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Efter fem somre og en vinter som vogterdreng, syntes min
mor og en onkel, der var karetmager, at det var bedst for

"S

mig, der snart fyldte år, at jeg lærte et håndværk.
blev i tØmrerfaget, jeg kom i lære.

Det

Som min onkel sagde,

det var en lettere træsort tømrerne brugte, end den hårde
karetmagerne arbejdede med, nemlig bØg og eg.
Nu var det så heldigt, at der var en mester i nabobyen,
der søgte en lærling i den lokale avis "Kronjyden".

Jeg

husker tydeligt, jeg bad om fri en sØndag eftermiddag.
Det var ikke noget, man normalt havde som vogterdreng, men
det blev da bevilliget.
Min onkel og jeg steg på cyklerne og kØrte til nabobyen,
en tur på 7-8 km.

Vi fandt mester hjemme, blev vel mod-

taget og fik kaffe.

Jeg blev antaget, kontrakten blev

skrevet med det samme, og den lØd på 4 år i tØmrerlære
med kost og logi.

Ingen lØn og ingen ferie, det kendte

man ikke til dengang.

Kontrakten var den samme, som jeg

selv skulle komme til at anvende, da jeg senere blev mester.
Den l. november 1912 begyndte jeg min læreplads.

Hele

virksomheden bestod af mester og mig, og i hele min læretid havde vi ikke een svend i arbejde.

En tØmrermester-

forretning på landet dengang var ret alsidig.

Fra det

grove tømrerarbejde om sommeren til det finere mØbelarbejde om vinteren og blandet med glarmesterarbejde såsom
indramning af billeder og isætning af glas hos bØnderne
i såvel træ- som jernvinduer.

Og lad mig ikke glemme det

at lave ligkister, der også hØrte med til den faglige uddannelse.
Af maskiner havde vi på værkstedet en afretter (hØvlemaskine) og en båndsav.
der stod i kælderen.

Drivkraften var en benzinmotor,

Desuden en trædrejebænk hvor driv-

kraften foregik med foden efter samme princip som en spinderok.

Det var altså noget af det, jeg blev udsat for i

min læretid, og som jeg kun har haft gavn og glæde af senere hen i livet.
Mester havde selv bygget sit hus, så der var beboelse og
værksted sammen.

Mit værelse delte jeg med mesters bro-

der, som var ungkarl.

Han betalte for kost og logi og
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tjente sine penge ved det arbejde, som bØd sig.
Hver morgen blev jeg vækket kl. 5

30

.

så ned til morgen-

kaffe med margdrinemellemmadder og kl. 6 stod jeg ved
hØvlebænken.

Arbejdstiden var dengang fra kl. 6 til 18,

også om lØrdagen, med en halv til tre kvarter med rengøring af værkstedet efter fyraften og måske med en tur hen
på en gård efter mælk.

FØrst da var det tid til aftens-

maden, der bestod af et stykke med spegepølse og resten
med ost.

Vi drak te til.

så det var dejligt at komme

hjem til moder, for hos hende fik jeg hjemme~agt kage
med smør.

Og så havde jeg hele sØndagen fri.

De første dage på værkstedet begyndte med hØvling af ru
brædder og savning efter blyantsstreg.
godt.

Det gik meget

Jeg havde på min onkels værksted haft rig lejlig-

hed til at indØve disse færdigheder samt at skære for
fode.

Det foregår på den måde, at savklingen stilles

vinkelret på stellet, og man saver ved at føre saven
lodret op og ned.
ånd-

~

rundsav.

Idag laves det

s~~e

med elektrisk

Senere kom så det mere vanskelige med

at rette et brædt op for vindskævhed - eller
det også blev kaldt.
en hest var

Jeg vidste nok, hvad det var, når

indsk; men at overfØre det til et brædt fat-

tede jeg ikke.
tigt.

vindsk som

Jeg fandt dog ud af forskellen ret hur-

Til opretning af et brædt brugte man en lang hØvl,

der kaldes en rubank, og med den hØvles træet til, så det
er lige og fri for vindskævhed.

Inden man er så dygtig

at kunne bruge øjemålet, laves 2 lister på ca. 30 cm.s
længde og med
af brædtet.
le.

s~e

bredde, og som sættes ved hver ende

Man ser henover listerne, om de er paralel-

Er de det, er brædtet i orden.

så skal der hØvles

en vinkelkant, det vil sige at den rettede side og en
kant skal være i vinkel med hinanden.

Al senere tilrids-

ning foregår fra disse to kanter, som altid skal vende
mod hinanden ved færdigt arbejde.
Nu var det så heldigt, at mester efter datidens forhold
havde fået til opgave at udfØre tømrer-, snedker- og
glarmesterarbejdet ved opførelse af stuehus, stald og
ladebygninger til et nyoprettet landbrug.

så der var
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arbejde nok tilos begge denne vinter med døre, vinduer
og kØkkeninventar.
ge længder.

Træet kom fra tØmmerhandleren i lan-

Vi gik i gang med at afkorte i de mål, det

nu skulle bruges til.

