prellede af 
på ham. Vi hørte ikke fra ham i nogle måneder. Pludselig en 
dag kommer der en ind ad døren. Det var Holger. Han sagde, at 
han ikke blev fornærmet, hvis vi grinede af ham, men han 
havde tabt alt, hvad han ejede. Han sagde, at han mente, han
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Eigil, som han hedder, kom senere hjem og blev politibetjent, 
og senere landbetjent i en provinsby i Jylland. Politibetjentene
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havde garderet sig imod den situation, at hvis han i fuldskab 
skulle sætte alle pengene til. Derfor havde han lagt nogle $10 
sedler om bag i pungen, så han kunne købe benzin til at komme 
hen, hvor han kendte nogen. Men som han sagde: jeg må også 
have været fuld, da jeg lagde pengene derom, for da jeg skulle 
have fat i $10-sedlerne, var der kun $l-sedler.

Han blev så i bunk-huset, og vi gav ham føden der, indtil han 
fandt et andet job. Det var almindelig standard, og sådan star-
tede mange. Jeg fandt aldrig ud af, hvor han egentlig blev af. 
Det var et andet eksempel, som beskriver nogle af bunk-husets 
beboere.
Holger var fra Hover ved Tarm, hans far var bror til den 
tidligere danske statsminister Knud Kristensen - sagde han. 
Holger var altså trådt nogle skridt ned af den sociale rangstige.

På et tidspunkt arbejdede en anden dansker, som vi kendte, på 
den store fann med 2200 malkekøer, hvor jeg reelt tidligere 
havde faet lovning på et job. Her malkede han hver nat og hver 
eftermiddag i et system med næsten kun mexicanere. Hans 
hverdag var trist og grå. Arbejde - spise - sove. Han havde én 
fridag om ugen, og den eneste fornøjelse, han havde, var, at 
han på hver fridag kørte ind til byen og drak sig hønefuld, 
hvorefter han kørte hjem og sov rusen ud. En aften, hvor han 
kørte hjem i denne tilstand, blev han stoppet af en politibil med 
to betjente, efter at være kørt igennem et rødt lys med 80 miles 
i timen. Da de trækker ham ud af bilen, er han ikke i stand til at 
stå op uden at læne sig til bilen. De to betjente lyser ham ind i 
hovedet, tjekker nummerpladen og snakker lidt sammen. 
Herefter siger de til ham, at de ikke vil skrive alt det op, som 
her er galt, men at han vil få en bøde for at køre igennem et rødt 
lys med 80 miles i timen, men så skal han også love at køre lige 
hjem...!!
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dengang i Amerika, var ikke alle paragrafryttere. Jeg har senere 
sagt til Eigil, at jeg håber, du har fortalt dine kollegaer, at i USA 
har politifolkene da en smule konduite. Hertil svarede Eigil: 
jeg har aldrig fortalt det, for der er ingen der vil tro på ,at det 
er sandt.

På en farm længere ind mod Los Angeles arbejdede 2 andre 
danske immigranter, som nok var de første andre danskere 
udenfor farmen, som jeg efter min tid som malker, fik kontakt 
til ved et tilfælde. Den ene kom senere hjem, købte en gård og 
skabte en familie. Den anden blev i Californien som ungkarl og 
kom alene hjem på sine gamle dage.

Da jeg havde passet alle ungkreaturer i ca. 18 måneder, skete 
der det, at Nic Clausen solgte alle køeme og ungdyrene til en 
ung hollandsk immigrant, som var blevet gift med en datter af 
en rig hollandsk mælkefanner, som også var 1. generations 
immigrant, helt tæt inde på Los Angeles. Hollænderen ville 
ikke have opdræt. Når han solgte et læs slagtekøer, ville han 
købe et læs kalvekvier.

Men mine år i bunk-huset oplevede jeg som positive, en god tid. 
Den tid står for mig som symbolet på den måde, hvorpå 
Amerika startede. De fleste immigranter startede forfra. De var 
alle folk, som havde lært at klare sig selv - havde prøvet lidt af 
hvert - og havde aldrig fået noget foræret.
Jeg har ofte tænkt på, hvad blev der af alle disse meget forskel-
lige mennesker, som også havde en meget forskellig baggrund. 
Vi boede og arbejdede sammen i en meget speciel tid. Det er 
måske derfor, at de fleste står så klart i min bevidsthed. Jeg tror, 
at det var her, at jeg erfarede, at menneskelig kvalitet ikke har 
noget med lange uddannelser at gøre. Selv analfabeter på det 
laveste sociale trin, kan som person fortjene mere respekt, end 
nogle med store stillinger og med de højeste uddannelser.



Tiden som trucker

Den gamle GMC - Traktor/trailer kølevogn -1963 .
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Dette jobskifte startede lidt dramatisk. På den første tur, var jeg 
blot med som passager. Jeg skulle se, hvor tingene skulle læs-
ses af, og vel at mærke sørge for, at hvert produkt blev placeret 
bag produkterne i restlageret - rotationen. Efter denne intro-

Nic og Henna Clausen havde ikke børn, der kunne arve, og han 
skulle på sigt tilpasse sig den situation. Nic beholdt mejeri-
forretningen og den faste ejendom, og købte så mælken til 
mejeriet af hollænderen. Nic tilbød mig et job som chauffør på 
en kølebil/sættevogn, som kørte mælk op til
Santa Barbara-området, hvor han havde en del mælkeruter.
Denned blev jeg trucker i ca. 1 år. Det var en tur enten op langs 
stillehavskysten, eller ind over bjergene. Jeg kørte hver dag et 
fuldt sortiment af mejeriprodukter op til en distributør nord for 
Santa Barbara, som havde nogle ruter, som solgte til private i 
dette område.



duktion skulle jeg så overtage opgaven. Chaufføren på turen 
var en afløser. På turen tilbage til mejeriet, sker der det forfær-
delige, at motoren i trækkeren "springer i luften”, slår cylinder-
stængerne ud af siden, som det hedder i truckkersproget.
I disse gamle lastbiler havde chaufføren en fundamental 
grundlov, der sagde, at motor-omdregningeme aldrig måtte gå 
under (som jeg husker det) 1200 omdrejninger, i minuttet, og 
ikke over 2000 omdrejninger. Ingen af delene kan motoren 
holde til. I bjergkørsel er der derfor meget aktivitet med 
gearskifte op og ned af hensyn til både motoren, men også 
fordi, at der ved kørsel nedad i bjergene kun er motoren til at 
bremse bilen, bremseme bliver jo hurtigt brændt af.
Der sker så det på hjemturen, at chaufføren på vej op ad bjer-
get må ned i de lave gear for at trække op, men da vi kommer 
over passet, får han ikke skiftet op i gear hurtigt nok, motoren 
springer i luften og stumperne ligger på vejen. Vi bliver slæbt 
hjem af en kæmpe kranbil, og da vi kommer tilbage, bliver 
chaufføren fyret.
Derefter kom jeg på opgaven med en ny motor installeret. Jeg 
kørte i 3-4 måneder , hvorefter man mente, at jeg måske 
hellere måtte få et stort kørekort. Der blev bestilt en tid hos 
myndighederne i Ventura. Jeg havde sættervognen med, og fik 
den "sagkyndige” med som passager. Vi kørte lidt rund i byen, 
hvorefter jeg fik et stort kørekort, som jeg for øvrigt senere fik 
konverteret til et stort dansk kørekort.

Da jeg ikke længere arbejdede på farmen, besluttede jeg at 
flytte op til byen. Chris Valsted, maleren, som jeg har omtalt, 
ejede et hus i Ojai, og han ville leje et værelse ud til mig. 
Dermed startede faktisk en helt ny periode for mig.
Jeg blev egentlig ganske godt tilpas som trucker, selv om jeg 
havde meget svært ved at holde mig vågen på landevejen. En 
gang vågnede jeg i panik, undgår lige at køre ind i et gelænder 
på en motorvejsbro over en anden vej, ved Santa Barbara. Und-
gik lige at falde ned på vejen nedenunder med hele vogntoget. 
Jeg trak derfor ofte ind, hvor der var plads, trak bremsen på den
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Jeg havde nu i nogle år haft et godt og stabilt arbejde, som 
satte mig i stand til at købe 2 huse. Det første var et ældre hus i 
en lille naboby, Meiners Oaks. Det andet hus var et dupleks 
(2 lejligheder) i Ojai. De blev lejet ud. Duplekset i Ojai var 
lejet ud til 2 ældre damer. Den ene fortalte mig, at hun havde 2 
sønner, som begge var med i 2. verdenskrig. Den ene var 
maskingeværskytte i bagenden af en flyvemaskine, som bom-
bede i Tyskland fra en militærbase i England.
Han var 'missing in action’ (og kom aldrig tilbage), og hun 
fandt aldrig ud af, hvor han faldt. Den anden søn var i 
Stillehavet mod japanerne, han overlevede og kom hjem, men 
han blev aldrig til menneske igen, sagde hun.

bagerste aksel, og sov 5-10 minutter, og kørte så videre igen. 
Jeg nød dog turene helt tæt på kysten, hvor jeg sad og nød 
synet af pelikanerne, der styrtdykker efter fisk ved 
Stillehavskysten. Bjergkørslen krævede meget aktivitet med 
gearstangen, da man kun kan holde en lastbil ned ad i bjerge, i 
lavt gear. Den gamle GMC havde naturligvis ikke automatgear 
eller motorbremse, som alle har i dag. Men det var nok her, jeg 
kom til at holde af den gamle klassiske countrymusik.
I truckerkredse kendte alle en berømt og berygtet vejstrækning 
mellem Bakersfield og Los Angeles, The Grapewine, med 
konstant stærkt fald uafbrudt på over 40 km. Her var sket 
mange havarier på grund af chaufførfejl og afbrændte bremser.



Royal Oaks Distributør
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Min lille forretn ing. Royal Oaks Distributor

Det endte med at jeg købte forretningen med overtagelse til den 
1. november 1964. Det drejede sig om 2 biler og en kundekreds. 
Den ene bil var en slags lukket lastbil med køl til de kølede

I løbet af 1964 opstod der en situation, som jeg reagerede på. 
På Royal Oaks Dairy, var der en uafhængig distributør med sin 
egen lille kundekreds. Han købte sin mælk på det lokale mejeri. 
Det var en lille whole-sale-forretning (engros) som solgte 
mejeriprodukter til en kundekreds i lokalområdet. Det var 
hovedsagelig restauranter, hoteller, mindre supermarkeder, og 
en del skoler, som købte skolemælk, samt et par 
highschool-cafeteriaer, nogle campingpladser m.m. Der var en 
ny ung ejer, som havde købt forretningen af en gammel jøde. 
Han blev imidlertid bange for det, eller ville i hvert fald sælge. 
Det så jeg som en chance, vel vidende, at det jo var risikabelt, 
da en kundekreds ikke er et særligt sikkert aktiv at købe. Jeg 
havde tidligere sagt til ham, at hvis han engang ville sælge, 
ville jeg købe, hvis ellers der kunne findes en acceptabel pris.



Starten på en helt ny tilværelse med at drive en forretning, som 
jeg aldrig havde prøvet før, blev en meget spændende periode. 
Der var mange konkurrenter på dette marked, 3-4 nationale 
selskaber og 2-3 regionale selskaber. Alt i flydende mælk, 
kaffe/piskefløde, skolemælk m.m. købte jeg af mejeriet, som 
jeg før arbejdede for. Alle andre produkter, som ikke blev
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Omkring dette tidspunkt hørte jeg om en ung dansker, som 
søgte efter et job. Han arbejdede på en servicestation i byen 
ved kysten, tankede benzin på folks biler, det gjorde man ikke 
selv dengang, i øvrigt et dårligt betalt job. Jeg bad ham komme 
op, for at møde ham, for hvis jeg anbefalede ham, troede jeg 
bestemt, at han ville få mit gamle job på kølevognen. Han fik 
jobbet, og min vurdering viste sig at være rigtig. Han og jeg 
lejede i fællesskab et hus, som vi boede i, i flere år. Det blev 
også indledningen til et livslangt venskab.

produkter og en frostafdeling til ice cream, som var en rimelig 
stor artikel i forretningen. Den anden bil var en pick-up.
Det ene hus (duplekset) skulle indgå i handelen. Men med 
huset og mine til rådighed værende midler, kom der til at 
mangle $ 3000, for at handelen kunne realiseres.

En fredag eftermiddag, efter at være kommet tilbage fra dagens 
tur, tager jeg ind i Bank Of America, Ojai-afdelingen, og spør-
ger, om jeg kan låne $3000. Direktøren stiller mig en del 
spørgsmål, og siger herefter: det vil vi ikke, men siger så efter 
en lille pause, at vi gerne vil låne dig $4000. Jeg blev helt for-
skrækket, og sagde, at jeg kun havde behov for $3000 dollar. 
Hertil sagde han: Det forstår jeg godt, men vi vil reelt hellere 
låne dig 4000 end 3000, for vi vil være kede af, hvis du løber 
tør for penge inden du rigtig kommer til at tjene nogen. De 
$4000 dollars står på din konto på mandag.
Det har jeg aldrig glemt min gamle bank for. En sådan behand-
ling i et fremmed land, er noget af det, der gør, at USA-tiden, 
har en stor plads hos mig.
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Forretningen var jo ’en rute’, hvor jeg dagligt eller 3 gange 
ugentlig leverede det daglige forbrug i restauranter, eller fyldte 
op på de hylder i små-supermarkeder, som var stillet mig til 
rådighed for mine produkter. Jeg betjente også 9 skoler dagligt. 
Skolerne gav alle elever 1/4 liter mælk dagligt, som de drak 
sammen med deres madpakke.
Forretningen var et one-man-show - jeg var min egen sælger og 
min egen chauffør. På alt i flydende mælkeprodukter havde 
man 7 dage til at sælge varen. Hvis den ikke var solgt eller 
brugt inden da, skulle den kasseres. Datoen var trykt på 
kartonen og tabet var mit. Derfor var rotation-rotation-rotation 
en grundlæggende forudsætning for at mine produkter var gode, 
og for at minimere tab.
Der kom dengang en masse grossister, som leverede stort set alt 
til disse forretninger, som dengang var selvstændig ejet af 
selvstændige forretningsfolk. Kæderestauranter var dengang 
endnu ikke særlig udbredt.

produceret på mejeriet i Ojai, købte jeg af et af de nationale 
mejeriselskaber, Foremost Dairy Company, Los Angeles. Det 
var alt i ost og smør m.m. samt alt i ice cream, ispinde, 
eskimo-pies, cones m.m. pr. dusin. Jeg havde ca. 20-25 frysere 
stående i små forretninger, som jeg stillede til rådighed for dem, 
der solgte mine varer. Ret hurtigt købte jeg et brugt frysehus fra 
et falleret engrosselskab i Los Angeles. Så kunne jeg, og sel-
skabet (Royal Oaks Dairy) købe ice cream ind i fællesskab, og 
vi fik dermed begge større kvantumsrabatter.
Jeg ved, at stort set alle mine større kunder blev kontaktet af 
konkurrenter flere gange, med det formål at skifte over til dem. 
Jeg mistede dog ingen kunder. Efter et halvt års tid følte jeg mig 
mere sikker ved situationen, og følte mig accepteret i kunde-
kredsen. Jeg tror, at de sagde til sig selv, lad os give ham den 
unge fyr en chance, så må vi jo se, om han er 
konkurrencedygtig.
Amerikanere har den meget gode egenskab, at de vil gerne 
hjælpe folk, som vil hjælpe sig selv.



grossister, som tidligt gav mig et godt råd.

BENT H. KNUDSEN
ROYAL OAKS DISTRIBUTOR

P. O. BOX 761 OJAI, CALIFORNIA

OFFICE 646-1573 RES. 646-5980
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Jeg kom egentlig til at føle mig godt tilpas, og mere sikker på 
benene. Jeg havde ret hurtigt fået betalt banken ud, og når 
direktøren, der havde givet mig lånet, kom forbi mens jeg stod
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Jeg fik en overraskelse, da den første måned var gået, og de 
store kunder betalte sidste måneds køb, da ville 2 af dem have 
5 % af beløbet i kontanter, under bordet. Det var ikke til 
diskussion, Take it or leave it. Det var både et økonomisk pro-
blem, men også et teknisk problem, at finde disse kontanter 
uden om det officielle regnskab (sorte penge). Nu var det 
således, at i Californien havde man en Fair Trade Law. Det be-
tød, at ingen måtte sælge et kommercielt produkt under 
cost-price. Det var en del af monopol-lovgivningen, som 
beskyttede netop sådan en lille operatør som mig. Det forhin-
drede de store selskaber i at udkonkurrere de små, ved at sænke 
prisen i en periode. Men det betød så også, at prisforhandlinger 
ofte skete under bordet.
Det var således i Californien, at der på fødevarer ikke var moms 
(sales-tax). Det gjorde sagen lettere at håndtere. Hver dag, når 
jeg sidst på eftermiddagen kom tilbage efter dagens rute, 
læssede tomme kasser af, lavede en ny ordre til i morgen tidligt 
til mejeriet, og regnede dagens salg ud, så gjorde jeg det på den 
måde, at først lavede jeg en tape (slip fra regnemaskinen) på 
alle bilag (fakturaer), dernæst sorterede jeg nogle bilag fra, ofte 
der hvor jeg efter hver leverance gik op til kassen og fik 
kontant betaling. Jeg lavede dernæst en ny tape på resten, som 
så gik ind til bogholderen, som værende dagens omsætning. 
Det var næsten umuligt for nogen at kontrollere, da jeg 
handlede med et let fordærveligt produkt - der kunne jo være et 
stort spild. Her fandt jeg så de ’sorte’ penge til dette formål. 
Jeg fandt også hurtigt ud af, at det faktisk var umuligt at få leje 
af alle mine frysere til ispinde, som jeg havde stående rundt 
omkring. Jeg måtte være tilfreds med at få lov at sælge det, 
som gik igennem dem. Det blev jeg bestemt også, idet 
ice cream blev en meget god forretning, da det havde en rigtig 
god margin.
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i kø ved kassen med dagen eller ugens omsætning, slog han 
mig somme tider på skulderen og sagde: er der noget vi kan 
hjælpe dig med, må du endelig lade os det vide.

