
På billedet her ses de uoverkommeligt mange fotoalbums med mine forældres billeder, som min mor Vibe efterlod sig 
da hun døde i 2007. Det drejer sig om farvefotos, taget af både Aage og Vibe fra omkring 1955 og ordnet i albums af 
Vibe. Det er hovedsageligt et udvalg af disse billeder som gengives og kommenteres i denne publikation. I håb om at 
jeg så kan forsvare at smide dem ud eller give dem videre til andre. Desuden har jeg suppleret med sort-hvide billeder 
fra ældre albums, kopier af Aages og Vibes diapositiver som min bror Stig har produceret, scannede farvenegativer af 
mine egne som min datter Marianne har produceret, og nogle senere (mest digitale) billeder af mine egne.

Mine kommentarer består mest af hvad mine forældre har fortalt og jeg selv har oplevet. Men jeg har også – især når det
gælder Aages barndom – stjålet med arme og ben, bl. a. fra min kusine Ann Birgittes kommentarer til nogle gamle 
breve, som hun har uddelt kopier af. Desuden har jeg afskrevet, samlet (og lettere redigeret) nogle af Vibes egne 
skriverier i en slags appendix.

Tue Tjur, februar 2017.

Det er mine forældre som er hovedpersonerne i det følgende. Dem kalder jeg naturligvis for Far og Mor, undertiden 
Aage og Vibe. Jeg begynder med at fortælle om deres liv før de mødte hinanden i 1938.

Carl Aage Hansen  (navnet Tjur kom først til senere) blev født 24. september 1918 i København. Hans far (altså 
min farfar), som arbejdede i “Lundsgaards Forsikringskontor”, hed Carl Hansen (født 15. oktober 1893), og hans hustru 
(min farmor) hed Rigmor, født Juhl Martens (1896). Aage var deres første barn. Efter ham kom, i ret hurtig rækkefølge, 
tre til: Kaj (november 1919), Lise (januar 1922) og Poul (april 1924).

Det fremgår ikke af dette, at familien i virkeligheden nærmest var hjemmehørende på Fyn. Lundsgaards Forsikrings-
kontor lå oprindeligt i Svendborg, hvor både Carl og Rigmor var blandt de ansatte. Men firmaet flyttede til København, 
og de flyttede altså med.

Nu kommer vi allerede til ulykkerne. Dem er der ellers ikke så mange af i denne beretning, men lige i dette hjørne er 
der så ganske rigeligt. Kaj var født som “blåt barn”, hvilket betød at han havde en dengang uhelbredelig hjertefejl, som 
man i almindelighed døde af som barn. Det gjorde han også, han døde i maj 1925. Men det kom hans mor ikke til at 



opleve, for hun var død året før, umiddelbart efter Pouls fødsel. Formodentlig af barselsfeber, som man jo den gang 
heller ikke kunne behandle effektivt. Og nogenlunde samtidig med dette gik Carls arbejdsgiver konkurs. 

Farfar påstod at ulykker kommer i klumper, og forsøgte
at begrunde det med mærkværdige figurer og formler,
som jeg overhovedet ikke kunne forstå. Jeg insisterede
på, at ulykker normalt kommer helt tilfældigt og ganske
uventet. Vi var nær blevet uvenner. Her sprang jeg altså
lidt i det, nu var jeg jo både født og voksen og kunne
tale fornuftigt med min farfar. Men det var først endnu
senere det dæmrede for mig, hvor han havde denne sære
idé fra.

Det er ikke nemt at sætte sig i Carls sted, når man er
så heldig ikke at have oplevet noget lignende.  Hans
reaktion var tilsyneladende “Jeg må væk herfra!”. Men
han havde jo fire børn, og han var langtfra nogen
uansvarlig eller urimeligt selvcentreret person. Han
klarede sig på en eller anden måde, fik hjælp af familien
til børnepasning og husholdning. Og nogle penge må
han jo også have skaffet til huse på en eller anden måde,
muligvis som vekselerer.

Efter Kajs død fik han placeret de tre børn hos diverse
familiemedlemmer og rejste til Canada. Der tilbragte
han to år i forskellige jobs. Perioden er dokumenteret
ved de breve han sendte hjem til Aage – dem som Aage
og Lise har opbevaret, og Lises datter Ann Birgitte har
kopieret og fordelt til os alle. 