Derefter blev det hØvlet og ret-

tet på maskinen og vi begyndte at false karmtræet til
vinduer og døre med en hØvl, der havde skråtslebet jern.
Det blev til mange spåner, og skuldrene var Ømme efter
en dags arbejde.

Karmene blev zinkede, d.v.s. at hjørne-

samlingerne blev udført med zinker, som er skråtskårne
tappe.

Desuden blev udfØrt not i bundstykke for senere

tilsætning.

Skulle der være sidepaneler, var karmen no-

tet hele vejen rundt.

Indvendige sider blev afpudset

med pudshøvl og sandpapir, og kanterne fik samme omgang.
Karmtræet var selvfølgelig sorteret, så det mest harpiksholdige blev anvendt til bundstykker, der bedst kunne
modstå råd og fugt.
Vinduesrammerne på

l~

x 5 tommer planker blev afkortet,

hØvlet og delt på langs på båndsav.

Fandtes en sådan

ikke, blev det udfØrt ved skæring for fode som før omtalt.Medens træet endnu var firkantet, blev tapper og
slidser tilridset efter stregemål og skåret med retfilet
sav.

Dog måtte man for at skære brystet ved tapperne

have en model af kelingen, som blev udført med håndhøvl
med til slebet jern.

så var rammerne færdige til samling.

Rammerne blev spændt i hØvlebænken og rettet i vinkel,
der blev boret to huller i hvert hjØrne og heri isat trænagler.

så blev de pudset og kunne tilpasses i karmen.

Rammerne blev hØvlet lidt skråt indad for at kunne slippe
ved åbning og havde 2 mm luft ved siderne til udvidelse,
når fugtigheden satte ind.

Derefter kom beslåning med

indstemning af hængsler og isætning af antwerferstormkroge og stjærthager.

Endelig var vinduet færdigt til

grundmaling, som også var en lærlings arbejde.

Der brug-

tes fernis og okker.
DØrene (dannebrogsdØre) var det samme som vinduerne med
høvling, tilridsning, skæring af tapper, stemning af huller med lokbejtel og træknebel og limning af fyldninger.
Frisningen foregik med hØvlen med det skråtslebne jern,
der blev brugt til falsning.

Enderne på træet skulle

tages først for at undgå udflosning.
der krævede stor akkuratesse.

Det var et arbejde,

Man havde to streger på
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kanterne, som ikke måtte hØvles væk.

så kom samling med

lim og kiler i taphullerne, afpudsning med sandpapir og
beslåning med hængsler og dørlåse.

DØrhængsler findes

jo til højre og til venstre side, så man skulle vide til
hvilken side, dØren skulle åbnes.

I Jylland kendte man

ikke dengang betegnelsen hØjre og venstre for døre, men
brugte links og reks.

Det var først efter 1931, da jeg

begyndte som mester i KØbenhavn, at jeg hØrte betegnelsen
højre og venstre for en dØr.

Nu er det ens over hele landet.

Nu må man ikke tro, at hele vinteren gik med kun at lave
disse døre og vinduer.

Ind imellem blev der også tid til

meget andet, såsom et egetræsbord, senge, klædeskabe, kommode, limning af stole o.s.v.

Måske også en ligkiste.

Skulle den være sort, klarede vi det selv med kønrøg og
fernis.

Skulle den være egetræsmalet, hvilket var meget fint

dengang, blev den sendt til maler.
dag mere, inden den kunne afleveres.

men så gik der også en
Det skulle gå hurtigt,

man kunne jo ikke have de dØde liggende ret længe derhjemme
i stuen.

Senere blev der lavet kister, så vi altid havde

2-3 stykker på lager.

Engang vi var henne for at aflevere

en kiste, blev vi bedt om at lægge den dØde i kisten.

Vi

gjorde det, og det skete heldigvis også kun denne ene gang.
Maleren, vi havde, var for øvrigt en festlig fyr. Når han en
gang imellem kom på værkstedet, stod arbejdet for en tid
stille, og mester og han

op~riskede

deres oplevelser fra de

vandreture som navere i Tyskland. Det var lige noget for mig
at lytte til. Jeg drØmte om at komme til at opleve det samme,
men det blev der nu ikke noget af.

Krigen 1914-18 satte en

stopper herfor.
Når vinteren var forbi, skulle vi i gang med det udendØrs
tømrerarbejde.

Der var kØbt træ i skoven, og dette var

blevet kØrt ud på byggepladsen.

Vi gik i gang med at til-

hugge de runde stammer til bjælker og spær.

Det skete med

bindØkse og bredØkse, som vi kaldte dem i Jylland.
bilØkse er KØbenhavnerbetegnelse for

Bil eller

di~e værktØj~.

Efter

et snorslag med kridtsnor huggede man fØrst det grove væk med
bindØksen og derefter med bredØksen til kridtstregen.

Dette

hØrte der megen Øvelse til for at få træet til at blive lige
og uden store buler.
ikke få det.