Det var ofte et problem at vide, hvor travl weekenden ville 
blive for restauranten, hotellet, eller i supermarkedet, og 
dermed hvor stor leverance jeg skulle efterlade. Kundeforhol-
det i min branche var således, at kunden ikke gav mig en ordre 
- jeg påtog mig opgaven at servicere ham, så han altid havde 
varer nok, men samtidig, at han ikke havde produkter, der blev 
for gamle. Derfor havde jeg en ’master-ordre’, som sagde, at 
på hverdage skulle hos den kunde, stå så meget af hver ting, og 
til weekenden tilsvarende mere.
Når jeg spurgte chef-kokken, om det blev en travl weekend, 
svarede han oftest: you just do as you use to, then I have one 
headache less. Jeg havde lovet alle, at de ikke ville mangle 
noget, og modsat ville de ikke brænde inde med noget. Der 
kunne ske det efter en stille weekend, at der var for meget til 
overs mandag morgen. Så tog jeg noget ud, skrev en kreditnota, 
og satte det ind forrest i et supermarked, så var det hurtigt solgt. 
Stærk styring var nødvendig for at minimere spild. På den 
måde sikrede jeg, at ingen kom til at stå og mangle noget i en 
travl weekend, og samtidig minimerede mit eget spild.



Jeg fik et utrolig godt forhold til mine leverandører, mejeriet, 
og min kontaktmand i Foremost i Los Angeles. Det var på en 
hver måde ordentlige folk, og de allerfleste have jeg fuld tillid 
til.

Det var en indre tilfredsstillelse for mig, at jeg nu handlede 
med den samme mand, som for nogle år siden, da jeg var kørt 
helt tør for penge og ingen steder at bo, tilbød mig en seng at 
sove i, i stedet for bagsædet i min gamle bil, og senere gav mig 
14 dages arbejde.
Jeg oplevede faktisk en formiddag, at en af mejeriets chauffører
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På mit første stop, en lille morgenmads-cafe, fik jeg kaffe, æg, 
bacon og hash brown potatoes hver morgen. Når jeg kom, 
lagde cafe-mutter æggene på grillen, så var det hele parat, når 
jeg havde fået mine penge ved kassen (fratrukket min 
breakfast). På en af highschool-cafeteriaeme havde damerne en 
æggesalatsandwich stående til mig, når jeg kom midt for-
middag, og til middag købte jeg gerne en sandwich hos en 
anden kunde. Jeg begyndte at føle mig hjemme i miljøet hos de 
allerfleste af mine kunder, og min bil og jeg blev en del af 
bybilledet i Ojai og Ojai Valley. Men efterhånden var min truck 
blevet for lille. Jeg måtte ofte læsse op 2 gange daglig. Min 
kontaktmand i Foremost, som jeg handlede med, sagde til mig, 
at de havde skiftet nogle biler ud, så hvis jeg var interesseret, 
ville han sørge for, at jeg fik den bedste, som jeg kunne købe 
billigt. Jeg købte meget hos Foremost, og de opererede slet 
ikke i Ojai-Valley, da jeg der dækkede deres produkter.
Jeg følte mig også godt behandlet hos de allerfleste kunder. For 
eksempel, hos det lokale skolevæsen var jeg aldrig ude i nogen 
licitation, man bad mig blot levere og sende en regning 
månedlig. Skolemælk var også en rigtig god forretning. 
Min garnle truck solgte jeg helt oppe i Idaho, tæt på den 
Canadiske grænse, ved en tilfældighed. Et lille mejeri deroppe 
havde mistet en bil, som var kørt ud over bjerg-kanten. Jeg 
kørte selv bilen derop, ca. 2000 km., det blev også en oplevelse.
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kom til mig på min rute og sagde, at han og alle de andre strej-
kede mod mejeriet, og forlangte, at jeg ikke hjalp mejeriet med 
leverancer til mejeriets kunder i byen. -Jeg sagde: ved du hvad, 
da jeg kom her, samlede bossen mig op og gav mig et job, og 
du kan være sikker på, at jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at 
hjælpe ham. Så sagde han ikke mere, vendte sig om og kørte. 
Det kom farmeren senere og takkede mig for.

i

1
f ■ i

Ojai Valley — næsten én stor appelsin-plantage

Forholdet til farmeren Nic Clausen og hans kone blev også 
noget specielt. Vi havde aldrig penge mellem os ud over løn 
dengang, og min betaling for mine køb i mejeriet.
Han lod mig for eksempel fuldstændig selv passe hele 
kalve/ungkvæg-besætningen dengang på faimen, og kom som-
me tider blot for at snakke.
Jeg, og også min kammerat, som overtog mit job på køle-
vognen, var af og til inviteret til at spise hos dem, både da de 
boede på farmen, men også efter at de flyttede op i en kæmpe 
villa oppe i the Foothills i Ojai Valley. Dette tillidsforhold er 
noget jeg ofte har tænkt tilbage på med glæde. De blev faktisk 
senere inviteret til vort bryllup i Danmark, hvilket de sagde ja
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til. Det blev desværre ikke sådan, Nic døde desværre fa 
måneder før vort bryllup, på sygehuset i Ojai afen banal 
mavesygdom.

■

På et tidspunkt får jeg en melding om, at min fætter og kusine 
ville besøge mig. De kom fra en gård ved Skjern, og deres mor 
var søster til min far, altså min faster. Deres hjem var et af de 
steder, hvor jeg som dreng, havde en næsten fast aftale om at 
komme og hjælpe med bjergningen af hø i sommerferien. 
Aksel, som var landmand, havde været et halvt år i Canada og 
skulle rejse hjem. Her havde hans søster Edith, som netop var 
blevet læge, aftalt med Aksel, at de sammen rejste rundt i USA 
før hans hjemrejse. På deres tur ville de så besøge mig. Jeg 
’lånte’ en chauffør fra mejeriet til at køre min rute og jeg kørte 
en tur med dem i Californien, Arizona og Nevada, og viste dem 
nogle af områdets seværdigheder.
Aksel og Edith var de eneste af vor familie eller øvrige 
bekendtskaber fra Danmark, som jeg kom til at møde i Amerika.

S.-' ’ * 

- : -

__ _______________________
Besøg af min fætter og kusine, Aksel og Edith fra Skjern, 1965

H 1 al w



Jeg havde vist brændt lyset i begge ender. Det var som sagt, en 
en-mands-forretning.
Omsætningen steg. Den første bil jeg havde, kunne jeg ikke stå
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Efterhånden var jeg ved at være gammel i gårde i forhold til de 
unge danskere, hvor mange kom og rejste igen. Men årene var 
jo gået, og jeg havde efterhånden fået et netværk blandt 
danskere lige fra Los Angeles i syd til Solvang i nord. Når lej-
ligheden bød sig, var vi nogle som rendte sammen eller kørte 
en tur i det helt specielle bjerg- og ørkenlandskab, som vi var 
omgivet af. I Solvang var der jo nogle danske piger, som 
serverede i restauranterne i danske nationaldragter, i denne 
specielle danske koloni, som på det tidspunkt var meget dansk.

Inger Stræde Andersen, var en af disse danske piger. Jeg mødte 
hende første gang, da hun var i huset hos en velhaver-familie i 
byen Santa Barbara. Det skete ved, at Inger havde fået lov af 
familien, hun arbejdede for, at invitere nogle danske unge 
mennesker, til en aften ved deres swimmingpool. Inger kendte 
blandt andet 2 unge vestjyder, som var på en malkefarm 
40-50 km fra, hvor jeg arbejdede. De var hjulpet til Amerika af 
samme fanner i lowa, som også havde hjulpet Inger derover. 
Da hun inviterer dem, fortæller de, at de var løbet ind i en 
anden dansker, som arbejdede på en fann 50 km fra, hvor de 
arbejdede. Hertil havde Inger så sagt: at så kunne de bare tage 
ham med. På den måde kom jeg til at møde Inger.
Inger kom senere til Solvang, ca. 100 km. nord for 
Santa Barbara. Det var dengang en ret berømt dansk turistby, 
hvortil der kom mange turister. Her serverede Inger i en 
restaurant i ca. 2 år.
I 1965 rejser Inger hjem, da hun havde lovet sin far at komme 
hjem for at passe deres osteforretning i Ringkøbing, som 
hendes far åbnede. Jeg havde netop købt den før omtalte for-
retning, og investeret alt, hvad jeg ejede og havde, plus lidt til, 
og det var jeg nødt til at fa til at fungere. Der skilles så vores 
veje - for en tid.
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Lægens besked fik mig til at tænke mig om. Jeg var nu blevet 
29 år. Jeg havde ikke været hjemme i 7 år. Ville jeg blive i 
Californien eller tilbage? Jeg havde ofte tænkt på den gamle 
drengedrøm om en gård i Danmark.

Jeg begyndte at tænke, om jeg skulle sælge og rejse hjem. 
Både for at se om jeg stadig ville købe en gård, som jo før 
havde været planen, men også for at se Inger igen, der jo var 
taget hjem til Ringkøbing for at passe sin fars osteforretning. 
Jeg begyndte at sondere terrænet, og det viste sig, at der var 
flere som ville købe min forretning, og de stod med pengene 
i hånden. Jeg og min bil var blevet en del af bybilledet i Ojai 
og Ojai Valley, og det var blevet en god og veletableret forret-
ning i lokalområdet. Jeg havde også mere end fordoblet 
omsætningen, og det var en forretning med ret små omkost-
ninger, og et meget pænt afkast. Derfor var det for mig en stor 
beslutning, jeg stod med.

ret op i, hvilket var hårdt ved ryggen. Jeg fik heldigvis en 
større bil også med både køl og frost.
1 hvert fald fik jeg stigende problemer med min ryg. Det var et 
ret hårdt slæb med alle disse kasser ud og ind af en lidt for lille 
truck, og ind hos kunderne. Dengang havde man jo ikke 
hydrauliske lifte påmonteret bilerne, som i dag. Efterhånden 
måtte jeg ofte læsse bilen op flere gange daglig op til en 
weekend.
Jeg gik i perioder som en gammel mand. Gik nogle gange til en 
kiropraktor efter arbejde, men det hjalp ikke. Jeg troede, at jeg 
havde fået en diskusprolaps.
En dag sagde bogholderen på Royal Oaks Dairy til mig, at han 
havde bestilt tid til mig hos en specialist i Ventura: Vz kan jo 
ikke blive ved med at have dig gående sådan.
Men lægen stillede mig mange spørgsmål, røntgen-
fotograferede og sagde så, at der var ikke noget galt med ryg-
gen, den er blot ren og skær over-anstrengt hele tiden, hvilket 
du er nødt til at gøre noget ved.
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Uanset hvad jeg besluttede, skulle jeg tilbage til Ojai igen. 
Dels for af afvikle et par økonomiske engagementer, som jeg 
havde involveret mig i. Men jeg vidste heller ikke, om det var 
muligt at frem -eller tilbageføre midler igen, ud af Danmark, 
ifald det skulle blive beslutningen at rejse tilbage. Jeg havde 
været borte i næsten alle mine år i 20-årene, som ofte er de år, 
som sætter sine præg på et ungt menneske.

Det endte med, at jeg solgte til en amerikaner. Han var var 
kommet til Californien fra South Dakota. Han overtog forret-
ningen med biler og tilbehør med virkning fra den 1. november 
1967. Jeg blev i Ojai i hele november måned for at indkassere 
de tilgodehavender, jeg havde fra oktobers salg. Jeg solgte også 
min bil, og købte gennem et bilfirma en helt fabriksny
Volvo 142 (modellen lige efter Amazon), som jeg skulle hente i 
Gøteborg. I prisen var inkluderet, at den skulle sejles til 
New York på et senere tidspunkt. Bilen var på svenske turist-
plader, og prisen var derfor uden afgifter.



Julebåden til Danmark
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Der var en speciel atmosfære på sådan en julebåd. Der var nok 
ca. 500 passagerer, mange af dem var gamle immigranter, både 
fra USA og Canada, som aldrig havde været hjemme, siden de 
tog afsted. Alle havde denne specielle forventning om at skulle 
hjem til jul. Jeg kunne heller ikke selv sige mig fri for at være 
grebet af denne forventning.

Jeg fløj til New York først i december, og den 9. december stod 
jeg på en båd, Bergenfjord, som nok var en af de sidste 
’juleskibe’ som sejlede passagerer og gamle immigranter over 
Atlanten. Det tog 7 døgn før vi ramte kysten i Europa, nemlig 
Bergen, og 9 dage før vi nåede København.

Vi var et par stykker, der en morgen, før det rigtig blev lyst, 
stod på dækket, og så på begge sider af skibet fyrtårnene 
blinker på Shetlandsøerne og Orkneyøeme, som vi sejlede 
imellem oppe i Nordatlanten. Det var det første, jeg så af 
Europa efter 7 år i Amerika.
Da vi 3 døgn senere lagde til på Langelinie i København stod 
hele familien på kajen og tog imod, samtidig med at et stort 
orkester spillede danske julesalmer. Den stemning kan jeg 
huske endnu. Om natten sov vi, så vidt jeg husker, hos min 
svigerinde Inas mor, som havde god plads i sin store lejlighed i 
København. Næste dag kørte Arne mig til Volvo-fabrikken i 
Gøteborg, hvor jeg samlede den nye Volvo op. Den var på 
svenske turistplader og kostede mellem 18. og 19 tusind kroner. 
Den gjorde mig uafhængig, så jeg kunne komme rundt. Far og 
mor havde jo ingen bil jeg kunne låne. Da vi kører sydpå igen, 
husker jeg, at man ganske kort forinden var overgået til 
højre-kørsel i Sverige.
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I det tidlige forår 1968 prøver jeg at handle en gård ved 
Skanderborg. Men det bliver ikke til noget, da min gamle bank, 
Sønderborg og Omegns Sparekasse, ikke troede på mig. De 
sagde dog, at gården lå udenfor deres område. I Sparekassen 
havde jeg en skilling stående fra før jeg rejste. Jeg tog mine 
spareskillinger med mig, da jeg gik.

Jeg besøger Inger i Ringkøbing, samt familie m.m., og nyder 
specielt den første tid hjemme. Men som tiden går bliver jeg 
lidt rastløs. Har aldrig prøvet at gå uden at lave noget.
Men det stod hurtigt klart for både Inger og jeg, at det var os to, 
også efter de år vi hver især prøvede at opfylde de forplig-
tigelser, vi hver følte, vi havde. Inger, sit løfte til sin far, og jeg, 
at fa min nyindkøbte forretning til at lykkes. Det var reelt en af 
begrundelserne for min rejse til Amerika i sin tid.
Inger og jeg blev enige om, at når jeg havde afviklet mine 
mellemværender i Californien, kommer jeg igen hjem, og vi 
køber en gård, som vi nu havde faet mulighed for.

Tilbage i Danmark



Retur til Californien
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Vi besluttede så, at jeg rejste tilbage til Californien igen i maj 
1968. Jeg lovede dog Inger, at næste gang jeg kom hjem, ville 
jeg købe en gård indenfor en måned eller to, således at jeg ville 
blive optaget af at få gården op at stå, og ikke igen blev for 
rastløs.

Jeg fløj til New York, samlede bilen op i en havn syd for 
Manhattan, og kørte så for anden gang alene tværs over USA. 
Denne gang sov jeg dog ikke i bilen, og var også lidt mere 
selvsikker end sidste gang jeg kørte turen.
Da jeg kom til Ojai, lejede jeg en lejlighed. Royal Oaks Dairy 
ansatte mig på mejeriet til at ændre lagerstyring afkølerum, 
og udlevering om morgenen til ruterne m.m.

Jeg blev den første tid tilbudt at købe hele 3 meget forskellige 
forretninger. Nic Clausen spurgte, om jeg ville købe mejeriet. 
En anden grossist, som jeg kendte, og som var oppe i alderen, 
tilbød mig at købe hans forretning bestående af mange ruter i 
hele Ventura County, men i en helt anden branche. Den tredje 
var et rejsebureau i Ojai, som jeg blev tilbudt af ejeren at købe. 
Disse tilbud trak jo lidt i mig, men Inger og jeg havde truffet 
vores beslutning.

Jeg havde 2 mellemværender, som jeg ville afvikle. Ingen af 
dem havde udviklet sig alt for godt. Den ene var, at jeg sammen 
med Nic Clausen og nogle andre havde investeret i et selskab 
som udviklede et patent, selskabet havde lavet en lille prøve-
fabrik, og formålet var at udvikle et patent på en tørfrysnings-
proces. Her havde jeg dog solgt 1/3 af mine aktier til en pris på 
størrelse af, hvad jeg havde betalt for hele min beholdning. Her 
var min risiko for tab borte.
Den anden aktivitet var, at en af mine gamle kunder, som havde
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Der er ingen tvivl om, at de år Inger og jeg tilbragte i USA har 
præget os og vore holdninger til mange ting. Men de gav også 
os begge den ballast, som vi har haft gavn af i vort liv, og i 
årene der kom. Disse år i USA kom til at stå i et helt specielt lys 
for os begge.

Men jeg tror, at min tid i USA på mange måder kendetegner 
vilkårene der. Her går man ikke så meget op i, hvad du før har 
lavet, eksamensbeviser eller karakterbøger. De interesserer sig 
for, om du kan og vil. - LEARNING BY DOING.

2 mindre supermarkeder, var involveret i en kviksølvmine i 
Nevada, som han inviterede mig med i. Det var et engagement, 
som jeg havde investeret ret mange penge i, og som man ikke 
lige kunne trække sig ud af fra den ene dag til den anden. Men 
i løbet af sommeren og efteråret fik jeg sagen klaret.
Disse investeringer var spekulative, hvilket jeg vidste. Her lærte 
jeg igen hvor vigtigt det er at have orden i sine papirer. De 
kontrakter, jeg havde i mineselskabet, havde jeg dengang sørget 
for at fa registreret ved en notar. Det var forudsætningen for at 
jeg kom acceptabelt ud af det, for mine papirer var juridisk i 
orden, registreret ved notarius publicus. Det var en slags ting-
lysning. Den sidste af disse engagementer tabte jeg dog nogle 
penge på. Men jeg har ofte tænkt, at disse tabte penge var nok 
de bedste penge jeg har givet ud, for der lærte jeg, at speku-
lation kan være farlig.

Jeg holdt jul i Ojai, og rejste hjem den 1. februar 1969.
Jeg havde da været ca. 8 år i USA, som havde budt på mange 
forskelligartede udfordringer, som jeg ikke umiddelbart havde 
regnet med, da jeg i januar 1961, lidt forsagt, landede i 
New York.