Men det vil jeg ikke gå i detaljer med her. Tilsyne-
ladende var det vigtigste for Carl, at han fik tid til at
restituere sig, så han kunne klare dagen og vejen. Når
man vurderer hans beslutninger må man huske på, at
tiden var en anden. Dengang mente man vist ikke, at det
overhovedet var muligt for en mand at være alene med tre børn.
                                                                                                             Aage og Kaj? Det kan vist ikke være andre ...
At miste sin mor som femårig præger naturligvis et
barn for livet. At miste sin lillebror året efter, og så blive 
sat i familiepleje og måtte undvære sin far i to år er også stærke sager i den alder. Egentlig syntes jeg at min far var 
kommet godt igennem det. Altså da jeg, mange år efter, var stor nok til at have en mening om den slags. 

Men der var nu nogle karakteregenskaber ved ham, som nok stammer fra disse voldsomme oplevelser i  barndommen. 
Blandt andet en vis tungsindig alvor og mangel på den lattermildhed og humor, som ellers er så karakteristisk for 
Hansen-familien. Blandt andre hans helsøskende Lise og Poul havde denne smittende latter, som de uden tvivl har arvet 
efter deres far. Det var måske den han skulle over til Canada og generhverve? Nå, min far havde den altså ikke. Og jeg 
fornemmede – uden nogensinde at have turdet sige det til ham - at han måske var lidt misundelig på Poul af den grund. 
Poul, som jo sagtens kunne være stor i slaget, han havde jo knap nok opdaget tabet af deres mor, selvom det jo oven i 
købet var hans fødsel der ... osv. osv. Ikke at jeg tror, at min far havde den slags irrationelle tanker som voksen, men det 
har han da nok haft da han var 6-7 år. Og der kan jo være nogle gamle følelser, som ikke har sluppet helt. 

Nå, som sagt mener jeg at Aage alt i alt kom temmelig helskindet igennem sin barndoms traumer. Og tilværelsen blev 
da også genoptaget på bedste måde da hans far kom hjem fra Canada. Børnene flyttede sammen med deres far, og kort 
efter traf han Edith, som var hende vi kom til at kalde for Farmor (ja, undskyld Rigmor, men vi har jo aldrig kendt dig). 
Senere flyttede familien ind i en stor villa på Munkevænget i Odense, som de ældre medlemmer af familien Hansen 
altid har omtalt med stor ærefrygt. Vi unge (ja herregud! jeg er f.eks. kun 71, og de andre er endnu yngre) har nok fået 
lidt overdrevne forestillinger om, hvor fantastisk den var. Som noget i stil med Amalienborg (altså alle fire palæer). Nå, 
plads var der i hvert fald brug for, der kom nye skud på stamtræet. Edith fødte tre børn (idet vi ser bort fra en der døde 
som spæd): Hans Jørgen (september 1929), Dorrit (juni 1935) og Thyge (juni 1941). Det har uden tvivl været godt for 
Aage at vokse op i dette virvar af børn og voksne i alle aldre, selvom han (som han åbenhjertigt har berettet for os) ikke 
var vildt begejstret for sin nye mor. Det ville da også være et mirakel hvis han var, hun var kun 9 år ældre end ham, og 
har vel forsøgt at spille en rolle som både kærlig og myndig mor for denne 11-årige knægt, der stadig havde sin rigtige 



mor i frisk erindring. En typisk konfrontation, som han har fortalt om: Farmor siger “har du ikke lyst til lige at smutte 
hen til købmanden og købe ...”. Aage svarer, i overensstemmelse med sandheden (som han altid har sat ekstremt højt): 
“Nej, jeg har ikke lyst, men jeg skal nok gøre det alligevel”. Hvorefter Farmor hævder, at han er da vist sur.

     

              

              

                                              
                                               Rigmor                                                                    Rigmors barndomshjem

I tiden før Carl kom hjem fra Canada (og sikkert også efter) har Aage har haft en del at gøre med sin afdøde mors 
familie. Især var der en moster Andrea, som Aage korresponderede med, og måske også mødte en gang imellem. Kortet 
ovenfor til højre kunne være fra hende fra hende, jeg ved det ikke. Aage kom også i sin morfars butik, nærmest en 
kiosk, i Svendborg. Han har fortalt hvordan han fik lov at læse nogle af de uopsprættede blade i butikken ved at 
smugkikke ind mellem siderne. Han havde også en del historier om hvor umådeligt fattige de var. 