Helt glat som hØvlet træ kunne man jo

Bjælkerne blev hugget på to sider, så de blev
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lige tykke, men spærene kun på oversiden, hvor brædder og
lægter skulle sØmmes på.

Derefter blev stammerne afbarket

og stablet op til tørring i 1-2 måneder.

så var træet klar

til afbinding, dvs. tildannelse af bjælker og spær til tagværk.
Murremmen blev anbragt på klodser på jorden, bjælkerne blev
henlagt herpå og fordelt med den afstand, de nu skulle have
på huset.
igen.

Fodremmen blev nedkæmmet i bjælkerne og fjernet

på bjælkerne blev henlagt brædder til profil.

brædder var underlag for opsnøring og afbinding.

Disse

OpsnØring

var tegning af tagværk og hvad dertil hØrer i naturlig størrelse, så tilskæring og tildannelse kunne ske efter denne.
Når muren var i rejsehøjde, blev de tunge bjælker ved hjælp
af murersvende og arbejdsmænd slæbt op på muren, samlet og
rejst.
ning.

Der var tradition for, at disse hjalp til med rejsDe kunne jo alligevel ikke arbejde på huset den dag,

tømrerne skulle til.
Øl til frokost.

Måske kØbte mester den dag en omgang

Bajere

drak man ikke til hverdag, for en

flaske Øl kostede jo elleve øre.

Næh, Øl fra anker eller vand

fra posten - det var hvad, der blev budt os.

SkibsØl og

brændevin drak man på de store arbejdspladser i byerne, og
som desværre var anledning til megen elendighed.
Efter rejsning kom påsømning af lægter til teglsten eller
brædder til tagpap.
tømrerens arbejde.

Oplægning af tagpap hørte også med til
så kom det indvendige arbejde med bl.a.

forskalling af lofter.

Dette var et hårdt arbejde for en

lærling, for brædderne skulle sØmmes på undersiden af bjælkerne.

Dette foregik på den måde, at man holdte brædtet

over hovedet med den ene hånd og med hammeren slog sømmet i
med den anden.

Det krævede gode armkræfter og megen øvelse,

før man kunne det.

Der blev lagt gulve, og der skete ind-

sætning af vinterens snedkerarbejde.

så var huset færdigt

fra tømrerens side.
Det var altså nogle af de discipliner, jeg blev uddannet i.

om vinteren skete det på værkstedet og om sommeren ude ved
opførelse af landbrugsbygninger, udhuse, staklader o.l.
var utroligt, hvad man som lærling var udsat for.

Det

Som husejer

var min mester forpligtet til at stille en mand til rådighed
for snekastning, når dette var nØdvendigt.
i min lod at være snekaster.

Det faldt også
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En bestemt sommer glemmer jeg ikke.

Vi havde fået arbejdet

med opførelsen af en stor lade ca. 14 km fra værkstedet.
Jeg blev vækket kl.
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hver morgen.

og afsted med madpakken.

så ned til morgenkaffen

Kl. 6 stod jeg på arbejdspladsen.

Ti timers arbejde, op på cyklen igen og hjem til middagsmaden
kl.

7~.

Men jeg var dog ikke mere træt, end jeg sammen med

et par smedelærlinge tog en tur til stranden og fik et tiltrængt bad.

på denne

arbejdsplads blev vi af bondemanden

hver dag kl. 12 inviteret med til bords sammen med hans kone
og søn.

De spiste deres middagsmad og mester og jeg den med-

bragte mad.

Vi fik kaffe til, og var der frugtgrØd til

middag, fik vi også det.
stuen.

Karlene og pigerne spiste i folke-

på andre arbejdspladser spiste vi under åben himmel

eller søgte ly i stald og lade, når vejret var alt for slemt,
for arbejdsskur eller skurvogn havde vi ikke.
Af rejsegilder fra min læretid husker jeg kun eet.
på en ret stor trelænget gård.
kranse.

Det var

Der blev hejst flag og tre

Ved fire-tiden samledes vi på stilladset under kran-

sene, og der var rigtige bajere til voksne og sodavand til vi
unge.

Bygherren holdt tale, hvor han roste mester for det

gode arbejde, der var udført til dato.

så blev der udbragt

et leve for gården med Ønsket om at den måtte blive til glæde og især gavn for de kreaturer, den måtte komme til at huse.

De tre traditionelle hurraer rungede.

vi bedt til middag, som
bajere og hvidtØl.

be~tod

Om aftenen var

af flæskesteg og rØdgrød,

Efter middagen samledes de voksne i een

stue til øldrikning og kortspil, vi unge i en anden hvor vi
fik sodavand, lagkage og småkager.

Det var efter den tids

forhold et rejsegilde af de helt store.
vi skulle jo være friske til kl. 6 igen.

Kl.LQ brØd vi op,
Senere kom jeg til

at deltage i mange rejsegilder med vin, kransekage og den
store spisning bagefter.
Nu skulle man tro med den lange arbejdstid og de ofte store
afstande mellem hjem og arbejdssted, at det var rimeligt,
at der blev

yde~en

vis Økonomisk kompensation af mester

for dette.