Thinggården, Næsborg
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Men ret hurtigt gik jeg i gang med at se mig om på ejendoms-
markedet. Dengang var der ganske vist ret mange såkaldte 
ejendomsmæglere eller ejendomshandlere. Det var oftest 
aflagte landmænd, som af forskellige årsager var kommet ud af 
erhvervet, hvorefter de prøvede at ernære sig som 
ejendomsmægler. Fælles for dem var, at de ikke havde noget 
som helst ansvar for noget som helst. Deres opgave var kun at 
føre sælger og køber sammen, som det hed. De fleste agerede 
også, som om de kun havde en interesse i at fa etableret en 
underskrift, hvilket jo udløste en kommisionsbetaling.

Der var som sagt mange mæglere, og vi kørte som regel en hel 
dag ad gangen, og så 2-3 gårde til salg. Jeg kørte rundt i det 
meste af Jylland, men det skulle være et sted med nogenlunde 
god jord. Hvis der var en gård, som jeg fandt lidt interessant, 
kørte jeg selv derhen dagen efter for at se mig lidt omkring. 
Jeg følte mig egentlig meget alene i den situation, da jeg jo 
ikke kendte ret mange med forstand på disse ting. Inger var 
også med ude at se på nogle af gårdene.

Den 1. februar i 1969 lander jeg i Tirstrup lufthavn, hvor Inger 
hentede mig. Jeg husker, at på vejen hjem til Ingers lejlighed i 
Ringkøbing, stoppede vi ind hos Ingers søster og mand, som 
boede i Risskov. Den første tid gik vel med at besøge familie 
m.m.

Det var på det tidspunkt, i 1969, købers marked. Vilkårene for 
landbrugserhvervet havde i de fleste af årene i 1960’eme været 
dårlige, hvilket havde bragt mange gårde på markedet. Der var 
også på det tidspunkt, meget stor usikkerhed om Danmarks 
plads i forhold til Fællesmarkedet, som på det tidspunkt hed 
’de 6’. Derfor var det en usikker tid, som vel også afspejlede 
sig i priserne på ejendomme.
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Engang i det tidlige forår, kommer jeg kørende med en mægler 
fra Århus, som hed Roesdal. Vi kører fra Ålborg mod vest, 
forbi Nibe mod Løgstør. Da vi kommer ud vest for Kølby, er 
der et lavt, meget vådt område, hvor der i det tidlige forår stod 
blankt vand mange steder. Jeg siger til mægleren, at nu synes 
jeg, vi kommer lidt for langt ud, det begynder at se lidt surt og 
vådt ud. Ganske kort derefter kommer vi ind i landsbyen 
Brøndum, og her ser jeg så et vejskilt til venstre (sydpå), 
hvorpå der stod ’Vindblæs 3 km’. Jeg sagde så til mægleren 
igen, nu bliver det for langt ude, for nu står der ligefrem 
Vindblæs på vejskiltene. Men i Brøndum drejede vi til højre og 
kørte op ad bakken til en landsby, Næsborg. Den lå højt, og det 
tiltalte mig. Her fandt jeg en gård, som i forhold til pris og 
jordkvalitet m.m., udgjorde, fornemmede jeg, et fornuftigt køb. 
Jeg havde besluttet, at jeg ville have en komgård med god jord 
til grise, da jeg mente at have aftjent min værnepligt med 
køeme. Gården havde også en del inddæmmet jord mod 
Limfjorden, som fascinerede mig lidt.

Så jeg lænede mig lidt op ad min egen erfaring om de handler, 
jeg selv tidligere havde håndteret på egen hånd. Men der var 
ikke meget hjælp at hente hos mægler, som ofte kendte sælger, 
og agerede derfor ofte som sælgers mand. Flere gange har jeg 
bedt mægler om ikke at blande sig i forhandlinger, for hvis han 
ikke havde andet at bidrage med, end det han sagde, så jeg 
hellere, at han tav.



Den 22. marts 1969, en lørdag formiddag, skriver jeg skøde 
sammen med sælger på et advokatkontor i Løgstør. Om efter-
middagen kører jeg til Ringkøbing, hvor Inger og jeg bliver 
forlovet. Den 22. marts blev dermed en mærkedag i vor familie, 
hvilket kom til at stå i vores ring. Den følgende mandag morgen 
kørte jeg til Næsborg og installerede mig på et værelse, da 
sælger havde fået lov at blive boende et par måneder, til han 
fandt et sted at flytte til, mens han byggede et nyt hus.

Gården hed ’Thinggård”, og lå i udkanten af Næsborg, ca.7 km. 
nordøst for Løgstør.
Der var ca. 100 hektar til gården, hvoraf de 40 hektar, som om-
talt, lå i et område som var inddæmmet fra Limfjorden. Der var 
lidt grise samt nogle få kreaturer på gården, men med et stort 
sæt bygninger, som jeg mente kunne bruges til en ret stor 
svineproduktion. Der var et stuehus på ca. 350 kvadratmeter, 
bygget i 1900 samt 2 boliger til 2 gifte medarbejdere.
Inden jeg bestemte mig, ringede jeg til vurderingsmanden i 
kreditforeningen og spurgte, om han kendte Thinggården i 
Næsborg, og i så fald om han kunne fortælle mig, hvad det var 
for noget.
Han blev straks meget snakkesalig, og sagde, at den havde han 
og hans kone altid ville købe, hvis den blev til salg. Gården 
stod for dem i et specielt lys. Han havde selv været forvalter på 
gården i 3 år, i sine yngre dage, og han havde truffet sin kone 
der, da hun var kokkepige på gården. Men nu var det for sent, 
årene var gået. Men han sagde, at det var en god gård med en 
rigtig god jordbonitet, også i det inddæmmede.

Inden jeg flyttede til Næsborg, flyttede jeg min bankforbindelse 
fra Andelsbanken i Sønderborg til Andelsbanken i Løgstør. Da 
jeg kommer ind i banken i Sønderborg, siger de til mig, at de 
har hørt at jeg har købt en gård oppe nord for Skagen et 
sted...
Men nu var kursen lagt, og jeg gik ret hurtigt i gang med at 
ombygge de eksisterende bygninger til en slagtesvine-
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Jeg blev ret hurtigt kontaktet af en repræsentant for Løgstør 
Andelsslagteri om levering af grisene hertil. Det var det lokale 
slagteri.

produktion. Jeg fik heldigvis besøg afinger, så snart hun havde 
mulighed for det. Vi kunne ikke begynde at indrette nogen ting, 
før Valdemar Mortensen (sælger) var flyttet.

Jeg far senere mulighed for at se lidt tilbage i Thinggårdens 
historie, hvilket jeg altid har fundet interessant.
Thinggården er en gammel selvejergård. Men den fik først sit 
navn i midten af 1800-tallet. I 1831 kommer der en ny 
Herredsfoged i Slet Herred og Birkedommer til Løgstør. Han 
køber i 1831 selvejergården i Næsborg. I folketællingen for 
1834, hvor der tælles antal personer i hver husstand, står der 
om familie no 2: Hans N.H. Muller, hans hustru, deres 2 børn, 
3 kontorbetjente samt 5 tjenestefolk. I folketællingen tituleres 
han som Overkrigskommissær og Herredsfoged.
Men Herredsfogeden dør pludselig på sit kontor i 1836, kun 
48 år gammel. Enkekonen sælger herefter gården til en 
Hans Chr.Welling, som kommer fra Randers-egnen, hvorefter 
hun rejser tilbage til sin hjemby Slesvig.
Denne Welling-familie ejer gården i 4 generationer.
H.C. Wellings søn køber i midten af 1800-tallet 2-3 fæstegårde 
i Næsborg fri. Han bryder bygninger til alle sine gårde ned og 
bygger en ny og meget større gård, som først da får navnet, 
Thinggården. Denne gård brænder i 1920, hvorefter den 
nuværende gård bygges. I 1939 går ejerskabet ud af 
Welling-slægten, og i 1969 køber jeg så gården.

Forårsarbejdet det første forår var ret problematisk. Jeg havde 
godt observeret, at de store høje marker var lidt befængt med 
kvik (senegræs), som var et meget alvorligt ukrudt, som på 
daværende tidspunkt var vanskelig at bekæmpe, og det lod sig



De erfaringer jeg havde gjort det første forår gjorde, at jeg hos 
en maskinhandler i Vejle om sommeren købte en stor, brugt 
4-hjulstrukket traktor, samt en ny stor 3-furet 18 tommer plov, 
og en marsk-stig-harve til jordbearbejdning efter høst. Det var 
nok den første 4-hjulstrukket traktor i området, som folk 
kiggede noget efter. Jeg købte også i forsommeren et stort brugt 
korntørringsanlæg på et gods nede i Jylland.

Bryllupsbillede, 
Inger og jeg 
forlader kirken

i S

kun gøre med plov og harve. Men problemet var større, end jeg 
havde vurderet. Foråret blev problemfyldt, også fordi det 
regnede og regnede, hvilket gjorde, at jeg måtte så det meste af 
det lave jord om. Jeg erfarede allerede der, at disse jorde skulle 
man kende, da de krævede nogen erfaring. Men som en sagde 
til mig: at jo dyrere det er, jo hurtigere lærer man det.

Den 12. juli blev Inger og jeg gift i Ringkøbing kirke, og Inger 
flyttede ind på Thinggården.

i



Ved bryllupsfesten

Nic Clausen og hans kone Henna havde sagt ja til vores 
invitation til vort bryllup. Jeg havde jo arbejdet for dem i nogle 
år og havde handlet mælk med hans mejeri i nogle år. Det var 
derfor naturligt, at de var inviteret. Men Nic blev i for-
sommeren indlagt med et helt banalt maveonde, som han blev 
opereret for. Men tarmene sprang op igen efter operationen, og 
han døde på hospitalet af denne banale fejloperation. Det var 
en skuffelse.
Inger har en stor familie, de var 5 piger og 1 dreng, så der var 
mange familiesammenkomster - store og små, hvilket var 
dejligt.

Der var et stort bryllup, holdt på et af hotellerne i Ringkøbing. 
Familien fra begge sider var inviteret. Jeg husker, at en af 
Ingers onkler sagde, at brudgommen jo var kommet op at slås 
med en større, og noget forsømt gård i Himmerland, og det blev 
spændende at se, hvem der ville vinde dette slagsmål.
Det sagde han vist af interesse, for han ønskede virkelig, at det 
ville gå os godt. Han og hans kone besøgte os flere gange.

.1



Den lidt 
forsømte 
gård males

I 1971 den 17. august bliver Henrik født. Det var en stor 
begivenhed. Nu var der liv i det store hus. Da vi havde bolig til 
medarbejdere på gården, havde vi gifte folk ansat, hvilket 
gjorde, at vi aldrig har haft folk på kost. Det var for mange 
landhusmødre og landbofamilier en byrde som hørte med, både 
fuld kost, men også med flere mennesker så tæt på privatlivet. 
Jeg var glad for, at jeg ikke skulle byde Inger det.

Inger var heller ikke vokset op på landet, og var som sådan 
heller ikke vant til at have fremmede folk så nært knyttet til sit 
privatliv, som man jo havde på mange gårde.
11971 købte vi også en gård lige nord for Næsborg på 22 
hektar, idet konen på gården var blevet syg, og de ville sælge.
I 1972 blev jeg på generalforsamlingen valgt til Kritisk Revisor 
i Løgstør Andelsslagteri. Dengang var det almindeligt i 
andelsslagterierne, at man foruden den statsautoriserede 
revision, valgte 2 andelshavere til hver måned at gennemgå 
alle bilag i virksomheden, med henblik på kritisk at vurdere 
omkostningens relevans, men også at kontrollere om bilag, 
både udgifts- og indtægtsbilag, var bogført korrekt. Alle mod-
tagne grise blev kontrolleret, hvad de var brugt til. Altså hvor 
mange grise gik til baconproduktion, fersk kødsalg eller pølse- 
mageri m.m. Jeg og en andelshaver fra Ranum-området mødte 
én gang om måneden kl. 9.00 på direktørens kontor, spiste 
frokost på hotellet, 
og var færdig ved 
15-16.00 tiden.
Det blev indled-
ningen til et langt 
engagement i 
slagterisektoren 
i Danmark.

dÉK*
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Høstbillede 1972. Billede af Henrik og mig og vore traktorer. 
Inger er fotografen.

Inger og jeg blev glade for at bo i Næsborg, hvor vi hurtigt 
følte os hjemme selv om det var en tilfældighed, at vi havnede 
her. Vi følte os accepteret af naboer, og fik ret hurtigt en 
omgangskreds.
Vi havde også et godt netværk af venner, som vi lærte at kende 
i årene i USA, både Ingers og mine venskaber.

Der var som tidligere nævnt mange danskere i USA, hvoraf 
mange havnede i Californien. Når man er så langt hjemmefra, 
og alene, så knytter man nok nogle stærkere bånd, som har 
været af stor værdi for os.
Tiden gik, og vi var travlt optaget af at bygge et ordentligt og 
bæredygtigt landbrug op.



Den 11. august i 1975 blev Vibeke født. Nu var vi en familie 
på 4.
Det var en varm august, og Inger var gået over tid med Vibeke, 
hvorfor fødslen skulle sættes i gang.
Jeg afleverer Inger på Farsø Sygehus og siger også kan du 
ringe når du skal hentes.
Jeg skulle jo hjem og høste.
Det har Vibeke grinet af mange gange siden, men sådan var det 
jo dengang.

Den nye familie på Thinggården, 1975.
I løbet af sommeren 1975, blev jeg kontaktet af Nic Clausens 
enke, Henna, om jeg ikke ville komme over at hjælpe hende i 
en sag med den nye lejer af mejeriet, som Nic havde solgt til. 
Jeg havde handlet med ham i et års tid, og kendte ham derfor. 
Problemet var, at han i en periode ikke havde betalt Henna for 
leje af mejeribygningeme.
Det var meget ubelejligt, da det var tæt på fødslen. Vi blev dog 
enige om, at jeg tog af sted.
Jeg meddelte Hardison, som Nic havde solgt forretningen til, at 
det ikke var for sjov at jeg var rejst til Californien. Hvis han
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ikke inden en meget kort frist havde betalt sine regninger, for 
leje af mejeriet, ville lejeaftalerne blive sagt op, og jeg ville 
blive til fristen var overskredet.
Hardison kendte mig godt, og der kom skred i betalingerne 
inden fristens udløb, og jeg kunne tage hjem. Jeg nåede hjem 
inden Vibeke blev født, men kun fordi Inger gik over tiden.

Engagement udenfor Thinggården

I 1974 stoppede den gamle formand for slagteriet i Løgstør, 
grundet alder. På generalforsamlingen prikkede en andelshaver 
mig på skulderen, og spurgte om jeg ville modsætte mig, hvis 
jeg blev foreslået til valg til bestyrelsen. Det endte med at jeg 
blev valgt mellem 3-4 foreslåede navne. På første bestyrelses-
møde var første punkt på dagsordenen ’valg af ny formand’. 
Der var 5 mand i bestyrelsen, hvoraf en lå på sygehuset. Jeg 
stemte på næstformanden. Udfaldet blev 2 stemmer på 
næstformanden og 2 stemmer på mig. Jeg blev lidt forskrækket, 
og meddelte at jeg ikke følte det rimeligt at skulle udfylde 
formandsposten som helt nyt bestyrelsesmedlem, for et selskab 
med ret store udfordringer. Efter flere afstemninger med samme 
resultat, foreslog én, at der blev trukket lod. Det ville jeg ikke



Slagteriet var et af de små slagterier. Slagtede ca.70.000 grise 
årligt, og havde ca. 70 medarbejdere. Slagtekæden kørte kun 
mandag og onsdag, de andre dage lavede man bacon og pølse- 
magerprodukter, som hovedsagelig blev solgt gennem andre 
større selskaber. Man var gået ud af ejerskabet i en 
skinkefabrik, da man ikke havde råd til at dække sin andel af 
underskuddet. Men man kunne så heller ikke sælge eller 
udbene skinker til selskabet mere. De store selskaber instal-
lerede automatiske saltindsprøjtningsmaskiner, som der var 
gode fortjenester ved, men den kostede ca. 1 mio. kr.
Vor samlede faste gæld var på ca. godt 3 mio. kr., og vi var 
relativt forgældet. Så at købe en dyr maskine, som kun kunne 
bruges 40% af tiden, så jeg ikke som nogen mulighed. Den 
dyre slagtekæde blev også kun brugt 2 dage ud af 5 ugedage. 
Selskabet stod reelt med ryggen mod muren - men det var ikke 
rigtigt gået op for nogen. Selskabet stod meget dårligt rustet til 
at betale en konkurrencedygtig pris til Andelshaverne.

deltage i. Derefter meddelte næstformanden, at han ville 
stemme blank. Han fik 1 stemme (min) og jeg fik 2 stemmer. 
På den måde blev jeg, noget mod min vilje, valgt til at håndtere 
en, for selskabet, vanskelig situation, også fordi bestyrelsen var 
internt uenige, hvilket jeg opdagede der.

Jeg var meget bevidst om, at min opgave var at varetage 
andelshavernes interesser, og prøve at begrænse deres tab mest 
muligt i den tid som ville komme. Jeg talte på et tidspunkt med 
formanden for Nørresundby Slagteri, som var 10 gange større 
end Løgstør, og havde derudover en stor 
forædlings- og skinkefabrik. I samtalen kom det frem, at de 
havde kapacitet til at slagte alle vore grise uden at investere 
1 krone. Det tænkte jeg lidt over, og undersøgte så også om der 
eventuelt kunne handles lidt om den situation.
Da jeg og direktør Hartvigsen havde den endelige forhandling 
med det ret selvbevidste forretningsudvalg i Nørresundby,
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Hertil sagde næstformanden så: nå, ja, det lyder måske 
fornuftigt nok - ja, gør I endelig det.
Denne næstformand, som var formand for slagteriernes 
arbejdsgiverforening, og senere blev formand for hele 
slagteribranchen, var en meget ”brysk” mand, men jeg fik 
faktisk et meget godt forhold til ham.
Det stod således klart for begge parter, at begge havde interesse 
i en fusion. Nørresundby kunne tjene mange penge ved en 
bedre udnyttelse af deres fabrik, og Løgstørs andelshavere 
havde muligheden for at komme ud af deres knibe. Forudsæt-
ningen for at vi ikke skulle betale økonomisk udligning var, at 
75% af Løgstør Slagteris grise fulgte med til Nørresundby.
Her var løsningen for Løgstørs andelshavere, men 
konsekvensen var, at slagteriet i Løgstør blev lukket.

opstod der en lidt dramatisk situation. Fusionsbetingelseme 
indeholdt blandt andet, at andelshaverne i Løgstør ikke skulle 
betale økonomisk udligning, fordi Nørresundbys andelshavere 
også fik store fordele ved fusionen. Herefter sagde jeg, for at 
der ikke skulle opstå misforståelser senere, at vi nok også blev 
nødt til at tage en forhandling med vore naboer mod syd, 
Års-Skive slagterierne. Så sprang næstformanden op som trold 
af en æske, og sagde at hvis jeg troede, at jeg var kommet 

’til auktion ’, så kunne jeg godt tro om igen, og vi kunne bare 
køre hjem til Løgstør.
Jeg sagde så, at jeg vidste, hvad der ville ske på 
generalforsamlingen, når en andelshaver kom op og spurgte, 
om vi havde undersøgt mulighederne med vore naboer mod syd. 
Så kunne jeg blot sige: nej, det har vi da ikke fået gjort, 
hvorefter fusionen meget vel kunne falde ved afstemningen.