Alt i alt får man det indtryk, at både hans mors og fars familier hjalp ham med at håndtere tabet af hans mor på en god 
måde, uden at forfalde til  de mere friskfyragtige idéer om at “glemme fortiden” og “se at komme videre”, som vist 
ellers var en del oppe i tiden.



Aage viste sig at være flittig og dygtig i skolen, så han kom i
gymnasiet på Odense Katedralskole, sproglig linie. Billedet til højre
er nok fra hans gymnasietid. Efter studentereksamen ville han gerne
læse jura i København. Hans far lovede at støtte foretagenet med 150
kr om måneden, hvilket dengang lige netop slog til. Men så var det
også meningen at han skulle gøre noget ved studierne. Det gjorde
han også, i så høj grad at Vibe – da de traf hinanden – var helt
fortvivlet over at manden næsten aldrig kunne få tid til at holde fri. 

Og sådan var han i øvrigt hele livet, bortset fra at han blev lidt bedre
til at holde fri (dvs. arbejde i hus og have). Det var ikke altid så let
for os børn, for eksempel hans ældste søn, at leve op til hans arbejds-
moral. Han var ikke begejstret for den måde jeg dalrede gennem livet
på, og bekymret for hvordan det dog skulle gå mig senere når jeg
tørnede sammen med den barske virkelighed. 

Han endte selvfølgelig med at få en super embedseksamen, som
førte til at han blev ansat som sagførerfuldmægtig på H. H. Bruuns
kontor, et af de mest respekterede sagførerfirmaer i København. 

Dengang tjente man næsten ingenting som fuldmægtig. På et
tidspunkt fik han mulighed for at undervise som ekstern lektor på
Handelshøjskolen, formodentlig i aktieselskabsret. Det gav hans chef
ham tilladelse til, og de ganske få undervisningstimer fordoblede
næsten hans indtægt! 

Stillingen gav til gengæld gode muligheder for at tjene noget mere
senere hen, og det gjorde han sandelig også. Men nu er vi allerede
nået til den tid, hvor han havde mødt Vibe og var blevet både ægtemand og far. 

Vibeke Gunder Hansen blev født 13. april 1920 i Silkeborg. Hendes far, Peter Gunder Hansen (født 30. januar 
1879 i Solrød) var stadsingeniør i Silkeborg. Hendes mor, Signe Oline Hansen (født 4. juni 1890) var hjemmegående. 
De havde i forvejen en søn, Edwin (født i 1912). Morbror Edwin var født i Amerika, hvor de boede 1912-19.

Men mere vil jeg ikke gøre ud af min morfars og mormors historie, for den har jeg allerede skrevet om i beretningen
Peter og Signe , som man kan finde på nettet ved at klikke på titlen her, eller gå til Tues hjemmeside tjur.dk/Tue og 
vælge “Familiebilleder”. Det samme gælder Vibes barndom og ungdom, som jeg heller ikke vil skrive ret meget om her.
For en stor del af det jeg kunne skrive kan man finde i “Peter og Signe”, og desuden har hun selv skrevet så ganske 
udmærket om sin barndom og ungdom. Se Vibes Notater (som også kan findes på min hjemmeside samme sted som 
“Peter og Signe” og nærværende beretning).

               Vibe bliver student i 1938. Så der danses 
                          omkring Drewsen på Torvet.

http://www.tjur.dk/Tue/Familiebilleder/PeterOgSigne.pdf
http://www.tjur.dk/Tue/Familiebilleder/VibesNotater.pdf
http://www.tjur.dk/Tue


                                        Aage. Ca. 1939                            
                                                                                                                              Vibe. Ca. 1939     

         
                             Og igen: Vibe, Ca. 1939

               Dette er det første billede jeg har kunnet
              finde af Aage og Vibe sammen. Ca. 1939.