Isæ~til

vedligeholdelse af cykel, som jeg helt

og holdent selv måtte bekoste.
brugt til at fragte værktøj på.

Den blev jo blandt andet
En sæk på bagagebæren inde-

holdt medhØvl, hammer, stemmejern o.s.v., og på styret lå
l el. 2 save.

Nej, penge eller anden form for hjælp fik
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man ikke, det var som om det var noget, forældrene måtte
bekoste.
Lidt penge må jeg jo have tjent ved sØndagsarbejde for bønderne ved reparationer af døre og vinduer, tækning af tag
med tagpap, isætning af glas o.l.

For det var i hvert fald

blevet til så meget, at jeg ved læretidens ophør havde anskaffet mig det værktøj, der var nødvendigt for en svend.
Et stemmejern kostede dengang fra 50 Øre til 2 kroner, et
hØvlejern ca. 2 kroner, en savklinge l krone.

Savarme og

knopper lavede jeg selv, ligesom tre korte hØvle og to rubanke.

For at

en hØvl skulle være særlig holdbar, satte

vi en klat kit på en glasplade og anbragte hØvlen derpå.
Hullet i hØvlen fyldte vi med fernis, og så stod den med
fernis'en i nogle dage, indtil den lØb ud af begge ender på
hØvlen.

på den måde fik man en god og stærk hØvl, som til-

med også gled let henover træet.
Den nærmeste tekniske skole var i Århus ca. 16 km fra
hjemmet, så det var udelukket, at jeg i vinteraftener
kunne deltage i undervisningen.
spisestuebord.
een elev.

Den fik jeg så ved mesters

Det gik meget godt, der var jo een lærer til

Jeg fik lært alt om opsnøring af tagværker og

skæve trapper.

Tirsdag og fredag aften var jeg fri for

tegning for at kunne deltage i gymnastik i den lokale
gymnastikforening.

Jeg fik for øvrigt en guldurkæde som

første præmie i gymnastik.
Den sidste sommer i min læretid havde vi tømrerarbejdet ved
et nyt mejeri, hvor der også skulle leveres en skæv trappe
(kvartsvings) .

Den fik jeg lov at lave helt på egen hånd,

og det blev altså mit svendestykke.

Mester og jeg var alene

om arbejdet i min læretid, men et par måneder før jeg skulle
slutte, fik vi med kort mellemrum to nye elever.

Den ene

kom i lære som 14-årig, den anden havde været i lære et års
tid hos en anden mester som forbundter.

De blev antaget på

samme vilkår som mig, så vi tre delte værelse sammen i min
sidste læretid.
Jeg synes selv, jeg havde en god læreplads.

Jeg var med til

reparationer og nyt byggeri og fik frem for alt lært at slibe
og vedligeholde værktØjet, hvad der var ret vigtigt i dette
fag.
Den l. november 1916 var jeg så svend og skulle finde mig en
anden arbejdsplads.

Jeg opsøgte et par mestre i omegnen, men
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ingen af dem havde brug for en svend.

så var der ikke

andet at gøre end at forsøge i den store by Århus, hvor
det efter få dage lykkedes at få arbejde hos en snedkermester.

Det var sært for mig, at mester ikke selv ar-

bejdede med, men gik i pænt tøj, som var jaket og stribede
benklæder, til hverdag.

Det var heller ikke mester, der

antog mig, men han viste mig til sin formand.

Denne

satte mig i arbejde sammen med en anden ung svend hos seks
ældre bygningssnedkere.

på et værksted et andet sted havde

samme mester ti mØbelsnedkere i gang.

De ældre svende

modtog os pænt, var flinke og hjalp os godt til rette.
Tempoet var ikke så hårdt som i lærepladsen, men der blev
arbejdet jævnt og uden lange drikkepauser.
fØdselsdage fejrede vi ikke.

Kitdage og

Den største luksus vi tillod

os, var hver dag kl. 3 at kØbe en halv hvidtøl og en
kvart smørkage.

Vi satte os på hØvlebænken og nØd det,

selvom vi dermed tog en kvart time af den kostbare arbejdstid.

En halv hvidtØl kostede dengang 6 Øre og en kvart

smørkage 5 øre.

Arbejdstiden var fra

to halve timers frokost.
til 45 Øre i timen.
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morgen til
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med

Altså stadig 60 timers arbejdsuge

Jeg kan ikke undlade at bemærke, hvor

billig Øl er i dag i 1982.

Dengang koste fire Øl en time-

løn, nu kan en svend få tyve Øl for en timelØn.
Det var første gang i mit liv, jeg var på egen kost og
logi.

Værelse og kost fik jeg i et pensionat.

Herfra fik

jeg hver morgen en madpakke og en alm. halvflaske med kaffe.
Kaffen blev varmet på limovnen og nydt til frokost.

Værelse

Til mig selv var

kostede 3 kr. og kosten 9 kr. om ugen.
der så 15 kr. ud af en ugelØn på 27 kr.