Bestyrelsens beslutning skulle konfirmeres på en general-
forsamling, som skulle afholdes halvanden måned efter. 
Slagteriarbejderne ville holde 1. maj demonstration ved 
Thinggården, hvilket dog blev aflyst. Men alle, lige fra 
lægefruer og slagteriarbejdere skrev i avisen, at sådan kunne 
man ikke agere. Inger blev et par gange, når hun var inde at 
handle, spurgt om hun i det hele taget turde at komme ind til 
byen. Jeg blev kontaktet af byens borgmester m.m.
Jeg fandt det meget ubehageligt at skubbe til en masse menne-
sker, men det var andelshaverne, som havde det økonomiske 
ansvar i virksomheden, og min opgave var at varetage deres 
interesser, og så i øvrigt at opføre mig ordentligt.

Det var en lidt hård og brutal introduktion ind i en industri, 
som de næste årtier kom til at tilpasse sig store forandringer. 
Slagterierne var meget dyre industrianlæg, og derfor steg 
kravene til volumen og effektivitet.

Den 1. juli 1975 blev Løgstørområdet så en kreds på lige fod 
med de andre i Nørresundby slagteri, og jeg kom til at repræ-
sentere vort område i forretningsudvalget i vores nye og meget 
større virksomhed.
Ret hurtigt efter fusionen med Nørresundby, blev jeg valgt ind 
i slagteriernes arbejdsgiverforening, hvilket var tidskrævende
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Det blev en ubehagelig proces for mig at gennemføre. 
Direktøren vægrede sig ved at orientere medarbejderne om 
lukningen, hvilket jeg så gjorde. Alle var rystede, og et presse-
møde umiddelbart efter orienteringen til medarbejderne, udløste 
også chokbølger i hele byen. Ingen forstod dengang, at den 
største fabrik i byen var for lille i sin verden. Jeg fandt det 
meget ubehageligt at stå overfor slagteriarbejderne, som i den 
situation var værgeløse, men jeg var aldrig i tvivl om det rigtige 
i beslutningen.
Efter denne eftermiddag gik jeg en lang tur alene ud over vore 
marker.
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Danish Bacon Company
I sidste halvdel af 1970’eme og første halvdel af 1980’eme 
skete der flere ting, som pressede slagterierne til at rationalisere. 
Arbejdslønninger steg kraftigt i denne periode, og samtidig steg 
kapitalomkostningerne. Begge dele påvirkede vor industri

da slagteriindustrien var plaget af mange strejker. Jeg måtte af 
og til, til København.
Der gik heller ikke så lang tid før jeg blev valgt ind i 
bestyrelsen for et engelsk engrosselskab, Danish Bacon 
Company, angiveligt fordi jeg kunne tale engelsk, men måske 
også fordi en del vidste, at jeg selv havde lidt erfaring fra min 
egen meget lille forretning. Alle bestyrelsesmøder afholdtes på 
engelsk. Selskabet var et engelsk børsnoteret selskab, hvor 
størstedelen af aktierne var ejet af alle danske andelsslagterier, 
og ca. 10 -15% ejet af engelske aktionærer. Selskabet havde 
ca. 3000 medarbejdere, og opererede over hele England. Det 
fandt jeg overordentlig interessant. De havde afdelinger fordelt 
i hele England, med en masse biler der kørte rundt og solgte 
varer til slagtere, købmænd m.m. Det mindede mig om noget, 
jeg havde prøvet før.
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voldsomt på grund af slagteriernes lønstruktur (akkordløn) og 
de store kapitaltunge fabrikker.
Dette gav sig udslag i flere forslag fra forskellig side, som 
slagteribestyrelserne måtte tage stilling til.
Jeg husker en situation fra min tidlige tid i Nørresundby.
Vores næstformand, som var blevet formand for hele slagteri-
branchen, havde denne problemstilling helt inde på livet. Han 
var også meget utilfreds med den indbyrdes konkurrence 
slagterierne imellem, hvilket han mente kostede svineprodu- 
centeme for mange penge. Han havde derfor stillet et forslag 
om, at slagterierne skulle lave indbyrdes økonomisk udligning, 
for når man alligevel skulle deles om udbyttet, så tjente det vel 
ikke noget formål at konkurrere så voldsomt længere.
Der var derfor indkaldt til et delegeretmøde, som skulle 
behandle dette emne, endda lige midt i høsten!
Jeg mente, at økonomisk udligning var en helt forfærdelig løs-
ning, som på sigt ville være voldsom skadelig for vor branche 
og var i modstrid med alle økonomiske principper, og hvis jeg 
skulle til København, midt i høsten, ville jeg i hvert fald sige 
præcis, hvad jeg mente.
Men det var jo voldsomt ubehageligt, på et møde i hele 
branchen, at gå imod min egen næstformand i mit eget slagteri, 
som jeg i øvrigt havde et godt forhold til.
Da jeg kom på talerstolen, sagde jeg, at jeg ikke talte på 
Nørresundbys vegne, men på egne vegne. Fremførte så hvorfor 
jeg mente, at det ville være en helt forkert løsning.
Da Esp Sørensen, som formand skulle kommentere de 
forskellige talere, forventede jeg så at blive overfaldet, da han 
jo var kendt for at være ret brutal, når nogen gik ham imod. 
Men til mig sagde han blot: Til Bent Knudsen kan jeg blot sige, 
at jeg er totalt uenig med ham.
Det var billigt sluppet. Jeg tror faktisk, at han havde respekt for 
folk, som turde at sige deres mening, også i en vanskelig 
situation.
Forslaget blev ikke vedtaget, men det var vel de indledende 
øvelser til det, der de næste årtier kom til at ske.
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De store forskelle i slagteriselskabemes udvikling skabte større og 
større interesseforskelle og skabte også store spændinger i de fæl-
les selskaber og branche-organisationen, Danske slagterier (DS). 
Disse spændinger blev så store, at flere selskaber meldte sig ud 
af ESS-FOOD, det fælles eksportselskab for fersk/frosset kød. 
Spændingerne medførte også, at formanden for både Danske 
Slagterier (DS) og Ess-Food, Esp Sørensen blev væltet på et de- 
legeretmøde i 1983, hvilket skabte endnu flere spændinger.

Der var derfor opstået 2 fløje i branchen, Ess-Fod-gruppen og de 
slagterier, som brød ud, hvilket resulterede i, at Ess-food og 
branche-organisationen (DS) blev skilt ad i 2 selvstændige selska-
ber med hver deres bestyrelse.
På et efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde i branche-
organisationen (DS) i 1983 opstod der derfor meget dramatik.Der 
var sket det, at Nørresundbys formand, Emil Nielsen, var blevet 
syg, hvorfor jeg, som nætformand, blev sendt som slagteriets 
repræsentant. Situationen var så den, at Ess-food-gruppen ville 
vælge forman-den i DS, uden hensyn til den gruppe, som ikke 
længere var medlemmer af Ess-Food, hvilket yderligere optrap-
pede konflikten. Gruppen ville vælge formanden for Wenbo, Bent 
Sloth. (det var før fusionen med Wenbo, som kom i 1985). Jeg var 
meget imod, at blande firmapolitik ind i vor fælles branche-
organisation. Jeg indkaldte derfor vor forretningudvalg, og fik 
opbakning til at gå imod Ess-Food-Gruppen i dette spørgsmål, da 
jeg ønskede fred i DS. Men det var ubehageligt for mig, for her 
gik jeg imod vor egen gruppe, men også vor ”nabo” i Vensyssel, 
som vi ellers havde et godt forhold til.
På det konstituerende bestyrelsesmøde, bliver jeg, som stedfortræ-
der, tungen på vægtskålen, og vil ikke opgive min position. 
Jeg blev voldsomt angrebet af ”mine egne”, og hele situationen 
resulterede i, at man måtte udsætte konstitueringen en uge, 
hvilket var kontroversielt. Om aftenen ringede jeg til Bent Sloth, 
og sagde til ham, at der ikke var noget personligt i min mod-
modstand ham, ønskede blot fred i DS.
Der blev taget kontakt til Nørresundby om mig som suppleant, 
men her stod man helt bag min stillingtagen. Mødet ugen efter
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blev ikke mindre dramatisk, men endte med et delt formandskab i 
DS i et år. Det blev Bent Sloth og Vagn Skovsen, Tulip, begge 
meget professionelle personer.
Efterfølgende havde jeg en snak med en af dem, som specielt 
angreb mig, hvor jeg anfægtede hans angreb på mig. Han slog mig 
så på skulderen og sagde: Ved du hvad, Bent, jeg har lært, at jeg 
giver mig aldrig, før jeg er nødt til det.
Denne overgangsperiode med fælles formandsskab endte med, at 
de to formænd året efter blev enige om, at foreslå bestyrelsen, at 
Bent Sloth forsatte alene, og at spændingerne var ude af vor 
brancheorganisation, og hver passede sine forretninger. Jeg blev 
senere af flere fortalt, at den øvelse var stærkt medvirkende til at 
bibeholde vor fælles branche-organisation, Danske Slagterier.

Disse ting gjorde, at jeg efterhånden var en del hjemmefra. Jeg 
havde hørt mange historier om folk som blev valgt ind i politik 
eller organisationer, og så glemte deres egen gård eller forretning, 
fordi det andet kom til at fylde meget. Jeg lovede ret tidligt mig 
selv, at vores gård ikke blev glemt eller tog skade af, at jeg brugte 
mange kræfter uden for vores gård. Thinggård skulle også følge 
med i den udvikling, som hele erhvervslivet kom til at undergå de 
næste årtier. I 1977 købte vi en gård på ca. 50 hektar i den østlige 
ende af Nørkær enge, hvilket øgede vort areal og gav et bedre for-
hold mellem vort dyrehold og vor markdrift. Der var 50-60 køer 
med opdræt m.m. på gården. Dyrene blev hurtigt solgt bedst mu-
ligt, hvorefter gården blev indarbejdet i Thinggårdens drift.
Jeg havde været kunde i Andelsbanken lige siden jeg tog mine 
spareskillinger ud af Sønderborg Sparekasse. På et tidspunkt blev 
jeg valgt ind i bestyrelsen i lokalafdelingen for Andelsbanken her 
i Løgstør. Det indebar ikke, at bestyrelsen havde noget med udlån 
at gøre, men vi blev orienteret om større udlån i filialen og under-
tiden spurgt til råds i lidt vanskeligere sager. Senere, da 
Andelsbanken fusionerede ind i Unibank, blev jeg næstformand i 
Unibanks repræsentantskab.
Jeg blev også en gang valgt ind i bestyrelsen for Nørkær Enges 
digelag. Det interesserede mig. Nørkæret, hvor vi har en stor del 
af vor jord, blev inddæmmet i 1947, da en landvæsenskommission



Slagteri-Branchen

90

I 1980’eme opstår et stigende pres på at udnytte de meget dyre 
slagterivirksomheder mere effektivt. Kravet til volumen og 
udnyttelse af kapacitet gjorde at vi i Nørresundby, hvor jeg var 
blevet formand, da den tidligere formand blev syg, begyndte at 
tale med vor nabo mod nord, Wenbo, om hvordan vi i fællesskab 
kunne udnytte aktiverne bedre. Det var således, at direktøren i 
Wenbo også sad i bestyrelsen i Danish Bacon Company.
Vi rejste derfor af og til sammen, hvilket på de lange rejser giver 
mulighed for at snakke sammen. Det førte med sig,

Jeg var formand for digelaget i næsten 25 år, hvilket inkluderede 
de meget vanskelige år i 1980’eme, hvor vi havde nogle vold-
somme stormfloder. Det medførte at vi lagde beton på fjordsiden 
for at beskytte diget mod fjorden. Vi startede også med at fylde op 
bagved diget. Den grav, hvor jorden til diget var taget, fik vi 
tilladelse til at fylde op med ikke miljøbelastende materialer, jord, 
beton, mursten m.m., således at diget nu er 15 meter bred i stedet 
for blot et hjulspor på toppen af diget. Nu er de 3.300 hektar jord 
bag diget, sikret mod fjorden.

besluttede at realisere projektet.
Nørkæret var en af de sidste store landindvindingsprojekter, som 
startede efter at Danmark havde mistet hele Sønderjylland til 
Tyskland i 1864. Efter 1864 blev der en bevidsthed om at hvad 
udad tabtes - skal indad vindes. En af initiativtagerne til afvandin-
gen af Nærkærs Enge var en Jens Chr. Welling, Valstedgården ved 
Nibe. Han var opvokset på Thinggården, som i flere generationer 
tilhørte familien Welling. Digetstartede ved Aggersundbroen og 
går ca. 12 km. mod øst. Der blev gravet ca. 70 km. kanaler, som 
alle løber til en pumpestation der pumper vandet i Limfjorden. 
Vandspejlet i kanalerne er 1,5 meter under daglig vandstand i 
fjorden, hvilket var nødvendigt for at hele arealet, på 3300 hektar, 
kunne drænes.



at de 2 slagterier i fællesskab købte en større kødforædlings 
fabrik i Aalborg (Meat-cut, senere Danish Prime) for et ikke 
ubetydeligt beløb på 47 mio. kr. Det førte igen med sig, at vi 
udvidede dette samarbejde til en fusion mellem Wenbo og 
Nørresundby med virkning fra den 1. oktober 1985. Wenbo, 
som opererede i Vendsyssel, havde foretaget store og dyre 
investeringer og ville gerne ind i et samarbejde med 
Nørresundby, som havde en sund og god økonomi.
Begge bestyrelser blev enige om, at jeg blev den fremtidige 
formand i det nye selskab, og Wenbo's formand, Bent Sloth, 
blev den fremtidige næstformand. Det blev et spændende sam-
arbejde, men jo heller ikke ufarligt. Jeg havde den glæde, at 
selv om de 2 selskaber havde været konkurrenter, så fik vi, 
trods vore forskellige baggrund, både i formandskabet og i 
bestyrelsen, et fortrinligt samarbejde. Jeg tror bestemt, at det, 
at der aldrig var mislyde, hverken i bestyrelse eller ledelsen 
efter denne sammensmeltning, var årsag til, at selskabet kom 
til at gå godt, også økonomisk.

Jeg kan dog huske en ting, hvor den nye bestyrelse delte sig i 2 
lejre i forbindelse med et direktørskifte. De gamle 
Nørresundby-bestyrelsesmedlemmer ville have én person som 
direktør, hvilket de gamle Wenbo-bestyrelsesmedlemmer satte 
sig voldsomt imod.
Jeg sagde, at en ny direktør bør der være en betydelig enighed 
om, hvorfor jeg så måtte slå stillingen op, så alle kunne søge. 
Efter en proces med et eksternt bureau, blev 3 kandidater 
præsenteret for bestyrelsen.
Efter denne præsentation meldte jeg så ud, før nogen anden fik 
ordet, at jeg gik ind for kandidaten udefra, hvorved jeg godt 
vidste, at jeg gik imod mine gamle bestyrelseskollegaer fra 
Nørresundby. Herefter rejste to af dem sig op, og meddelte mig 
at de nu havde mistet den sidste respekt for mig, og satte sig ned. 
Det endte med, at den af mig foreslåede kandidat blev valgt, og 
han nåede 25-års jubilæum som øverste chef, og samlede 
næsten hele slagteribranchen i Danish Crown.
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Ess-Food var samtlige slagterier i Danmarks 
eksportsel skab af fersk/frosset kød, og var derfor et meget 
betydningsfuldt selskab med kontorer over hele verden og med 
en meget stor omsætning. I et sådant system var man nødt til at 
have visse regler og retningslinjer for, hvad tog slagteri-
selskaberne sig selv af, og hvad tog Ess-Food sig af.
I disse år havde selskaberne udviklet sig meget forskelligt. 
Nogle satsede meget på for eksempel skinker til USA, mens 
andre satsede meget på bacon til England.
Det gjorde at selskabernes interesser blev meget forskellige,

Jeg oplevede dog også, at samme to bestyrelsesmedlemmer et 
par år senere kom til mig, og sagde de ville medgive mig, at jeg 
så rigtigt dengang. Jeg satte pris på, at bestyrelses-
medlemmerne oprigtigt gav udtiyk for deres mening dengang. 
Men de var også så store, at de meldte tilbage, da de kunne se, 
at vi havde faet en meget dygtig direktør.
Dette fonnat, og denne oprigtighed var nok det, der gjorde vor 
bestyrelse god og stærk.
Som fonnand stod man ofte med vanskelige og ubehagelige 
beslutninger. Men jeg sagde tidligt til mig selv, at man kan 
kun gøre det, man selv føler er rigtigt. Og så i øvrigt opføre sig 
ordentlig.



93

hvilket også medvirkede til at nogle følte, at de ikke havde 
samme behov for Ess-Food som salgskanal, og at reglerne i det 
fælles Ess-Food blev for stramme, og uenigheden førte til, at 
nogle selskaber forlod Ess-Food.

Det var således at formanden og direktøren for hvert medlems-
slagteri udgjorde bestyrelsen i Ess-Food. Formanden var fra 
Steff-Houlberg på Sjælland, og jeg, som kom fra en anden af de 
dominerende medlemmer, blev senere næstformand. Men da 
Svend Madsen (Steff-Houlberg) ikke talte engelsk, ønskede 
han, at jeg skulle overtage formandskaberne i de engelske 
datterselskaber, som jo udgjorde en ret stor del af Ess-Foods 
forretning. Hermed blev Wenbo, men også jeg, centralt placeret 
i det store internationale Ess-Food.