Her er det nok Aage som har været været
fotografen. Hans 5 søskende er fra venstre:

Poul          Thyge  Lise
                                  Hans Jørgen
      Dorrit   

                   Ca. 1942.

                                                                                                                

Vibe og Aage blev gift i Silkeborg 4. juni 1943. 

Det var i den forbindelse Aage i oktober 1942 skiftede navn fra 
Hansen (som de jo begge to hed) til Tjur. Tjur var et navn de 
selv havde fundet på, der var ikke andre der hed sådan. Men der
var nogle sagførere med fuglenavne (Stær og Svane), så det er 
måske det der har inspireret dem. 

De fandt en lejlighed, 1. sal af en villa på Frødings Allé i 
Søborg. Far arbejdede hos H. H. Bruun og Mor på 
Telefonfabrikken Automatic. Der var hun indtil hun skulle føde 
mig i 1945. Vist nok efter en abort, for jeg fik kælenavnet 
“Kaksi” (2 på finsk). Der må vel så også have været en “Yksi” 
(1 på finsk).

De havde ikke mange penge. Og det var jo under krigen, der 
var mangel på mange ting. Man fik frakker vendt, pantsatte 
dem om vinteren, spiste byggrød til forret, lappede kassable 
cykelslanger igen og igen, havde mørklægningsgardiner for 
vinduerne, fyrede med tørv og frøs alligevel.



Her er så den glade mormor og den glade mor med vidunderet, engang i 1945 eller 46. Mor havde i den grad glædet sig 
til at få et barn – og det kan jeg jo kun være glad for. På hendes ønskeseddel til jul stod der ikke andet end “en lille 
Kaksi”. Men hendes drømme om andre ting – f.eks. om at blive arkitekt – var jo så for en tid sat på lavt blus.

Her er jeg så få år efter i min bil:

Billedet er vist taget i Espergærde, hvor vi holdt sommerferie da jeg var 4-
5 år. Er der ikke en antydning af sundet i baggrunden, og er det ikke en 
stejleplads jeg kører rundt på?

At jeg overhovedet havde sådan en trædebil var vist lidt af et mirakel. For 
sådan en var da dyr, og jeg mindes ikke at have set mange af dem 
dengang. Jeg gætter på at de købte den brugt, og solgte den igen da jeg 
var blevet for stor til den. 

Men økonomien var nok også i hurtig fremgang. Jeg kan jo ikke huske 
noget om den slags ting. Men jeg ved da, at de allerede i 1950 fik råd til at
købe et lille rækkehus på Hedevænget i Bagsværd. Og mor arbejdede 
selvfølgelig ikke, så noget mere end de 300 kr. om måneden må det være 
blevet til hen ad vejen. Men først til en begivenhed, som indtraf medens vi
boede på Frødings Allé:

Far og jeg sad – helt usædvanligt – en søndag eftermiddag og spillede gris
med de gule kort, dem med sorte skråstriber, på bordet med det brune 
tæppe. Han sad og ventede på at fru Darre eller hendes oldefar (det kaldte 
jeg Hr Darre, fordi han havde overskæg ligesom oldefar) skulle komme 
op ad trappen og sige, at der var telefon til Far. For Mor var på 
fødeklinikken og skulle føde en bror eller søster. Og Far var lidt 
fraværende af og til. 



Det blev så Gerd. Hun fik kravlegård ved siden af mit “værelse” (en indhegnet kvadratmeter af den lille stue, som til 
forveksling lignede endnu en kravlegård, og som netop nu var blevet halvt så stort som før). 

                  Jeg syntes ikke at hun virkede videre fornuftig. 
                  Men jeg har nok været jaloux, jeg kan bare ikke
                  lige huske noget om det.

                                                                                                                      Kosten vender forkert.
                                                                                                                      Men det er hun åbenbart ligeglad med.

                       

      

                   
                                                    Senere (på Hedevænget) kom så Stig. Han
                                                    var en charmetrold. Og en krudtugle. 