Jeg skulle også

til at holde mig selv med tøj, hvor et sæt kostede 30-40
kr. - men så var der skam også vest til.
eller sko kostede
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Et par stØvler

kr. og en skjorte ca. 3 kr.

til teater og biograf blev der også til.

Penge

I et rigtigt

teater havde jeg kun været een gang fØr min

~~tid.

Vinteren gik sin gang med godt indendØrs arbejde, der mest
bestod af butiksinventar og trapper.

Pludselig var der ikke

så meget arbejde, så den anden unge svend og jeg blev fyret.
Jeg blev arbejdsløs - og hvad nu?

Jo, jeg meldte mig om-

gående i fagforeningen og forhØrte mig om nyt arbejde.

Det
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kunne jeg få, hvis jeg ville rejse til Viborg.
jeg lidt på, og sagde så ja.

Den tyggede

Det kunne jo være meget godt

at se andet end Århus og omegn.

Det år var der ikke en ledig

tømrersvend i Viborg på grund af opførelsen af fangelejren
ved Hald.
En dag i aptil startede jeg cyklen med værktØj og kuffert
på styr og bagagebærer.

60 km til Viborg og derpå 8 km til

værkstedet nordøst for Viborg.
fik kosten hos mester.
byen.

Der var nok en svend, og vi

Værelse havde jeg et andet sted i

Sommeren gik med opfØrelse af et stuehus og en villa,

og mester arbejdede selv med.

Alt blev udført i timelØn,

dengang behØvede vi ikke akkord for at bestille noget.
Flere gange den sommer tog jeg hjem lØrdag aften og tilbage
igen søndag. En tur på 136 km.
En måned fØr jeg rejste fra Århus havde jeg været på session
og blev taget til soldat. Jeg fik ordre fra militæret om at
mØde på Frederiksberg Slot d. 14. august 1917, og måtte forlade mit gode arbejde.

Jeg drog til hovedstaden, som jeg

så for første gang, og hvor jeg senere skulle få mit hjem i
mere end 50 år.

Militærtjenesten blev tillS måneder i alt.

FØrst lå jeg i Værløse-lejren og så i Næstved med vagter i
NykØbing F. og Karrebæksminde.
Krigen var slut, og den 14. november 1918 blev jeg hjemsendt.
En måned før hjemsendelsen var jeg indlagt på infirmeriet
i Næstved med spansk syge.

Og så kom jeg hjem til en familie,

der, på nær min moder, alle lå i sengen med spansk syge.
Min moder måtte forestå det hele.

Min onkel, der efter min

moders anden mands dØd var gået i kompagniskab med min moder
om gården, mine to søstre og en karl lå alle syge. Det
blev mig, der måtte i gang med at fodre og gøre rent i stalden.

Min moder måtte

to gange dagligt.

forud~n

at passe de syge malke ti kØer

Malkning nåede jeg ikke at få lært.

værste var, at vi også havde en mælketur;

Det

vel nok for at

hjælpe på Økonomien og for at have arbejde til karlen om
vinteren.

Med to heste for mælkevognen startede jeg hver

morgen kl.

6~

for at hente mælken fra gårdene.

al slags vejr, og turen tog

3~

Jeg kØrte i

time til mejeriet og hjem igen.

Efter en halv snes dage var alle raske, og alle overlevede.
Det var jo ikke lige mit håndværk, jeg kom hjem til, men
inden længe var jeg i arbejde hos en mester i nabobyen.

Det

lo.

varede nu ikke så længe.

En anden onkel, jeg havde, var

kØbmand og havde solgt sin forretning.

Han ville gerne

begynde igen som kØbmand i hans og mit fødehjem, men huset
var meget gammelt og forfaldent.

Sammen med en mester byg-

gede vi ham så et nyt hus, som det tog ca. 3 måneder at opfØre.
Jeg kom atter til Århus og fik arbejde hos et af vore
store jernbeton- og entreprenØrfirmaer med opførelsen af en
biograf og en hotelbygning.

Det var ikke lige den slags tøm-

rerarbejde, jeg havde tænkt mig, men jeg indså, at det jeg
havde lært i fag tegning ikke slog til.

Formanden var også

tømrer og fik af ingeniØren stukket en tegning i hånden.
Vær så god at gå i gang.

Det var tegninger, jeg ikke før

havde set, og som jeg slet ikke forstod.

Jeg indså da, at

hvis jeg skulle drive det til mere end altid at være almindelig tømrersvend, måtte jeg have noget mere kendskab til
teknisk tegning.

Jeg tænkte først på håndværkerskolen, men

til al held for mig var der fuldt besat denne vinter.

så

meldte jeg mig ind på Århus tekniske skole uden at vide,
hvad jeg gik ind til.

Efter en måned i optagelsesklasse

blev jeg indmeldt i bygningskonstruktørklassen.

Det var

hårde betingelser for mig, der kom fra den såkaldte ikke
grundmurede skole. Jeg vidste ikke, hvad matematik, kemi og
fysik var.

Faktisk havde vi udelukkende disse fag i de to

første klasser.