Ess-Foods bestyrelse besøger Dane-Pak fabrikkerne i England

Den rejseaktivitet som var tilknyttet disse poster gjorde, at jeg 
fik tildelt en lejlighed til fri disposition i Buen, lige overfor 
Hovedbanegården på Vesterbro i København.
Nu fik jeg virkelig gavn af de 2 semestre i engelsk fra 
universitetet i Californien, som immigrantlærerinden i 
Ventura anbefalede mig at tage, i stedet for begynderkurset 
med mexicanerne i sin tid.



Men international handel var, og er, bestemt spændende, og er 
ofte baseret på personlige relationer mellem sælger og køber. 
Når der handles meget store beløb mellem selskaber, ofte på 
den anden side af jordkloden, betyder det utroligt meget, at 
man kender menneskene bag, og har respekt for dem og tillid 
til dem som mennesker. Penge, kvalitet og priser m.m. betyder 
meget, men person-relationer har måske lige så stor betydning,
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Den slags oplevelser, at skulle fortælle vore ejere, at have tabt 
så store beløb af deres penge, var ikke særligt rare. Men det var 
også en del af opgaven, -at ligge ryg til de ubehagelige ting, 
som desvæne sker. Alle danske eksportører til Rusland tabte 
dengang store beløb, hvilket forårsagede flere store konkurser 
bland danske selskaber.

Efter nogle år som næstformand i Ess-Food, blev jeg senere 
formand, og denne post bestred jeg i 11 år. Ess-Food var en 
utrolig spændende virksomhed med en meget stor handels-
aktivitet af både dansk og udenlandsk fersk og frosset kød, med 
kontorer i hele Europa, USA samt flere steder i Fjernøsten, 
Tokyo, Hong Kong og SeouL Derudover havde selskabet nogle 
meget store forædlingsfabrikker i England foruden den store 
engelske baconhandel. 1 disse år solgte Ess-Food ca. 500.000 
ton kød årligt, med en omsætning på 8-10 milliarder kr.

International handel påvirkes af mange faktorer, lige fra politik, 
valutakurser samt økonomiske konjunkturer i øvrigt. Der sker 
derfor ofte ting, som er helt uforudsigelige. Jeg husker for 
eksempel meget tydeligt, at jeg 2 dage før min 60-års fødsels-
dag bliver ringet op af Ess-foods direktør, som sagde, at der er 
sket det forfærdelige, at selskabet formentlig vil tabe ca.
50 mio. kr. i Rusland. Der var sket det, at den Russiske valuta 
var blevet devalueret meget voldsomt, hvilket betød, at russiske 
kunders skyldige beløb var blevet forøget med en tilsvarende 
%-sats, hvilket kunderne ikke havde mulighed for at betale, og 
måtte gå fallit.



Møde med en af ESS-FOODs kunder.

Disse kontakter til internationale kunder var for mig spændende. 
Når der var besøg af større kunder fra udlandet, blev den ’røde 
løber’ rullet ud. Direktørerne hos vore kunder talte som regel 
godt engelsk, uanset, hvor de kom fra. Men formændene fra 
især Japan talte sjældent engelsk. Men den Japanske ambassade 
stillede altid gode tolke til rådighed. Jeg husker særligt et besøg 
fra en af de store kunder i Japan. Formanden havde sin kone 
med, en meget stille dame som holdt sig helt i baggrunden. Han 
var en stor lidt korpulent mand. Ved en middag på 
Scheelsminde i Aalborg havde vi en hyggelig middag. 
Formanden var udstyret med en meget dygtig tolk, og forman-
dens kone sad meget bly og lidt genert og så ned i bordet.
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og er ofte det, som holder en længerevarende handelsrelation 
intakt.
Derfor indebar formandsposten i Ess-Food en del rejser, men 
også en del besøg. Ved mange af disse besøg havde disse 
forretningsfolk ofte deres hustru med, hvorfor Inger også ofte 
deltog i disse arrangementer, både herhjemme og i udlandet.



Formanden sagde på et tidspunkt til os, at han havde hørt, at vi 
i Danmark flirtede noget med ’begrebet ligestilling’. Det ville 
han dog advare os stærkt imod. Han mente, at i Danmark kunne 
meget endnu reddes, men i Japan var løbet kørt. Han var ikke 
uden humor, for at han havde ’mistet magten’ i hjemmet, det 
var i hvert fald ikke lige det indtryk, vi havde fået.

I Fjernøsten var Japan dengang langt den største aftager af 
svinekød. Slagteriindustrien havde i mange år arbejdet på at 
komme ind på markedet, hvilket var vanskeligt. Japanerne har 
virkelig behov for at se deres folk an. Det tog lang tid at vinde 
japanernes tillid, men danskernes kvalitet, deres veterinære 
troværdighed og deres driftssikkerhed i at levere den aftalte 
kvalitet og leverance til den aftalte tid, åbnede et stort og stabilt 
marked for frosset svinekød i Japan. Ess-Foods kunder var 
mest store forarbejdningsfabrikker, som fik leveret, f.eks. 
baconsider specielt tilpasset fabrikkens produktion. Disse 
fabrikker stod jo med bemanding, ofte flere hundrede mand, 
og var afhængig af troværdige leverancer til aftalt tid. Derfor 
var det utrolig vigtigt for kunden, at vi i Ess-Food var 
driftssikre. Japanerne var som regel også troværdige at handle 
med. Der blev oftest handlet på tidskontrakter, med levering 
over tid. Der kunne så ske det, at markedet faldt og kunden 
reelt kunne have købt billigere end kontrakten. Her kunne der
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En anden af de store japanske formænd talte imod sædvane 
godt engelsk. Jeg spurgte ham, hvor han havde lært at tale 
flydende engelsk, hvorpå, han sagde, at han havde været 

direktør i et af deres datterselskaber i Los Angeles i en del år. 
Det kom så også frem, at han ofte havde spillet golf på en stor 
Country Club i byen Ojai, som lå 60 miles nord for LA, som jo 
var den by hvor jeg boede i 7 år. Så var vi rigtig på talefod, og 
øjnene var næsten blanke. I det hele taget var det således, at 
disse store forretningsfolk, ofte øverste chefer for de helt store 
importfirmaer i Japan, var helt nede på jorden og virkede som 
meget ordentlige personer. Det syntes jeg var godt at erfare.
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De store danske landmandsejede eksportører var, som før 
nævnt, meget afhængige af konjunkturerne på verdensmarkedet, 
men også påvirket af meget forskellige told- og importregler i 
de forskellige lande. Fjernøsten var dengang ret nye markeder, 
med et meget stort potentiale på grund af den store befolkning, 
men også fordi man i stort set hele Fjernøsten traditionelt spiser 
meget svinekød.

være stor forskel på kulturen i de forskellige lande, og hos den 
enkelte kunde. Men Japanerne stod som regel ved kontrakten, 
hvorimod man i andre lande, kunne finde på alle mulige påskud 
for at få annulleret kontrakten. Der var forskel i kulturen, på 
lande som Japan, i forhold til f.eks. Sydkorea. Japan har i 
mange år været et meget værdifuldt marked for Danmarks 
slagteriindustri. Japanere købte den dyre del af grisekroppen.

Jeg var for eksempel med på det første besøg, den danske 
svinekødsindustri aflagde i Sydkorea. Det var i et forsøg på at 
få lukket op for import af svinekød ind i Sydkorea. Disse lande, 
som f.eks. Sydkorea, var gamle landbrugslande, hvor 
sydkoreanske bønder havde stor, politisk indflydelse, og de 
kæmpede indædt imod import af landbrugsvarer. Men landet 
havde oparbejdet en meget stor industri, og var nødt til at åbne 
op for import ind over sine lukkede grænser, hvis de skulle øge 
deres eksport ud af landet.
Det lykkedes slagteriindustrien i Danmark, i samarbejde med 
Den Danske Ambassade i Seoul, at etablere en meget stor 
afsætning af svinekød til Sydkorea på ret kort tid. Sydkorea 
blev på det tidspunkt det 3. største marked for dansk svinekød 
uden for EU. Dette gode samarbejde med ambassaden havde 
jeg , som formand for de danske slagteriers markedsudvalg, 
lejlighed til at takke for, ved en reception for Danske og 
Sydkoreanske forretningsfolk hos ambassadøren i 1996, på 
vegne af de danske slagterier.



Dehcious trodftionol Danish foods ot the National Day party on April 10 Amb. and Mrs. Larsen

Reception i Den Danske Ambassadørbolig i Seoul i 1996 .
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"Wc would warmly like to welcome 
Mr. Steenscn and wc look forward to 
our upcoming cooperation. Whcther 
you can copy the achieveinent of 
Amb. Larsen, that is to boost the 
Danish export of pig ment to Korea 
with more than 20,000 pcrcentage 
points arter your first year of service, 
remains to be seen-but wc have full 
confidence in you!"

Chairman Knudsen ccrtainly had 
a good sensc of humor and this joke 
made all the guests explode into 
hearty, pleasant laughter.

Incidentally, muny of the mouth- 
watering dishes on the rable were 
made of pork The buffet dinner with 
traditional Danish pork dishes was 
truly successful in view of the faet 
that the foods were consumcd in 
large quantities.

Perhaps a word of appreciation 
must bc said also to Ms. Sonja Rye 
Mortensen, a scasoned professional 
Danish cook, who prepared the Dan-
ish delicacies that ovenin : -Y

agricultural ties between Denmark 
and Korea, the Danish Ministry of 
Agricullure and Fisheries has decid- 
ed to post a permanent counsellor at 
the Danish Embassy. It is a pleasure 
for me lo introduce the new minister 
counsellor. Mr Steen Steenscn. He is 
an experienced person and has 
been employed by the Danish For- 
eign ministry for many ycars. He 
also has good experience in Korea, 
where he served as the commercial 
counsellor for five ycars.

Amb. Larsens speech was followed 
by FDPPS Chairman Bent H. Knud-
sen who said.

Wc highly appreciate that you, 
Mr. Ambassader, opened up your 
home for this reception, which pro- 
vides us with a good opportunity to 
meet our Korean fnends and busi-
ness contacts.”

Wc have always felt thai the 
Royal Danish Embassy here in Seoul 
has provided us with high quality 
support and assistance This is very 
important when conducting business 
in a country so far away from home.

Korea. The following arc excerpts 
from his speech.

Over the ycars. the commercial 
and economic links between Den-
mark and Korea have been develop- 
ing in a very positive way, and I am 
happy to say that Korea has bccome 
Denmark s third largest trading 
partner outside Europe and is the 
sccond largest m Asia.

Last year the Danish minister for 
agricullure and fisheries had a very 
successful visit to Korea. During the 
visit, the minister had a fruitful dis- 
cussion with the Korean minister for 
agnculture. Furthermore. the Dan-
ish minister attended the ceremony 
of the signing of an updated Memo- , 
randum of Understand i ng between 
the National Livestock Cooperatives 
Federation and the Federation of 
Danish Pig Producers and Slaugh- 
terhouses and the Danish Dairy 
Board to further expand the coopera- 
tion between Korea and the agncul-
ture and food processing industry of 
Denmark.

In order to further inerease the

Shown here 
are. from left. 
Honorary Consul 
General Chun, 
MD Foods Presi- 
dent Sorensen. 
Amb Larsen. 
Danske Slagte-
rier Managing 
Director Fensvig, 
FDPPS Chairman 
Knudsen. Amb. 
Rohrsted and 
Maersk Korea 
President Mad-
sen.



Dansk besøg i Manila, Filippinerne vakte opsigt.
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Jeg har også deltaget i en rejse til Filippinerne med samme 
formål, men her havde vi ikke samme succes med åbningen af 
markedet. Svineindustrien på Filippinerne var heller ikke 
interesserede i import af danske varer. Vi forventede derfor 
’en kold skulder’. Men de fortalte os, at de troede at de måske 
kunne lære noget af danskernes co-operative erfaringer med at 
stå sammen om udfordringerne. I deres land var de udfordret af 
den situation, at foderstofindustrien på den ene side og 
slagteriindustrien på den anden side, hver var ejet af nogle 
ganske få familier, som ’klemte’ svineproducenteme, så de 
aldrig tjente mere end disse industrier tillod. De var altså klemt 
imellem 2 monopoler. Derfor blev den røde løber, alligevel, 
rullet ud foran os.



Inger og jeg forlader hotel i Seoul på en rejse til Fjernøsten.
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Nogle rejser var rene forretningsrejser enten til kunder eller 
besøg på et eller flere af vore kontorer. Andre rejser blev kom-
bineret med nogle seværdigheder, og her havde vi ofte vore 
koner med. Det var en god ting, for på den måde havde vi en 
fælles oplevelse af, hvad der hørte til sådan en opgave. Det gav 
også nogle sociale relationer med kollegaer, som vi havde en 
hel del fælles oplevelser med.



Arvesag - Herma Clausen
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I vinteren 1998 fik jeg melding om, atNic Clausens enke, 
Herma Clausen var død. Kort tid derefter fik jeg en henven-
delse fra deres familie i Sønderjylland og Tyskland, om jeg 
ville rejse til Californien og prøve at rede sagerne ud i en 
arvesag efter Herma, da der var opstået 2 testamenter.
Sagen var den, at et meget bjergsomt familiemedlem (en datter 
af en kusine fra Miinchen, Tyskland, som var model i
Los Angeles) havde manipuleret med den gamle enkekone, og 
var blevet placeret som stor arving i hendes testamente. Herma 
havde på et tidspunkt fået en hjerneblødning og efter at hun 
delvis kom sig igen, opdager Henna, at arvingen, mens hun var 
syg, havde fået hende erklæret umyndig og samtidig fået sig 
selv sat ind som bemyndiget for hendes testamente. Herma blev 
så vred, at hun laver en tilføjelse til sit testamente, som fjernede 
dette familiemedlem som arving.

Men Henna kunne ikke annullere det gamle testamente, fordi 
familiemedlemmet havde stjålet originalen. Derfor måtte hun 
lave en tilføjelse (kodicil). I denne kodicil havde Herma 
Clausen indsat nogle få andre navne, som hun gerne ville 
betænke. Mit navn var indsat som arving af en mindre andel. 
Derfor henvendte familien sig til mig, som nok var den der 
bedst kendte til forholdene, talte sproget m.m., om jeg ville 
rejse til Californien og finde en advokat og sørge for at få 
kodicilen registreret i retssystemet, samt at få en juridisk vur-
dering af muligheden i et retsopgør imellem disse 2 testamenter. 
Familien som var tysk, så sig ikke i stand til opgaven, hverken 
sprogmæssigt eller mulighed for at vurdere sagen. Situationen 
var så den, at hvis ikke denne nye kodicil blev registreret i 
retssystemet, så havde kodicilen ingen retsgyldighed. Dette 
skulle ske inden en bestemt dato, ellers ville denne niece tage 
det meste af arven. Jeg sagde først nej, følte ikke jeg ønskede at 
stille mig i en situation, hvor det så ud som om, at jeg gik efter
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noget for egen vindings skyld.
Men efter noget pres indvilligede jeg. Jeg følte, at jeg trods alt 
skyldte Nic og Henna Clausen at se, hvad jeg kunne gøre.

I det nye testamente (kodicil) stod ret mange navne, og det var 
jo problematisk at lave økonomiske aftaler om et sådant forløb 
med mange mennesker. Det blev et langt forløb, hvor der ofte 
kom stakke af retsudskrifter på engelsk, og skrevet i et 
jura-sprog, hvor jeg skulle vurdere, om der skulle sendes flere 
penge, som arvingerne så refunderede mig i et bestemt forhold, 
i forhold til deres arveandel. Det var et stort pres på mig, at folk 
på min vurdering sendte $90.000 dollars (som jeg lagde ud) 
over til advokaten i de 2 år sagen kørte. Opgav vi, var pengene 
spildt. Modparten havde lavet en aftale med sin advokat, at hun 
betalte ingenting, men hvis hun vandt, skulle advokaten have 
x - % af provenuet. Det hed no cure - no pay. Modparten 
appellerede enhver afgørelse, hvorfor sagen trak ud, og der 
skulle sendes flere penge. No cure-no pay-modellen er forbudt 
i Danmark, vist også i hele EU.
I løbet af perioden var der flere arvinger som opgav at sende 
flere penge, de magtede det ikke og ville opgive deres del af

Det blev ikke nogen rar oplevelse at se ind i det Amerikanske 
retssystem.
Jeg rejste en uge til Californien, og fandt gennem det danske 
konsulat en advokat i Los Angeles, på 16. etage i en stor byg-
ning i Santa Monica. Jeg rejste over med en stor stak papirer, 
som jeg afleverede hos advokaten i Santa Monica. Jeg bad ham 
gå materialet igennem, og derefter give mig hans vurdering af 
sagen, for at have en vurdering af om der i det hele taget var 
’kød’ nok på sagen til at starte en sådan sag op.
Han mente efter nogle dage, at mulighederne var rimelige, men 
at en retssag, hvori der altid er en risiko, måtte afgøre, hvilket 
af testamenterne var retsgyldig. Hvis vi ville føre sagen, måtte 
jeg starte med at deponere $20.000 før en bestemt dato.
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arven. Hertil svarede jeg, at så længe jeg havde noget med 
sagen at gøre, kommer ingen til at opgive nogen arv.
Det blev en ubehagelig, og lidt beskidt sag, men vi vandt stort 
set hele sagen, og der faldt en stor sten fra mit hjerte. Havde 
jeg kendt forløbet, var jeg nok ikke gået ind i denne proces. 
Men familien takkede mig.

1 1984 havde vi en stor brand på vores gård. En aften, den 25. 
august, vi var næsten færdig med at høste, vi havde besøg af 
nogle venner en lørdag aften, børnene var faldet i søvn på 
gulvet og i sofaen. Pludselig kommer vor medarbejder, der bor 
i boligen på gården og råber: DET BRÆNDER. Da jeg løber ud, 
ser jeg ilden er gået gennem taget på nogen af stald-
bygningerne, hvor der er 12.000 baller halm.
Da er jeg klar over, at en stor del af staldene ikke står til at 
redde. Det blev en frygtelig nat. Børnene græder. Inger græder. 
Falck-folkene skyder grisene ind gennem vinduerne. Jeg prøver 
at få falck-folkene, som i nogle staldafsnit forsøger at få grise 
ud af de brændende bygninger, til at komme ud, idet jeg er 
bange for at hvælvingerne styrter sammen om dem.