Gerd lærte at tale. “Tit tit far” var de første ord hun sagde, og begejstringen ville ingen ende tage. Hun kunne også sige 
“der pip pop bor”. Pip og Pop var vores undulater. De stod i børneværelsets vindue ud mod forhaven, så man kunne se 
dem udefra, så Gerd bedre kunne finde hjem hvis hun blev væk. Det var vel så meningen, at hvis hun blev helt væk, og 
en voksen ville hjælpe hende, men ikke vidste hvor hun boede, så kunne hun sige “der pip pop bor”. Så måtte man jo 
håbe, at hun fandt nogle højt begavede voksne hvis hun blev væk. Men det blev hun nu aldrig.

Her er hele Mors familie på Kongevejen 127 i Virum, hvor Morfar og Mormor boede nu. Øverst, fra venstre til højre: 
Moster Agnes (Mors moster), Edwin, Vibe, Aage og Morfar i baggrunden, Mormor og Tante Marise (som var Edwins 
kone Marie Louise). På trappen de fem børnebørn: Tue og Rigmor for oven, Stig og Gerd på næste trin, og Irene på 
nederste trin. Rigmor og Irene var Edwins døtre.



Det var i 1950 at Aage og Vibe flyttede til Bagsværd, Hedevænget 18. Til et lille rækkehus, som dog var meget større 
end den lille lejlighed på Frødings Allé, og som oven i købet havde have både foran og bagved. Der var et køkken, to 
stuer og et værelse, som vi tre børn fik til deling. Fars og Mors soveværelse blev indrettet i kælderen. Husene havde 
naturligvis fuld kælder, der skulle jo være plads til både vaskerum med gruekedel og fyrrum med fyr og varmtvands-
beholder og plads til en masse koks.

Før Stig kom til kunne Mor køre i byen og købe 50 g leverpostej og 2 skiver spegepølse og hvad der ellers var råd til 
oppe i ismejeriet på Gammelmosevej med Gerd og mig på cyklen. Jeg var vant til at sidde bag på Mors cykel og råbe A-
U A-U, så folk kunne komme af banen, fordi de troede at der kom en ambulance. Det lærte Gerd også, så nu troede folk 
at der kom to ambulancer, og var endnu hurtigere til at komme af banen. Men det kunne Mor jo ikke længere da Stig 
var blevet født. Hun kunne måske nok efterlade mig alene i en halv time, men det blev snart unødvendigt. Dels fik vi 
nemlig et køleskab! Så behøvede man jo ikke at købe ind hver dag. Og desuden så ...

     ... fik jeg en cykel! Selvfølgelig en voksencykel, børnecyklen var knapt      
     nok opfundet. Far måtte sætte sadlen ned på stangen, og så var der jo netop plads  
     til at sætte et kosteskaft der hvor saddelpinden skulle have siddet. Jeg var længe 
     om at lære at cykle, jeg kunne kun lige nå pedalerne, og måtte skubbes igang. 
     Men jeg lærte det da til sidst.



Og når det gælder transport skete den helt store
revolution i 1953 (tror jeg), hvor Far købte en
bil for 3000 kr. af sin chef. Det var en engelsk
Standard med rattet i højre side. Selvom han
indtil da havde været inkarneret cyklist, var han
meget glad for den. Før han overtog den
(Højesteretssagfører H. H. Bruun skulle jo lige
købe en ny) snakkede han uophørligt om, hvor
blanke lygterne og kølergitteret var. Han havde
muligvis forestillet sig at han skulle køre på
arbejde i den, men Mor indså jo hurtigt, at den
kunne være til ret stor hjælp for hende når hun
skulle købe ind og køre os til det ene og det
andet når han ikke lige var hjemme. Så han
måtte, i hvert fald nogle af dagene, klare sig
med cyklen og S-toget en tid endnu.

På bilens bagsæde var der plads til fire børn og en kuffert. Det kan virke lidt overraskende når man ser på billedet, men 
det var der altså. Vi har været på ferie med Kusine Rigmor flere gange.

Og a propos Rigmor, her har vi så et billede af os tre og vores to kusiner på Mors side (Morbror Edwins børn). Fra 
venstre Rigmor, Stig, Gerd, Irene og Tue. Rigmor var et par år ældre end mig, og Irene var et sted mellem Gerd og Stig. 
Men dette billede er muligvis taget på Bakkevej i Virum. Det kommer vi til nu.