Jeg fik dog slæbt mig igennem.

så gik det

bedre i de faglige fag som husbygning, tegning af grundplaner, sanitære installationer, jernbeton, jernkonstruktioner og landmåling.

Det blev til fire semestre, og i maj 1922

kunne jeg så føje bygningskonstruktør til min titel.

I

min tid på teknisk skole hjalp min onkel mig Økonomisk, og
i de sidste to klasser fik jeg også tildelt et legat på
25 kr. hver måned, netop hvad mit værelse kostede.
så skulle jeg ud at finde arbejde igen.
hurtigt.

Det gik dog ret

Jeg blev ansat hos et entreprenørfirma, der

skulle bygge en 120 m lang jernbetonbro for DSB.

Mit

arbejde her bestod i at afsætte mål, nivellere og lave tegninger til forskalling, så togene kunne køre frit igennem,
mens arbejdet stod på.

Jeg fØrte lønningslisterne og stod

for udbetaling af lØnningerne.
kroner i sedler).

(Dengang havde vi 1- og 5-

ll.
Broen blev færdig og nu havde jeg fået lyst til jernbeton.

Dette var jo noget andet end at hØvle, save og

slå sØm i.

Jeg søgte ind til et kØbenhavnerfirma i

beton, og som havde en filial i Århus.

jern-

For firmaet kom

jeg til at udføre en l km lang betonvej af Århus-Silkeborg
landevej.

Det var vistnok det første stykke vejbetonbane

i Danmark.

så blev jeg sat til at opføre et vandtårn for

D.S.B. ved den nye banegård i Århus, en la m hØj silo til
en herregård, at foretage pæleramning til en fabrik i Silkeborg og til sidst at opføre et pakhus ved Århus havn.
Det var efterhånden blevet til, at vi gik fire formænd på
samme plads.

Det var jo ikke så godt.

Jeg, der stadig

var ugift, var den, der bedst kunne forflyttes.

Ingeniø-

ren anbefalede mig til et søsterselskab, som firmaet havde
i Faxe.
Århus.

Min moder havde solgt gården og var flyttet til
Her oprettede hun et pensionat, hvor jeg traf pi-

gen, der var fra Fyn, og som senere skulle blive min hustru.
Hun flyttede til KØbenhavn - og jeg til Faxe.
I Faxe bestod mit arbejde i at sætte 50 til 100 mand i arbejde.

Det var en god, fast plads, men ikke lige det

jeg havde tænkt mig.

I min fritid tegnede og opførte jeg

to villaer, en butiksejendom med beboelse og en ret stor
svinestald.

Med stillingen fulgte en tre-værelsers lejlig-

hed med kælder, hvor jeg fik indrettet mig et værksted med
limovn.

Jeg lavede en hØvlebænk, og jeg kunne herefter la-

ve de fleste af mine mØbler selv.

Nogle af dem er i brug

den dag idag.
I 1927 på Skt. Hansdag blev jeg så gift med porcelænsmalerinden i Skt. Hans kirke i Odense.

Nu havde vi et par

ret gode år, havde fået bekendtskabskreds og deltog i fester.

Min kone malede og havøe et undervisningshold.

Et

sommerhus ved ladepladsen ved Faxe havde jeg også fået
stablet på benene formedelst 30 kr. til transport.

Et

helt vognlæs Ford-bilkasser, som man dengang kunne afhente
gratis i Sydhavnen i KØbenhavn var blevet kØrt til Faxe.
Den 2. marts 1931 udvidede vi familien med en søn.

Min

kone tog denne sommer turen med det lokale tog til ladepladsen, gæster havde vi en del af, og middagen var altid
kylling af egen opdræt.

12.

Efter syv år ved samme arbejde begyndte det at kede mig.
Jeg havde for lidt brug for det håndværk, jeg havde lært.
Jeg tænkte på at rejse, hvad der ikke lige var i firmaets
interesse.
om det.

Vores ingeniØr og jeg talte frem og tilbage

Også han mente, det var på tide, jeg sprang fra,

hvis jeg gik og tænkte på at begynde for mig selv.

Jeg

kom i forbindelse med en tømrermester i KØbenhavn, der ville afstå sin forretning.

Vi aftalte, at jeg skulle lave

det arbejde færdig, han havde bestilling på.

Det var så

min start som tømrermester i KØbenhavn, og det skete l. november 1931.
3000 kr. havde jeg lånt af min svigermoder.

Det var, hvad

jeg havde at begynde med - en ret god kapital dengang.
Min fØrste tid som mester gik med at lave reparationer
sammen med en lærling, der var fulgt med forretningen.
Men det var ikke nok.

Kunderne kunne man jo ikke kØbe,

så det var med at komme i gang med rigtig husbygning.

En

kolega og studiekammerat fra teknisk skole var også begyndt i KØbenhavn som tømrermester, men var gået over til
arkitektvirksomhed.

Ham opsøgte jeg.

Da han heller ikke

havde ret meget at bestille, blev vi enige om at prØve med
en annonce i Berlingske Tidende.
huse til meget billige priser.
vi fik to huse at bygge.