Thinggården brænder
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Det lykkedes at stoppe ilden i laden, så kun hele den østlige del 
af gården udbrændte. Vi reddede også stuehuset ved at over-
sprøjte taget med vand. Både Vibeke og Henrik var forfærdede. 
Specielt Henrik, som lige var fyldt 13 år og følte at hele hans 
verden faldt i grus. Jeg prøvede at trøste ham. Jeg sagde til ham 
næste dag, at det meste af gården er brændt, men Henrik - vi 
bygger den op igen. En sådan nat er det også godt at være helt 
sikker på, at der er orden i vore forsikringsforhold, som vi årligt 
havde en gennemgang af sammen med vort forsikringsselskab. 
Der indebrændte 3-400 grise.

Den Bygningsmæssige skade ved branden var meget stor, idet omkring to tredjedele af svinestaiden necv-

200 grise omkom ve 
gårdbrand i Næsbo.
Energisk indsats, reddede 450 svin på gården

Thinggården brænder



Henrik blev meget påvirket af branden
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I løbet af weekenden blev alle afhørt af politiet, selv Vibeke og 
Henrik. Den sidste som blev afhørt, var mig. Politiet spurgte 
flere gange, hvad jeg troede havde forårsaget branden.
Jeg måtte sige, at det vidste jeg ikke, og jeg mente ikke, at det 
tjente noget fonnål, at begyndte at gætte på årsagen. På vej over 
gårdspladsen sagde han så til mig: Knudsen, der er jo også en 
anden ni ulighed, da jeg spurgte til den, sagde han: 
"den forsætlige", hvortil jeg sagde: ”ja, det er også altid en 
mulighed”.
Men denne bemærkning blev jeg faktisk ret fornærmet over, for 
jeg mente, at det burde han vente med, til hvis eksperterne ikke 
kunne finde en årsag til branden. Om mandagen kom politiet 
med el- og brandeksperter, som skulle forsøge at fastslå 
brandårsagen. Efter nogle timer fik jeg at vide, at de gerne ville 
have en spand vand samt en lille børste. De havde imellem 
masser af aske fra halmen på loftet, døde grise, nedstyrtede 
hvælvinger og krøllede jembjælker, fundet rester fra en 
ventilationsskorsten, som de genre ville have rengjort. Ret kort 
tid derefter kom de og sagde, at de havde fundet årsagen i de 
elektriske installationer i ventilationsskorstenen, og at deres 
konklusion var uomtvistelig, og at det vil komme til at stå i den 
rapport, som vil blive udarbejdet. Det blev jeg glad for.



Familien vokser til

£7? hyggestund i sofaen. En hyggestund i hestefennen.

Henrik og Vibeke er med i London

En ferie i Norge
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Juleaften i den lille familie 
på Thinggården, 1978

Konfirmanden Vibeke tager 
Henrik under armen.

Familien vokser til, og årene går.
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Familien vokser til, og trods vort travle liv trives vi som 
familie på vores gård.

Vibeke tog også 2 år på ungdomsskole og tog så det sidste år af 
Highschool i Michigan, U.S.A.
Hun boede hos samme familie i hele perioden. Vi rejste over for 
at overvære dimensions-ceremonien på hendes Highschool.
Der var 3-4 udenlandske udvekslingsstudenter på skolen, og 
Vibeke holdt en takketale på de udenlandske elevers vegne, for 
det for dem alle så gode år på skolen. Et sådant år gjorde 
Vibeke ’flere år ældre’. Vibeke tog efterfølgende en HF og 
HH-eksamen.

i '<>

Henrik har været på ungdomsskole, far plads på en gård, og 
tager et år i Syd England på en meget stor gård med både en 
stor udendørs svineproduktion og en stor malkekvægs-
besætning. Vi besøger ham nogle gange, hvor vi kører sønden 
om og tager færgen Calais - Dover. Det var dejligt at besøge 
ham, og han faldt godt til. Henrik aftjener sin værnepligt i 
Livgarden.

____H
Vibeke og hendes far, ved speciel lejlighed



Vibeke, på vej til Amerika
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Inger havde etableret mange lokale relationer i årenes løb. 
Inger var engageret i adskillige klubber, lige fra golfklub, 
wist-klub, samt diverse kortklubber.
Det var jeg glad for, da jeg jo var meget hjemmefra, og Inger 
var samtidig meget alene med børnene.



Opløbet før Danish Crown
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I slutningen af 1980’eme opstod der en stor interesse fra den 
finansielle verden, forsikringsselskaber og pensionskasser, om 
at etablere et nationalt kødforædlingsselskab. De ville gerne 
etablere et selskab sammen med landmændene, 50% til hver. 
Det første selskab, som solgte alle forædlingsfabrikker ind i det 
nye fælles selskab, var Tulip-slagterieme, som havde hoved-
sæde i Vejle. Tulip solgte aktiverne til en betydelig større pris 
end den bogførte værdi (500 mio.kr.). Det nye selskab kom til 
at hedde Tulip International.

Forædlingsindustrien i Danmark var dengang meget 
risikobetonet på grund af en relativ høj dansk råvarepris, og 
gav derfor ofte underskud. Det skærpede interessen for at sælge 
til en god pris, og samtidig deles om de gode og dårlige tider. 
Ess-Food slagterierne gik også ind i disse forhandlinger, som 
involverede mange fabrikker i både Danmark og England. Det 
var forhandlinger om store penge, mod garvede økonomer i de 
store pensionskasser. Jeg var, som formand for Ess-Food, 
centralt placeret som leder af mange af forhandlingerne, oftest 
i København. Det var vanskelige forhandlinger, hvor man måtte 
prøve at gardere sig for mange uforudsete situationer. 
Jeg kan illustrere situationen ved at skildre en episode.
Der havde været bestyrelsesmøde i den fælles landmandsejet 
skinkefabrik JAKA i Århus. Efter bestyrelsesmødet, rejste jeg 
og formanden for Østjyske slagterier i Randers, Rasmus Juhl 
Rasmussen, med et taxafly til København, hvor formanden for 
Steff-Houlberg, Bent Maribo stødte til. Vi skulle til møde på 
Hafnia Erhvervsbanks kontor, og investorsiden, som jo var 
direktører i store pensionskasser, sad allerede bænket, 8-10 
stykker. Vi kom også overens om nogle principper for prisfast-
sættelse i forhold til bogførte værdier. Vi krævede så, at vi ville 
have nogle tilbagekøbsoptioner, hvis ting skulle udvikle sig helt 
skævt. Der var især en af direktørerne, som kategorisk afviste
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På flyveturen tilbage sent den aften sad Rasmus og jeg og talte 
om, at hvis det hele faldt til jorden på denne sag, var det måske 
ikke så godt, men modsat, kom de igen, havde vi fornemmelsen 
af, hvor smertegrænsen var. Da jeg efter midnat kørte i min bil 
fra Tirstrup Lufthavn mod Næsborg, blev jeg ringet op af deres 
chefforhandler, som sagde at det her er vi jo nødt til at finde ud

Sådan prøvede man hinanden af, det kunne ikke nytte at blive 
bange for sig selv.
Tulip International, som fik Rasmus Juhl Rasmussen som 
formand, løb ind i meget store 3-ciffede millionunderskud de 
følgende år. Det blev investorerne frustreret over, og det var 
svært at løse i fællesskab, da ejerkredsen jo havde 
modsatrettede interesser. Landmændene havde deres fabrikker 
med henblik på at udbringe grisekødet i højest mulig pris. Og 
investorerne ønskede at købe kødet billigst muligt og sælge det 
dyrt. Begge parter måtte erkende, at der var en indbygget 
interessekonflikt, som kun kunne løses ved, at det store 
slagteriselskab, Danish Crown, nogle år senere købte 
investorernes aktier tilbage, hvilke gav dem meget store tab. 
Det gav selvsagt nogle mislyde i en del år.

vort krav. Jeg rejste mig så op og meddelte, at det måtte vi så 
tage til efterretning, hvorfor vi ville sige tak for i dag, og vi 
forlod alle 3 mødet.



Danish Crown

Hl

Disse store strukturændringer i slagterisektoren gav en helt ny 
situation, som jo førte til dannelsen af Danish Crown. 
Tulip-slagterieme (Midtjylland og Fyn) havde været i alvorlige 
økonomiske vanskeligheder, men havde faet 500 mio. kr. 
kontant for sine forædlingsfabrikker, og var dermed sluppet af 
med deres problem. Østjyske slagterier (Randers-Bjerringbro) 
havde nogle nedslidte slagterianlæg, men havde også solgt 
deres forædlingsaktiver. Wenbo (Himmerland og Vendsyssel) 
havde derimod fået en sund økonomi, og med de penge som 
salget af forædlingsdelelen gav, var Wenbo i en ret stærk posi-
tion på daværende tidspunkt.
Både Tulip og Østjyske stod altså til at skulle investere store 
penge i moderniseringer af deres anlæg. Det gav anledning til, 
at de henvendte sig til Wenbo for, om vi ville være med i en 
bred optimering af disse store investeringer.

I Wenbo havde vi ikke noget akut behov, men kunne sagtens 
se mulighederne heri. Vi sagde dog, at hvis vi skulle med i et 
så stort selskab, så havde vi 2 helt klare og ufravigelige 
forudsætninger:

2. At Wenbo's øverste administrative ledelse ville blive den 
øverste ledelse i det nye selskab (jeg havde 2-3 år tidligere 
ansat Keld Johannesen som direktør i Wenbo, og ham havde 
vi stor tillid til).

1. At det nye selskab skulle deles op i selvstændige 
forretningsområder med selvstændige datterselskaber 
og egne regnskaber, således, at man altid kunne se hvor 
tingene lykkedes, eller hvor der var problemer, som måtte 
håndteres, - altså et Moderselskab med datterselskaber, 
som vi havde i Wenbo.



I den periode af slagteriernes historie spillede de folkevalgte en 
meget stor rolle i alle de 'politiske’ beslutninger, som skulle 
tages på vegne af slagteriernes ejere, svineproducenteme. I 
bestyrelsen var vi meget bevidste om ikke at blande os i daglig 
drift og de kommercielle forretninger, hverken salg eller 
valutaforhold. Hvis bestyrelsen deltog i spekulationer omkring
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Vi følte, at vi havde en driftssikker ledelse, og vi ville ikke ind 
i farlige eksperimenter. Disse ultimative forudsætninger 
indvilgede både Tulip og Østjyske i. Det nye selskab kom til at 
hedde Danish Crown. Direktøren blev Wenbo's tidligere 
direktør Kjeld Johannesen. Formanden blev Tulips tidligere 
formand, Claudi Lassen. Jeg blev 1. næstformand, og 
Østjyllands Rasmus Juul Rasmussen, blev 2. næstformand.

Herefter startede et stort arbejde. Der skulle laves nye vedtæg-
ter. Indtil da var det samlede repræsentantskab de 3 gamle 
selskabers, en forsamling på 4-500 medlemmer. Jeg var som 
regel fast dirigent og ordstyrer ved disse repræsentantskabs-
møder. På disse møder blev der ofte truffet store vidtrækkende 
beslutninger, hvor juraen var afgørende, så der ikke kunne 
sættes tvivl ved beslutningernes lovlighed. Til nogle af disse 
møder havde jeg suppleret mig med en advokat på siden, vi 
måtte spille sikkert. Der blev købt et stort hovedkontor ved 
Randers af FDB. Det var på daværende tidspunkt for stort til 
vort brug, men det var en trekantshandel mellem Danish Crown, 
FDB og Randers Kommune. Det viste sig at være en 
ualmindelig god handel.
Bestyrelsesarbejdet blev organiseret med en hovedbestyrelse, 
og et formandskab bestående af de 3 gamle formænd. 
Formandskabet fik dermed en helt central rolle i opbygningen 
af det nye selskab, hvor 3 forskellige kulturer og tidligere 
konkurrenter skulle arbejde sammen. Her var tillid afgørende 
for at det kunne lykkes - men tilliden forpligtede også. De 3 
formænd var forskellige, men vi fandt ret hurtigt hinanden.
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salgsstrategier eller valutastrategier, ville vi fratage direktionen 
ansvaret, og de ville kunne sige, det var også bestyrelsen, der 
ville sådan eller sådan.

Men vi var helt bevidste om, at det var de ejermæssige beslut- 
inger, der var vort ansvar. Disse ejerbeslutninger var der mange 
af i disse år, hvor der blev købt og solgt og sammenlagt ejernes 
virksomheder.
Den nye selskabsstruktur gjorde også, at der blev en del for 
ejernes repræsentanter, os folkevalgte, idet vi repræsenterede 
ejerne i datterselskabernes bestyrelser.
Det var jo vigtigt, at den strategi eller politik, som blev lagt i 
moderselskabet, også blev fulgt, og fulgt op på, i datter-
selskaberne. Det var hovedindholdet i vor organisering og 
selskabsstruktur . Her var formandskabet også placeret alle 
steder, for at holde linjerne samlet.
Disse datterselskaber havde en meget stor spredning. Der var 
Plumrose i USA, med store fabrikker og salgskontorer rundt 
om i USA. Der var Tulip International (som vi senere blev 
eneejer af) med mange fabrikker i England. Der var Ess-Food, 
som før omtalt. Der var DAT-Schaub, tarmselskabet som også 
solgte over hele verden. LEC, som lavede al edb-arbejdet med 
afregning til leverandørerne m.m., samt IT-systememe dengang. 
Der var AP-Pension, et pensionsselskab som fungerede på 
vegne af alle andelsselskaber og flere andre, herunder Danske 
Slagterier, som var en brancheorganisation, som koordinerede 
fælles brancheinteresser, samt forholdet til lovgivning og 
myndigheder.



Ridderkorset

Ridderkorset

Kort før jul i 1992, hvor jeg var til møde i København, blev jeg 
ringet op afinger som fortalte mig, at der var kommet et 
anbefalet brev fra Ordenskapitlet på Amalienborg, som hun 
måtte kvittere for modtagelsen af. I konvolutten var der et brev 
fra ordenskapitlet, hvori stod: Efter at det har behaget Hendes 
Majestæt Dronningen at udnævne dem til Ridder A f 
Dannebrogordenen, skal man vedlagt fremsende det til dem 
udfærdigede diplom og Ridderkorset.

Der var dog en betingelse knyttet til ordenen. Det var, at man 
indsendte til arkivet, en levnedsbeskrivelse begrænset til en vis 
længde. Det var begrundet med, at man ønskede at efterslægten 
kunne fa et indtryk af eventuelle historiske begivenheder som 
ordensmodtageme havde været en del af, men også at få et 
indtryk af vilkårene og dagligdagen i den tid ordensmodtageme 
havde levet.

Det var en meget stor overraskelse for mig, som jeg blev meget 
glad for. Det viste sig at være brancheorganisationen Danske 
Slagterier, som havde indstillet mig til ordenen for min ret 
centrale rolle i moderniseringen af slagteriindustrien i de 
foregående næsten 20 år. Det blev jeg stolt af og glad for.
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Den 23. januar 1993 var jeg til audiens hos Dronningen for at 
takke for tildelingen af ridderkorset. Dronningen sætter sig ind 
i, hvem der kommer i audiens. Da jeg kommer ind til 
Dronningen på Christiansborg slot, takker jeg for ridderkorset. 
Hun siger så, at hun kan se, at jeg er landmand og kommer fra 
Løgstør, og spørger om jeg selv driver vort landbrug, hvilket 
jeg jo bekræfter. Kort før havde der været stormflod i 
Limfjorden med oversvømmelse i Løgstør, som havde været på 
TV. Hun siger så til mig (næsten ordret): Ja, Løgstør - sig mig, 
I er vel ikke alle druknet deroppe? Jeg kunne så melde, at det 
var vi ikke, og at det mest var i havneområdet i Løgstør, der 
blev oversvømmet.
Dronningen var ikke vanskelig at kommunikere med, for hun 
havde sat sig ind i hvilken person, og med hvilken baggrund, 
hun havde i audiens. Herefter takkede jeg igen, og trak mig 
tilbage. En audiens hos Dronningen virkede for mig, som en 
behagelig oplevelse på grund af dronningens naturlige måde at 
agere på.



Danish Crown / Vestjyske Slagterier
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Op gennem 1990’eme var der i Jylland en meget stor konkur-
rence specielt mellem Vestjyske Slagterier og Danish Crown. 
Konkurrencen gik jo på udbetaling af den største efterbetaling 
fra Årets Resultat, som kunne fastholde, og helst forøge, sine 
leverancer. Netop vore 2 selskaber var nok de hårdeste 
konkurrenter.
Men efter et direktørskifte i Vestjyske, sker der noget epoke-
gørende. Det var blevet klart for den nye direktør, at man i 
vestjyske stod overfor nogle store udfordringer med at tilpasse 
deres fabriksstruktur til de nye tider, samt at man skulle have 
styrket sin ledelse på flere fronter. En sådan øvelse er ikke uden 
risiko.

Man henvender sig til Danish Crown om et eventuelt 
samarbejde. Den slags henvendelser er naturligvis omgærdet 
med den helt absolutte fortrolighed og hemmelighed. Der blev 
afholdt 3 aftenmøder (efter mørkets frembrud) på et 
advokatkontor i Nyhavn i København. Aftenmødeme skete 
efter at personalet havde forladt kontoret, for at der ikke kunne 
komme rygter til at løbe rundt.
Der deltog formand, næstformand og direktør fra Vestjyske og 
vor direktør plus os 3 formænd fra Danish Crown, samt 
advokaten. Disse forhandlinger starter i august 1998 ret kort før 
min 60-års fødselsdag den 27. august.
Disse forhandlinger endte med et oplæg til de 2 bestyrelser om 
godkendelse af en fusion mellem de 2 selskaber. Efter deres 
godkendelse skulle beslutningen godkendes i de 2 
repræsentantskaber, og endelig skulle konkurrence-
myndighederne godkende fusionen, idet Danish Crown så ville 
blive et ret dominerende slagteriselskab i Danmark.
Som dirigent på disse repræsentantskabsmøder, hvor der var 
flere hundreder deltagere, og hvor der blev truffet langtrækken-
de og juridisk bindende beslutninger som påvirkede meget store
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interesser, og som ofte blev komplicerede ved at forsamlingen 
stillede ændringsforslag til forslagene m.m., havde jeg en del 
kontakt til advokater, som dels bistod med at sikre at alle 
juridiske procedurer var korrekte, men også til advokater, som 
repræsenterede EU, da fusionerne skulle godkendes i de 
respektive konkurrencemyndigheder i både Danmark og EU. 
En af disse advokater, fortalte mig, at han var meget imponeret 
over det format, som svineproducentemes repræsentantskabs-
medlemmer udviste under disse møder.
For, som han sagde, han havde deltaget i mange besluttende 
generalforsamlinger i forskellige sammenhænge, 
industriselskaber, banker og lignende, men sjældent så man, at 
deltagerne løftede sig op og tog de strategiske briller på. Det 
var et skulderklap til den folkevalgte danske landmand, som 
ofte måtte lægge ører til diskussionen om 'professionelle 
bestyrelsesmedlemmer’, som ofte var advokater eller direktører.

Det blev besluttet, at det nye store selskab skulle bibeholde et 
formandskab bestående af formændene fra begge selskaber, 5 
personer, da det er vigtigt, at vores nye og sammensatte 
direktion, som står med store og vanskelige beslutninger, 
kender de mennesker hvis interesser, de skal varetage.

Det tror jeg var en afgørende vigtig beslutning, da vore 2 
direktører var meget forskellige som personer. Men disse direk-
tører kom ret hurtigt til at se, at de kunne udnytte hinandens 
forskellige styrker og svagheder, og at ingen reelt kunne 
undvære den anden.
Det store dobbelte formandskab og den sammensluttede 
bestyrelse, skulle fungere til der var besluttet nye vedtægter 
med en ny tilpasset bestyrelse, som så selv valgte sit nye 
formandskab.
Bestyrelsesarbejdet kom også i denne fusion hurtigt til at 
foregå i et tillidsfuldt samarbejde. Selv om man havde været 
stærke konkurrenter, var alle så voksne, at man så fremad.



Afslutningen på flere årtier i slagterisektoren
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Det har for mig været nogle meget spændende år, som har givet 
mig , men også vor familie, en ekstra dimension, og gjorde min 
horisont videre end den nok ellers ville have været.
Mit engagement i slagterierne var båret af bevidstheden om, at 
det nyttede ikke noget at få tingene i vort landbrug til at lykkes, 
hvis ikke også vort andelsslagteri lykkes. Gården og slagteriet 
var indbyrdes integreret og begge var afhængig af hinandens 
succes. Sådan var det for os - men også for alle kollegaer.
Det var heller ikke båret af ønsket om at etablere et 
dominerende selskab i Danmark (monopol), men af ønsket om 
at etablere et stærkt og konkurrencedygtigt slagteriselskab. 
At det så endte med at Danish Crown overtog de resterende 
selskaber, blev en konsekvens. Det sidste selskab, Tican i 
Thisted, prøvede også at blive en del af Danish Crown, men det 
satte konkurrencestyrelsen sig imod. Det var måske godt, for 
en vis konkurrence er godt og holder selskaberne sunde.

Da jeg blev 60 år i 1998, havde jeg i tankerne at stoppe arbejdet 
i slagteriselskabets bestyrelse, da jeg ikke ville have, at man 
skulle tale om gamle mænd, herunder mig selv, som ledede 
vore selskaber, og at de ikke var til at slippe af med.
Men da fusionen med Vestjyske kom på dagsordenen, lagde jeg 
disse overvejelser på hylden, indtil der kom nye vedtægter, og 
bestyrelsen skulle tilpasses.
Jeg meddelte så i sensommeren 2000, at jeg ikke ville stille op 
til valg til repræsentantskabet i efteråret. Hermed afsluttede jeg 
et kapitel med mit engagement i slagterisektoren, som startede 
med en post som folkevalgt revisor i 1972 i Løgstør.



Efter år 2000

En god dag på traktoren
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Hermed startede så efter år 2000, et helt nyt kapitel i vor 
familie, hvor jeg kom ’tilbage til gården’ igen.

Jeg har altid været godt tilpas ved alt arbejde på gården, og 
derfor så jeg også frem til nogle gode år, hvor jeg måske kunne 
fylde lidt ind, når der var travlt.
Under møder i Køberhavn tænkte jeg ofte på en dejlig dag på 
en traktor i marken.
Henrik var kommet hjem. Han havde købt Poutrup og et par 
andre gårde, og vi drev alle gårdenes markbrug sammen. Da vi 
i 1998 byggede de 2 vindmøller i Øster Ørbæk var reglerne 
således, at jeg kunne eje én mølle personligt, og derudover 
kunne et ejet selskab, som drev landbrug, også bygge en mølle, 
forudsat at møllen stod på ejet jord, og at et sådant selskab 
havde en omsætning større end møllens omsætning.



’Tinggården’, Næsborg, Bent H. Knudsen

Grisene trives i den nye stald
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Vi reorganiserede derfor således, at både Henrik og jeg 
forpagtede vor jord ud til vort eget selskab, Thinggård 
Landbrug ApS.



Nordjyllands Amt

Jeg blev imidlertid kontaktet af den lokale Venstrevælger-
forening, som mente at jeg nu måtte have en del tid tilovers, og 
ville have mig til at stille op til Amtsrådsvalget. Det indvilgede 
jeg i, efter nogen betænkning. Jeg blev til min egen 
overraskelse valgt og trådte ind i Nordjyllands Amtsråd i 
amternes sidste periode. Hermed kom jeg til at se ind i en helt 
ny verden - nemlig den politiske.
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Thinggård Landbrug ApS blev dermed forretningen som drev 
vort markbrug, og drev den ene vindmølle, samt at selskabet 
også kom til at eje en del aktier i et landbrug i Polen og et 
landbrug i Rumænien. Henrik havde 25 %, og jeg havde 75 % 
af selskabet. På den måde havde vi skilt vore forretninger ad, 
svineproduktionen havde vi hver især i personligt regi, og 
markbruget i fællesskab. Hermed var det lettere at få overblik 
over, hvorvidt man tjente penge eller ej, i de enkelte forret-
ninger.
Svineproduktionen kom herved til at købe kom af Thinggård 
Landbrug. Lidt besværligt måske, men heri lå også muligheden 
for en skatteoptimering i fald konjunkturerne faldt ulige ud.
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Når jeg lod mig overtale, var det fordi en meget stor del af 
miljøpolitikken, vedrørende landbrugserhvervet var styret og 
administreret af Amterne. Jeg fik heldigvis, som jeg havde 
ønsket, sæde i Teknik- og Miljøudvalget.
Men jeg må sige, at i den politiske verden tænker og arbejder 
man på en helt anden måde end i den kommercielle verden. 
I den kommercielle verden træffer man beslutninger ved at 
vurdere fordele og ulemper i enhver beslutning. Sådan virker 
det politiske system ikke. Her fremfører den ene side udeluk-
kende deres side af sagen, og beskæftiger sig næsten aldrig 
med eventuelle omkostninger eller ulemper, for det vedrører jo 
som regel nogle andre end deres vælgere. Man benytter 
sjældent konsekvensberegninger omkring et politisk forslag, da 
det jo ofte vil sløre det politiske budskab.
Jeg repræsenterede Venstre, og Venstre havde formandsposten 
i udvalget, men den borgerlige fløj var i mindretal. Det var ikke 
nogen hensigtsmæssig konstellation, idet der ofte blev truffet 
beslutninger, hvor vi blev nedstemt, men Venstreformanden 
måtte ud i offentligheden og præsentere og forsvare en 
beslutning, som vi havde stemt imod.
Specielt i disse år, 2002 til og med 2007, behandlede amterne 
alle udvidelsessager på landbrug. Enhver lille bygningsmæssig 
ændring, arealmæssigt eller dyreantalsmæssigt, skulle igennem 
en WM-behandling, som kunne tage flere år. Der var gået 
politik i alt, hvad der havde med landbrug at gøre. For mig, 
som havde brugt det meste af min tid i en verden, hvor man 
forholdte sig til virkeligheden, så måtte jeg her se på noget, 
som var ren politik, og havde ikke noget med faglighed at gøre, 
— men man var magtesløs. Selvom en sag var i 
overensstemmelse med alle love og regler, blev sagen ofte 
nedstemt, fordi man sagde, at her må vi bruge 
forsigtighedsprincippet. Det vil sige, at hvis venstrefløjen ikke 
kunne lide reglerne, så fejede man dem blot af bordet ved at 
sige, at vi benytter forsigtighedsprincippet, og fejer dermed al 
faglighed af bordet— men vi var forsvarsløse.



Landspolitisk besluttede man at nedlægge amterne, som 
sluttede deres virke ved udgangen af 2007. Argumentet var nok, 
at amterne var et system, som var et skridt længere væk fra 
borgerne end kommunerne, og havde nok også en tendens til at 
føle sig lidt overlegne i forhold til borgerne. Men med amtets

123

Et af problemerne var, efter vor opfattelse, at beslutninger blev 
truffet på subjektive kriterier, og ikke opjektive 
(fysiske målinger). Her manglede tilliden til beslutnings-
grundlaget.
Til trods for de politiske uenigheder prøvede vi at bibeholde en 
ordentlig omgangstone. Men min respekt for det politiske 
arbejde i Teknik- og Miljøudvalget var ikke stor. Man var 
naturligvis meget opmærksom på , hvornår de enkelte udvalgs-
medlemmer var inhabile, men at der kunne være inhabilitet i 
oplæggene, var der ingen, der tænkte på.
De øvrige udvalg i Nordjyllands Amt oplevede jeg ikke 
politiseret på samme måde, der forholdt man sig mere sagligt 
til de problemstillinger, der lå på bordet.

Jeg følte også at hele den administrative 
miljø- og naturforvaltning, i hvert fald i Nordjyllands Amt, var 
forudindtaget, og med andre ord mere eller mindre inhabile. 
Mange medarbejdere i forvaltningen var medlem af Danmarks 
Naturfrednings Forening (en meget politisk organisation). Men 
jeg følte ikke, de var i stand til, på ordentlig vis at komme med 
fagligt, neutrale udspil til politikerne, samtidig med at de vidste 
at store dele af venstrefløjen var medlemmer af samme 
kontroversielle forening, og at her lå flertallet.
Engang efter et amtsrådsmøde, hvor uenighederne var kommet 
til udtryk, og hvor vi tabte en afstemning, fulgtes jeg efter 
mødet med lederen af en af partierne på den anden side af 
bordet, ud til vor bil. Jeg sagde til hende, at I ved ikke, hvad 
det er, i beslutter. Hvortil hun meget ærligt sagde. Det har du 
ret i, vi kan overhovedet ikke gennemskue disse regnestykker, 
derfor gør vi blot, hvad administrationen siger.



Dangro Invest og Agri Invest
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ophør behøvede jeg ikke at tage stilling til, om jeg ville 
genopstille for en ny periode. Men min politiske erfaringer 
stimulerede ikke min respekt for politiske beslutninger. Til et 
almindeligt udvalgsmøde, med en almindelig dagsorden kunne 
vi sagtens fa tilsendt op mod 100 A4-sider til gennemlæsning. 
Folk blev mere forvirret af alt det papir, som de fleste nok 
hverken læste eller gennemskuede, hvorved forvaltningen mere 
eller mindre styrede tingene.
I mine 5 år i politik erkendte jeg, at der i det politiske system 
træffes mange forkerte beslutninger.

På en rejse til Polen, hvor Inger og jeg besøgte min bror Arne 
og hans kone Ina på deres virksomhed, hvor de lavede møbler, 
og hvor de havde været etableret i flere år, hørte jeg om et 
landbrugsprojekt, som hovedsageligt var ejet af danske 
landmænd og aktionærer. Det fandt jeg spændende. I januar 
2003 kørte Henrik og jeg til Polen sammen med selskabets 
formand, Poul Knude Nielsen, som havde en gård ved 
Christiansfeld, ned for at se på landbruget. Selskabet hed 
Dangro-Invest. På daværende tidspunkt bestod landbruget af 2 
store gamle Østtyske godser som var forpagtede, samt et par 
gårde som var købt. Selskabet var startet ca. år 2000, ca. 10 år
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Jordværdierne steg meget stærkt i Polen i den periode, og selv 
om selskabet havde ekspanderet meget stærkt har selskabet 
aldrig haft en soliditet på under 50% - altså 50% belåning af 
værdierne hos en dansk bank, Nordea, og 50% selvfinansiering. 
Den ekspansion som selskabet havde, deltog vi også i, og 
havde efterhånden en ret stor investering i selskabet. Det siger 
sig selv, at med de store arealer var der investeret store penge. 
Balancen var efterhånden ca. 1,5 milliarder danske kroner, med 
ca. 400 aktionærer.
12011 sker der det, at selskabets formand dør ved en tragisk 
ulykke på sin gård ved Vejle, aftenen før selskabets general-

efter murens fald, og drev på daværende tidspunkt ca. 
4000 hektar.
Vi fandt projektet meget interessant, og besluttede at købe en 
aktiepost og var dermed med i et landbrug i Polen.
Der blev arrangeret en årlig aktionærtur derned, hvilket var 
nogle gode ture, da de andre aktionærer var som os, og tænkte 
ligesom vi gjorde, og vi var alle imponerede af disse store 
marker og skove, og chokerede over at se ruinerne af de store 
stalde og slotte m.m. fra de gamle Østtyske godser. Her så vi 
resultatet af misrøgt i kommunisttiden, som bogstaveligt talt 
havde lagt disse landbrug i ruiner. I kommunisttiden, 40-50 år 
forinden, blev næsten alt kørt ned. Da bygningerne blev tomme, 
stjal befolkningen alt lige fra tagplader, byggematerialer, og 
hvad man kunne fa fat på. Disse første besøg skræmte mig 
virkelig. Jeg forstod slet ikke, at ting kunne gå så galt.

Efter 1-2 år blev jeg valgt ind i selskabets 5-mandsbestyrelse. 
Selskabet ekspanderede og udvidede aktiekapitalen nogle 
gange i årene op til 2008-09, hvor selskabet ejede ca. 15.000 
hektar landbrugsjord og forpagtede ca. 5.000 hektar, heraf det 
meste fra Staten. Det var et markbrug uden husdyrproduktion, 
da vi ikke havde ledelse til at gå ind i svineproduktion, og anså 
også risikoen her som værende for stor.
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Den næste store udfordring var, at selskabet havde haft en 
meget dårlig høst grundet 300 millimeter regn i august måned, 
hvilket er en katastrofe for en høst med 25 mejetærskere 
kørende.
Samtidig sagde vor bank Nordea, at med det engagement vi 
havde nu, mente de (efter finanskrisen) var det maksimale for 
et enkelt-engagement i vort forretningsområde, landbrug i 
Østeuropa. Det var et problem, som startede i den tidligere 
formands tid.

forsamling. I selskabets bestyrelse var der ingen andre, som 
ville eller kunne påtage sig formandsposten, hvilket gjorde at 
jeg måtte påtage mig formandsposten, selv om jeg var over 70 
år.
Det blev 3 meget vanskelige år.
Selskabets direktør havde siddet siden selskabets start, og 
havde ikke forudsætningerne for at bestride posten, som 
selskabet havde udviklet sig. Han talte i øvrigt ikke engelsk og 
kunne derfor heller ikke tale med nogen, straks han kom 
udenfor Danmark. Han lavede aldrig en dagsorden til bestyrels-
esmøder i holdingselskabet, hvilket gjorde bestyrelsesarbejdet 
problematisk. Problemet heri anerkendte direktøren ikke, 
hvilket gav en del problemer, da bestyrelsen skiftede direktøren 
ud. Han var også bestyrelsesmedlem i selskabet, hvilket 
naturligvis komplicerede sagen yderligere. Det blev en 
ubehagelig, men nødvendig sag.

Dermed havde banken i realiteten lukket for udvidelse af 
kreditten, til trods for at vi havde overholdt alle spilleregler. 
Vi fik en dårlig høst, og noget lignende året efter, fordi dårlig 
efterårssåning også gav dårlig høst i 2012. Det medførte en 
meget anstrengt likviditet. Jeg måtte se i øjnene, at jeg havde 
ansvaret for et stort selskab i alvorlige vanskeligheder. Den 
største enkeltaktionær var en nordjysk bank, som også havde 
mange kunder, som banken havde anbefalet at investere i 
Dangro-Invest.



Jeg kan her nævne, at nogle få år senere solgte vi 
Dangro-Invest til et Amerikansk pensionsselskab, hvor køberen 
betalte næsten 1 milliard kr. til aktionærerne for deres aktier. 
Ved at overtage selskabet, overtog de jo også selskabets 
bankgæld i den Polske Bank. Denne handel understregede med
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Vi (Thinggård Landbrug ApS) havde efterhånden fået et ikke 
ubetydeligt engagement i Dangro-Invest. Jeg var, som 
formand, ofte nede at orientere den nordjyske bank om 
selskabets situation, og de hjalp os også et par gange, hvor vi 
var helt i klemme.
På papiret havde selskabet en egenkapital på 750-800 mio. kr., 
og dermed over 50% soliditet. Men det hjalp ingenting, hvis vi 
ikke kunne betale vore løbende regninger. Banken bad os om at 
lave en renteswap for at sikre renten, som de sagde. Hertil 
sagde jeg, at det gør vi aldrig! Havde vi gjort det, ville det have 
truet selskabet på livet. Jeg var kaldt til møde flere gange i 
København med Nordeas kreditchef, som i øvrigt bad os om at 
finde en anden bank.
Vi havde derfor forhandlinger med både en Polsk bank, og en 
Italiensk bank i forbindelse med Nordea (50/50). Vi havde igen 
gode udbytter på vore marker, hvilket gjorde, at den Polske 
Bank gerne ville overtage engagementet, endda med meget 
billigere rentesatser, end vi havde hos Nordea.
Da vi skiftede bankforbindelse til den Polske bank, blev 
Nordea fornærmet. Jeg har altid i egen forretning været kunde 
i Nordea. Jeg har endda i mange år været aktionærråds- og 
bankrådsformand for bankens afdelinger i Vesthimmerland og 
Hanherred.
I eget regi havde jeg altid været godt behandlet, men i denne 
sammenhæng kunne jeg slet ikke genkende min egen gamle 
bank. Nordeas kreditchef i København var direkte ubehagelig, 
og man kunne lige så godt, tale til en dør. Den oplevelse med 
min gamle bank, satte sig varige spor, som også har faet konse-
kvenser for vort samarbejde på det private plan, da denne 
oplevelse ødelagde min tillid til banken.
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al tydelighed, at Nordeas behandling af Dangro-Invest ’ikke 
engang ramte skiven!’.
Jeg trak mig tilbage fra formandsposten og bestyrelsen i 
Dangro-Invest i 2014, idet jeg mente at yngre folk burde tage 
over. Det var en stor tilfredsstillelse, og lettelse, at jeg kunne 
aflevere et selskab med orden i økonomien, og Nordea skyldte 
vi ikke en krone.
Vi måtte dog erkende, at selskabet aldrig havde været i stand til 
at sende penge tilbage til aktionærerne, og da 
jordværdistigninger efter finanskrisen i 2008 ikke længere lå 
lige for, opstod der enighed om at sælge. Da vi solgte vore 
aktier i Dangro-Invest efter et 12-13-årigt engagement, 
frigjorde det også et stort beløb, som gjorde både Henrik og jeg 
godt. Det blev for os en ganske god investering.