Vi tilbØd opfØrelse af
Det gav til resultat, at

Mine første i KØbenhavn.

blev efterhånden til flere villaer.

Det

Dog ikke efter annon-

cen, men gennem bekendtskab med arkitekter og murermestre.
I foråret 1934 kØbte jeg en grund i VanlØse for 4000 kr.
med 500 kr. i udbetaling.

Huset tegnede jeg selv og fik

en byggetilladelse og et lån i banken.

Med hjælp fra min

kone og en svoger blev kælderen gravet ud og fundamenterne
stØbt.

Arbejdet blev fortrinsvis udført om af terne og om

søndagene.

Det skulle jo være billigt.

hus med fuld kælder og i to etager.
og på l. sal.

Det blev til et

Med beboelse i stur

Dengang skulle man helst bygge huse med to

lejligheder, så der var til hjælp til skatter og renter
fra lejeindtægten.
I samme periode opførte jeg en kul- og kokssilo helt af
tømmer.

Det var en ret indviklet konstruktion, men dog

ikke værre end at jeg kunne stå for tegne- og ingeniØrarbejdet og få det godkendt af bygningsmyndighederne.

13.

Det var meningen med huset i VanlØse, at det skulle sælges,
så jeg kunne komme i gang med noget nyt.

FØrste sal fik

jeg hurtigt lejet ud og flyttede så selv ind i stuen.

Her

boede vi et års tid før hele huset blev salg t for en sum
af 34000 kr. med en udbetaling på 3000 kr i kontanter og en
grund i Vangede.

Den var vurderet til 9000 kr.

Mit hus i

VanlØse var en familie så indtaget i, at jeg kom til at bygge et hus til dem efter de samme tegninger.
Nu mente jeg, at jeg med en grund i Gentofte kommune ville
det blive en let sag at bygge hus og sælge det.
blev noget helt andet.

Men det

Huset fik jeg godt nok bygget, men

det blev ikke solgt omgående.

så måtte vi selv flytte ind.

Her fik vi den 9. juni 1937 en datter og havde nu både sØn
og datter.

Dette har fØrt til, at vi senerehen fik 7 bØrne-

bØrn
I samme kvarter kunne jeg overtage to grunde uden penge,
blot jeg ville bygge på dem.

så kunne ejerne få pengene

for grundene, når husene blev solgt.

De blev bygget og

langt om længe solgt for en meget lille pris.

Også det

hus jeg selv boede i.
Tiden var forbi med at bo i egen villa.

Vi måtte flytte

i lejlighed i KØbenhavn, men holdt dog skindet på næsen.
Dengang var der hundredvis af villaer til salg i KØbenhavn og omegen, som var bygget af håndværksmestre med
salg for Øje og for at have noget at beskæftige sig med.
så kom krigen i 1939.

Alt byggeri gik i stå.

Der var

ikke meget andet at lave end bunkers og beskyttelsesrum.
Min kone måtte igen i gang med porcelænsmaleriet for at
bidrage med sin lØn til mad og husleje.

I de sidste krigs-

år var der igen blevet bedre salg i huse, og min svoger,
der var købmand, kØbte grund på Amager.
hus og fik det solgt ret omgående.

Her byggede vi et

Dette gentog sig med

flere villaer i det samme kvarter.
I et af husene i Vangede havde jeg et pantebrev på 10000 kr.,
som blev indfriet og som gav mig et godt rygstød.

Murer-

mesteren, der byggede mit fØrste hus i VanlØse og som jeg
gennem årene havde arbejdet meget sammen med, var på
grund af en anden murermester, som det ikke gik så godt
for, kommet godt i gang med etagebyggeri.

Det gav hans to

14.

friske sØnner, der dengang stod på stilladset, mod til at
fortsætte med etagebyggeri i stedet for villabyggeri, som
deres far og jeg tidligere havde puklet med.

Der blev dan-

net et aktieselskab af samtlige håndværkere, ingeniøren
og arkitekten.

Grunden havde vi udset os i forvejen, og

den blev kØbt på fine betingelser.

Der blev tegnet huse,

12 blokke med 2 etager - ialt 88 lejligheder.

Byggelån

fik vi i banken.
Men hvordan skulle jeg skaffe penge til 4-6 svende og et
par lærlinge, der skulle have lØn hver torsdag indtil første byggerate kunne udbetales?
og fik bankdirektØren i tale.

Jeg henvendte mig i banken
Jeg kendte ham fra andre

byggesager, der havde haft byggelån i banken.

Han fore-

slog mig at transportere hele min entreprisesum til banken med undtagelse af den del til tØmmerhandleren, som fik
egen transport.

så kunne jeg trække til lØnninger og mig

selv, indtil raterne var til udbetaling.
at være et godt system.
sigt over pengene.

Det viste sig

på den måde havde jeg god over-

TØmmerhandleren fik, hvad han skulle

have, og jeg kunne se, hvornår der blev råd til kØb af ny
bil.

Det blev til tre volvoer.

Den sidste havde jeg i

17 år, men på grund af min alder måtte jeg til sidst sælge
den.

Vognen blev påny indregistreret og kØrer stadig.

Jeg fik efterhånden flere svende i arbejde, og jeg mente det
var på tide, at jeg meldte mig ind i KØbenhavns TØmrerlaug.

Derigennem kunne jeg få støtte og vejledning til

svendenes akkordregnskaber.

Ved to fadderes hjælp, det

skulle man have dengang, blev jeg optaget i det gamle hæderkronede laug fra 1515.
gavn og glæde.

Dette har siden været mig til stor

Efter få år fik jeg tilsyn med svendeprø-

verne, der afholdes to gange årligt.
år.

En post jeg havde i 15

Derefter virkede jeg i nogle år som censor og skue-

mester.

Jeg var med i priskurantudvalget ved udarbejdelsen

af en ny priskurant for svendene.

Desuden var jeg syns-

og skØnsmand og havde udregning af tilbud.
En ældre laugsbroder, der underviste på Frederiksberg
tekniske skole Ønskede at holde op.
til dette job, som jeg havde i 3

å~

~an

anbefalede mig

i vinterhalvåret, og

hvor jeg underviste i modellering og fagtegning.

En

anden laugsbroder, der var i bestyrelsen i Københavns

15.

tekniske skole, fik mig til at tage nogle dagtimer på
konstruktØrskolen.

Her underviste jeg i tilbudsudregning

for tømrere og snedkere.

Senere også i husbygning.

Odd Fellow-logen har jeg været medlem af i 16 år.

så

tabte jeg interessen og meldte mig ud på behørig vis.
Gennem en logebroder kØbte jeg en villa i Skovlunde med
tilliggende grund på to td. land jord.

Jeg havde fore-

stillet mig, at der kunne bygges to rækker rækkehuse på
jorden.

Men dette forbØd bygningsmyndighederne.

Resul-

tatet blev i stedet, at jorden blev udstykket i 13
byggegrunde, som jeg ret hurtigt fik solgt.

Og så var den

forretning slut.
Det gik stadig godt med karrebyggeri, og her kan nævnes
en ejendom på Ordrupvej med 2 opgange i tre etager.

Som nabo

lå en villa, jeg havde bygget flere år i forvejen. Desuden
kan nævnes Lystoftepark med lo blokke og 88 lejligheder,
Virumbo i blokke med i alt 240 lejligheder,

2 opgange på

Husum Torv med butikker og beboelse, 4 opgange i Kastrup,
28 rækkehuse på Løjtegårdsvej og ind imellem enkelte villaer og indretning af taglejligheder.
Det sidste byggeri, jeg var med i, kalder jeg "Huset på
Christianshavn", og det var nabo til Kofoeds Skole.

Nu

var jeg blevet 67, og da dertil kom, at håndværkerne også
skulle momsregistreres og være skatteopkrævere, holdt jeg op
med tØmrervirksomhed.

Dog fortsatte jeg fire år endnu med

undervisning på teknisk skole, men efter 15 år på denne arbejdsplads fandt jeg det på tide at holde op. Mine bØrn var
forlængst fløjet fra reden og havde fået eget hus og hjem.

W

Jeg havde samlet lidt patebreve og aktier, og med den gode
folkepension mente jeg nok at kunne klare mig Økonomisk.
I min tid på Teknisk skole

~ar

jeg med et hold elever på

tur til Wien og på en tur til London.
det jo ikke været altid.

Arbejde alene har

Der har også været tid til bilture

Danmark rundt, til enkelte ture i Tyskland og en tur til
Dalarne.

Hver sommer har vi været 8 a 14 dage i sommerhus

i Hønsinge Lyng ved SejrØ-bugten.

Men allerhelst mindes jeg

ferierne på min datters og svigersØns Ødegård ved Knared i
Sverige.

Her blev der arbejdet i stald og have og taget på

fisketure til sØerne, og man kunne undertiden fange til
middagsmaden.

Når bØrnebørnene kom hjem fra Lagaen med et

16.

bundt ål, som de selv røg i den hjemmelavede ovn, så var det
dage, man sent vil glemme.
Jeg bor nu på 25. år på Frederiksberg.

Desværre har hel-

bredet de to sidste år ikke været så godt, men endnu har jeg
da min kone, der passer mig og hjemmet godt.

Og mine børn

er flinke til at tage mig med på en tur, og det tit med frokost eller middag.
Om lærlingeuddannelsen skulle jeg måske have udtalt mig

tidligere.

Alle, jeg har udlært, har bestået svendeprØven.

Een med sØlv, og een med bronzemedalje.
gamle håndværk ikke så meget mere.

Desværre ses det

Det kan nok skorte lidt

på uddannelsen i de praktiske fag på teknisk skole, dog
ikke hvad tegning angår.

Men den nye EFG-uddannelse bekym-

rer mig meget, for en lærling på en byggeplads og et værksted,
hvor der er 3 - 4 svende til oplæring, er det da ikke bedre
end en lærer og 20 elever ?