Jeg har også i ret mange år siddet i bestyrelsen for et andet 
selskab, som Aalborg Amts landboforening var initiativtager til, 
og som driver landbrug i Rumænien. Jeg blev ved selskabets 
oprettelse af landboforeningen spurgt, om jeg ville deltage i 
bestyrelsen i dette selskab. Selskabet hedder Agri Invest, og 
driver i dag ca.l 1.000 hektar i Rumænien. Jeg har stadig 
engagementet i denne virksomhed, så må vi se, hvordan det 
udvikler sig.
Der er det ved den slags investeringer, at det er unoterede aktier, 
hvilket vil sige, at de ikke sådan lige kan sælges som en aktie 
købt på børsen, der kan gøres likvid i løbet af få dage til dagens 
kurs. Ved unoterede aktier er man bundet til resten af 
aktionærerne og deres beslutninger, til gengæld var det 
investeringer i jord, som jo aldrig mister sin værdi. Jeg har altid 
syntes, at disse aktiviteter var spændende, og gav nogle andre 
indspark til hverdagen. Det gav også lidt inspiration til 
dagligdagen hjemme.



Generationsskiftet

Thinggården i 2012
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I

I 2012 gennemførte vi et generationsskifte, således at Henrik 
overtog Thinggården og de aktiviteter knyttet hertil. Det var en 
proces, som vi havde arbejdet lidt på i nogen tid, men som blev 
kompliceret af, at man i den tid lavede nye skattereformer. 
Jeg havde forud lagt ejendommene ind i et selskab ved en 
skattefri virksomhedsomdannelse. Hermed var det selskabet, 
som skiftede ejer.
I en sådan proces er det vigtigt, at man kan regne med at de 
værdier som er indeholdt i ejerskiftet, også er de skattemæssigt 
rigtige værdier. Derfor var usikkerhed herom, ikke noget vi 
ville acceptere. Vi søgte derfor skriftlige accepter hosTold/Skat, 
af alle værdisætninger på aktiver som skiftede ejer. Dette 
gjorde, at processen tog lidt længere tid.
Mine tanker om vort landbrug har altid været, at jeg gerne ville 
udvikle vort landbrug til også at være levedygtigt i næste 
generation. Derfor er det en glæde at Henrik og Merete med 
deres familie driver gården videre, og forhåbentlig kan over-
drage gården igen til den næste generation, såfremt en af deres 
børn ønsker det.



Vor familie og vore rejser, ofte i USA
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Familien ved 
vort sølvbryllup

Vi har, som tidligere nævnt, rejst meget, og været mange steder. 
Mange af disse rejser har været forretningsrejser, både i 
slagterisammenhæng, og i forbindelse med landbrugene i Polen 
og Rumænien, og en del af rejserne har vore koner deltaget i. 
Disse forretningsrejser var som regel sammen med flere 
personer, somme tider var det en hel bestyrelse, som var ude at 
se sig om. I nogle selskaber havde man en fast politik om, at 
hvert andet år rejste man hen et sted i verden, hvor man 
fornemmede, at her skete en udvikling, som kom til at påvirke 
os eller vor forretning i positiv eller negativ retning. Det ville 
vi gerne vurdere på.
Vi var nogle mennesker forrest i nogle selskaber, som næsten 
udelukkende, levede af eksport. Efter at jeg holdt op, har jeg 
somme tider sagt, at 
hvis vore efterfølgere 
i selskabernes besty-
relser ikke ser sig om 
i verden, så bør de nok 
skiftes ud.
Men alle disse forret-
ningsrejser har ikke 
fjernet hverken Ingers 
eller min private lyst 
til at rejse.
Denne rejselyst, som 
vi heldigvis begge 
havde, var sikkert et 
levn fra vore unge 
dage, og var blevet en 
del af os begge.



Inger arrangerer fødselsdag
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k ■^1

Fødselsdag med telt i gården

Siden 1987, da Henrik og Vibeke blev store nok til at få noget 
ud af det, har vi faktisk hvert 10.ende år rejst en tur til USA 
med hele familien i 2-3 uger. Det var altså i 1987, 1997 og 
2007.
I 2017 kom vi ikke til USA da børnene hos Merete og Henrik 
ikke var gamle nok til de lange flyve-/køreture, som man jo 
bliver nødt til derovre. I stedet blev det en familie-badeferie på 
Gran Canaria i 2016.



11997, på besøg hos 
Ralph Holm, som i 
1967 købte min 

forretning.
Han købte senere en 
farm ved Fresno, 
Californien og 
dyrkede vin

Vort sidste besøg hos 
Herma Clausen på 
Foothill Road i Ojai, 
1997
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De 2 første rejser (1987 og 1997) var i sydvestlige USA. Her 
fik vore børn lejlighed til at møde nogle af de steder, hvor Inger 
og jeg har været, og også at møde nogle af de mennesker, som 
vi havde med at gøre. I 2007, var vi på østkysten. Nogle dage i 
New York, Niagara Falis, Washington DC, og ned gennem 
sydstaterne til Florida.

Da jeg i 2000 stoppede i slagteribranchen, fik jeg til afsked fra 
Danish Crown et gavekort til supplement til en rejse , da man 
vidste , at det ville Inger og jeg gerne.
Den benyttede Inger og jeg på en rejse til New Zealand og 
Australien i 2002.
Det var så stor en oplevelse, at vi nogle år senere rejste til 
Australien igen. Denne gang kørte vi i en lejet bil fra Darwin i 
Nord til Melboume i syd. Det var det år, hvor der i 
Melboume-området rasede voldsomme brande, der gjorde 
mange mennesker hjemløse. Denne rejse var speciel, vi så 
troperne i nord, og kørte ad den eneste asfalterede vej fra 
Darwin i nord til Adelaide ved sydkysten (3000 km) og senere 
til Melbourne.

Inger og jeg har de sidste åringer igen været på flere rejser til 
USA. Det er som regel ca. 3 uger ad gangen. Vi køber en 
flybillet og lejer en bil hjemmefra.
Har så udvalgt en landsdel, som vi udforsker ved hjælp af 
materiale, som vi har undersøgt hjemmefra, eller når vi kom-
mer dertil. Et år rejste vi rundt i hele det nordvestlige USA og 
endte op i Californien.
Et andet år rejste Inger og jeg til Montreal, Canada, hvorefter 
vi kørte hele vejen tværs over Canada til Vancouver. På turen 
tog vi også en afstikker med tog op til Hudson Bay. Det var 
oppe i tundraen, som altid, siden min første rejse til Amerika i 
1961, hvor jeg, som før omtalt, rejste sammen med 2 danskere, 
som arbejde i en mine i den Canadiske Tundra, har stået for 
mig, som den yderste frontier.
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I 2016 var vi gennem sydstaterne, og endte op hos Ingers 
kusine i Baytown, Texas, ved den Mexicanske Golf. En måned 
efter vi besøgte hende, fik de ca. 1200 mm regn i løbet af en 
uge.

For nogle år siden rejste vi sammen med et par af vore gode 
venner til Argentina, et andet af de gamle immigrantlande. Vi 
kørte selv rundt i en bil, og besøgte de ’danske’, byer syd for 
Buenos Aires på den åbne Pampas, og besøgte danskere som 
talte flydende dansk i 3. generation.
Denne rejse til Argentina var inspireret af en episode, som 
udspandt sig mange år tidligere.
Tilbage først i 80'eme oplever jeg, da jeg en dag går tværs over 
vejen op til vor maskinhal, at der stopper en bil, føreren ruller 
vinduet ned og spørger mig, om det er mig, der ejer gården her, 
hvilket jeg bekræfter. I bilen sidder 2 ældre ægtepar.
Føreren af bilen spørger mig så, om de må gå om i haven og 
tage nogle billeder omme ved verandaen. Jeg siger, at det må 
de da gerne, men hvorfor vil I det ? Hertil sagde han: Vi 
kommer fra Argentina. Min bror, som sidder på bagsædet med 
sin kone, og jeg rejste som små drenge med vores far og mor 
til Argentina i 1929 . Vores mor var en datter her fra gården, og 
før vores afrejse, blev der taget et familiebille på verandaen i 
haven, og dette billede har hængt i vort hjem lige siden.
Jeg blev næsten helt bevæget og sagde, at I må gå om og tage 
alle de billeder i har lyst til. Nu går jeg ind og laver noget kaffe, 
det vil jeg gerne høre noget mere om.
På vor rejse mange år senere mødte vi familien, men der var nu 
kun den ene af damerne i bilen, som stadig levede . Men vi 
mødte nogle af deres efterkommere, bl.a. en farmer, som boede i 
en større by, og deres farm lå over 100 km. borte - halvdelen af 
vejen derud var grusvej.
Det var helt ude på den Argentinske Pampa. Disse gamle 
danske samfund havde stadig deres egen danske kirke med ofte 
en dansk præst.
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Disse rejser, og familierejser har Inger og jeg haft meget 
glæde af!

I oktober 2018 rejste vi igen til Amerika med hele familien 
(efter en ny model) med de 5 fra Poutrup, og de 2 fra 
Thorupholme.
Det var en lidt anderledes tur. Den første uge var vi sammen 
med Henrik og Merete og børnene (6-8-10 år) i en stor 
autocamper, hvori vi alle 7 kunne sove. Vi besøgte RV 
campingpladser mellem San Fransisco og LA. Hver aften før 
sengetid, læste farfar 1-2 kapitler af Lassie-bogen. Så var der 
ro.
I anden uge kom Vibeke og Lars, hvor hele familien var sam-
men i en uge. Her besøgte vi de gamle steder, Ojai, 
Santa Barbara, Solvang, og sluttede med et par dage for 
børnene i Disneyland i LA.
Den sidste uge, efter Poutrup-familien var taget hjem, kørte 
Inger og jeg sammen med Lars og Vibeke til Grand Canyon, 
Hoover Dam, Death Valley og Las Vegas. Vi sov en nat på et 
kæmpe-hotel The Venetian i Las Vegas, hvor man inde i selve 
hotellet havde et stort kanalsystem, hvorpå der sejlede en hel 
masse gondoler, helt som i Venedig.



Løgstør

Huset med udsigt over Livø Bredning.
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Ved vort bryllup gav en af Ingers onkler udtryk for lidt bekym-
ring, for han sagde, som før omtalt, at brudgommen var

I 2016 flyttede Inger og jeg til Løgstør.
Familien på Poutrup påtænkte dengang at flytte til Næsborg for 
at indrette sig der efter generationsskiftet nogle år tidligere. 
Det blev derfor til et hus i Løgstørs sydlige opland med udsigt 
ud over Livø-bredningen.

Det var naturligvis en stor omvæltning efter næsten 50 år på 
Thinggården. Inger følte efterhånden, at huset på Thinggården 
var blevet for stort til vort behov og til Ingers kræfter. Vi blev 
ofte spurgt, hvordan vi var faldet til, hvortil jeg gerne sagde, at 
vi er faldet godt til, og tilføjede: En vis realisme er jo god at 
tage med - vi er jo ikke 35 år længere, og det var ikke blot 
noget jeg sagde. Vi har det rigtig godt her. Men her startede jo 
så en ny æra.

Når jeg tænker tilbage - fyldes jeg af taknemlighed for den 
måde skæbnen har været på for Inger og mig og for vores 
familie. Jeg blev en del af en god familie.
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Til vort guldbryllup d. 12. juli 2019 sagde jeg til Inger:
Jeg tror, det var os der vandt, for vi har haft næsten 50 gode 
og travle år på vores gård. Vi fik en god og dejlig familie, som 
vi har haft megen glæde af

Det var en lykke for vores familie, at Inger valgte at være 
hjemmegående og passe familie, hus og børn, i stedet for at gå 
på arbejde udenfor hjemmets rammer.
Som det fremgår af ovenstående, var jeg meget hjemmefra i ret 
mange år. Derfor var Inger hjemmets faste klippe, Henrik og 
Vibeke kom ikke hjem fra skole til et tomt hus. I alle årene 
skabte Inger et hjem med varme, gæstfrihed, omsorg, og en 
stærk sans for at værne om vor familie, venner og naboer. 
Inger har også været den, der uanset hvor travlt vi havde, 
sørgede for at bibeholde de værdifulde relationer til vore ven-
skaber, og også relationerne til de venner, som vi fik i vor tid i 
Amerika. Vi har endda været til guldbryllup i Californien med 
en afingers arbejdsveninder fra Solvang, hvor hun også deltog 
i hendes bryllup. Ligesåvel som at vi hele tiden har bibeholdt 
kontakten til den mand, som i 1967 købte forretningen i Ojai.

kommet op at slås med en større og noget forsømt gård i 
Himmerland - og det var jo spændende at se, hvem der vandt 
dette slagsmål.

Ved et sådant tilbageblik kan jeg ikke frigøre mig fra den tanke, 
at jeg måske havde for travlt. - Svigtede jeg lidt ved at påtage 
mig så meget arbejde udenfor hjemmet?
I dag kan jeg måske erkende, at helt fra mine unge dage har jeg 
været ret fokuseret på at gøre, hvad der var muligt, for at nå 
målet om at få den gård, som jeg i min drengetid drømte om, 
og som tiden gik blev jeg vel opslugt af det spændende ved at 
få ting til at lykkes. De tanker, som skabtes i bevidstheden hos 
en skoledreng tilbage i 1950'eme, kom til at præge en stor del 
aflivet i vor familie.
Henrik og Vibeke gik jo hver deres veje. Henrik var jo
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landmanden -allerede som dreng - fuldstændig, som sin far. 
Henrik gik ud af skolens lO.klasse og fik en plads på en gård 
- det ville jeg også have været. Han ville selv sørge for at finde 
de steder, hvor han arbejdede, som ung. Han var soldat i 
Livgarden, som jeg dog havde anbefalet, og han havde et år på 
et stort landbrug i Sydengland. Senere kom han hjem og købte 
landbrug i nabolaget. Det er en glæde at se, at vores gård kører 
videre i familien.

Vibeke tog et år på highschool i Michigan, USA. Jeg kan 
stadig huske, da Vibeke i Kastrup lufthavn, på den store trappe 
vendte sig om og vinkede til os før rejsen til Amerika. Nu var 
hun på vej ud i den store verden.
Efter en lidt problematisk start fik Vibeke en god oplevelse, 
som også gav varige relationer til familien i Michigan.
Vibeke tog senere en handelseksamen, blev uddannet på 
West-Wood i Løgstør. Styrede i en del år receptionen på 
Golf-resort i Gatten med tilhørende hotel samt udlejning. 
Senere skiftede Vibeke arbejde til at være sekretær på 
chefkontoreme i Aalborg Kommunes administration.
Vibeke mødte Lars, som i mange år drev en ”dairy-farm” i 
Han Herred. Lars har 2 piger fra et tidligere ægteskab. Jeg 
komplimenterede dengang Vibeke med at hun endelig fandt 
en rigtig landmand. Lars blev senere tilbudt at blive en del af 
medarbejderstaben i et selskab, som udvikler og sælger robot-
ter, der malker køer. De er derfor flyttet til Løgstør, hvor deres 
familie nu trives.
Inger og jeg er så heldige, at vi har begge vore børn med deres 
familier i, og omkring Løgstør.
Det er virkelig en glæde for den gamle familie at se sine børn 
trives i hver deres familie med hver deres dejlige børn.



________
higer og jeg, på de vante pladser

-Så er der liv i huset!

Ved et sådant tilbageblik bliver man fyldt med taknemlighed.
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. torne:

En familie-komsammen 
i Fårup Sommerland

Cirklerne er jo ikke læn-
gere så store, som de før 
har været, men Inger sør-
ger for at hele familien, 
så vidt muligt, samles til 
spisning her på Vestervang I 
Alle - ofte engang om 
ugen. i fe >4



Efterskrift
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Arkivet gav udtryk for, at de gerne så, at flere lokale beskrev deres 
livsbane/ livshistorie, som kunne indgå i arkivet, fordi sådanne 
livshistorier vil give efterslægten et mere nuanceret billede af den 
tid historien omhandler. Derfor tilbød Løgstør Lokalhistorisk Arkiv, 
at jeg kunne udgive bogen på arkivets forlag, da det er nødvendigt 
med et forlag og et dertil hørende ISBN-Nr., og at man gerne ville 
bruge eksemplet til måske at inspirere til flere eksempler.
Jeg var først skeptisk , da jeg ikke ønsker at gøre mit el.vor families 
liv til et offentligt anliggende.
Jeg har dog sagt ja til forslaget, vel vidende, at projektet så ikke kun 
er et familieprojekt, da specielt interesserede i så fald også må have 
mulighed for at kunne læse bogen. Bogen kan forhåbentlig bidrage 
til at belyse et tidsbillede af en tid, hvor der skete meget store 
forandringer både i vort samfund, men også for den enkelte familie. 
Men bogen vil stadig ikke være et kommercielt projekt.

Dette tilbageblik er oprindelig skrevet som en beretning om en 
livshistorie af et medlem i vor familie, som måske vil blive bevaret 
i slægtsled fremover i familien. Jeg har selv gerne villet høre om, 
hvordan mine forfædre levede deres liv.
- Hvad var deres udfordringer? Hvad var deres glæder? Og hvor-
dan formede deres dagligdag sig?
Som skrevet i forordet er jeg gennem tiden blevet opfordret til at 
skrive lidt om min og min families liv, således at efterkommere kan 
fa et indblik i, hvordan tilværelsen var i vor tid. Det fik jeg nu tid til 
efter at være flyttet til Løgstør, og Henrik har taget sig af 
Thinggårdens drift fremover.

Bogen, Et Tilbageblik, har derfor aldrig været tænkt som et 
kommercielt projekt - men et familieprojekt.
Jeg har fået hjælp til noget af billedmaterialet af 2 personer fra 
Løgstør Lokalhistorik Arkiv, Gunnar Villumsen, Næsborg og 
Fin Jensen, Løgstør, som har meget erfaring med at lave gamle 
billeder seværdige. Derudover har Vibeke bistået med setup, 
korrektur, m.m..
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