I 1955 (tror jeg det må have været) var Fars indkomst åbenbart steget betydeligt, og de købte for – så vidt jeg husker – 
50.000 kr en kæmpestor villa i Virum, Bakkevej 20. Den trængte til en kærlig hånd, både indvendig og udvendig. Men 
en kærlig hånd havde de også. Vibe var helt parat til at få en masse ideer til hvad Aage skulle lave. De knoklede, både i 
hus og have i al den tid vi boede der, og det endte da også med at være et drømmehus. Sådan har de i øvrigt altid gjort, 
også senere i deres liv. Jeg fik et job: Baghaven, som var ryddet for kratskov af en eller anden professionel, skulle jeg 
grave igennem og lægge kartofler. Så ville jeg få 100 kr. Jeg knoklede så meget jeg nu kunne, men blev aldrig færdig. 
Om jeg fik nogle af pengene kan jeg ikke huske. Det var altså næsten halvdelen af grunden, ca. 1000 kvadratmeter, og 
jeg var kun 10 år.

Men det var et vidunderligt hus. Store værelser til børnene (jeg havde for eksempel kvistværelset i en periode), og 
ekstra rum som overhovedet ikke blev brugt. I kælderen var der for eksempel et rum, “billardrummet”, møbleret som en
gammeldags dagligstue, som ingen orkede at rydde. Min kammerat Ib og jeg har tilbragt en del tid der. På 1. sal, hvor 
alle værelserne lå, var der et “tekøkken” som der heller ikke var nogen der rigtig brugte. Min mor opbevarede noget tøj 
der, ellers var det bare til disposition. I stueetagen var der tre stuer en suite, herreværelset (Fars kontor), dagligstuen og 
spisestuen.  Og til overflod et pigeværelse
lige indenfor hovedøren.

Her er hele Mors familie i dagligstuen på
Bakkevej. Til venstre Morfar, Bagved det
hele Edwin (der som sædvanlig nok har
taget billedet med selvudløser). Det er
Far i lænestolen med pipen. I sofaen
Rigmor, Tante Marise, Moster Agnes
(Mormors søster), Mormor, og så (på en
skammel måske?) Mor med Stig. På
gulvet Irene, Gerd og Mig.



Gerds første skoledag. Det var en fast tradition, at før man gik i 
skole på sin første skoledag skulle man fotograferes ved 
flagstangen. Den stammer vist fra Mors familie.

Men Stig og jeg fik åbenbart lov til at komme med på et
uofficielt billede.

En lille anekdote, som også knytter sig til flagstangen på
Bakkevej (desværre uden at kunne dokumenteres med et
billede): Gerd havde på et tidspunkt en gasballon, som hun
havde besluttet at sende til vejrs med et brev om at man skulle
ringe eller skrive til hende hvis man fandt den. Denne
ballonopstigning skulle foregå ved flagstangen, mindre kunne
ikke gøre det. Det havde været en tung beslutning. Og lige da vi
troede, at det store øjeblik var kommet,  meddelte hun
pludselig, at opsendelsen var aflyst. Hun kunne alligevel ikke
klare at leve uden sin gasballon. Stig, som havde set frem til
dette højdepunkt, hvor ballonen gradvis  bevægede sig ud i
verdensrummet, mistede besindelsen og skubbede rasende til
ballonen, så den alligevel røg til vejrs. 

Efterspillet til denne episode vil jeg slet ikke prøve at beskrive.
Men de kom da på talefod igen, på et tidspunkt.



Sådan så vi ud, ca. 1955, når vi var stadset ud til fotografering (billedet af Vibe må nu være noget ældre).

Her er så hele familien på sommerferie med kusine Rigmor i Vesterlund ved Silkeborg, hvor Morbror Edwin havde et 
sommerhus som vi havde fået lov til at låne. Et vidunderligt sted. Huset lå på en lyngbakke, fuld af hugorme som man 
ikke måtte træde på.  Der var hverken vand eller strøm. Vi hentede vandet ved en pumpe og bar det op til huset i spande.

Neden for bakken lå der en kiosk, som levede af 
at handle med de ca. 4 huse på bakken. Der kunne
man købe mange forskellige slags majonæse på 
tube, og vi forsøgte at finde frem til den type af 
majonæse, som egnede sig bedst til bananmadder.
Vi fiskede i Thorsø, med regnorme som vi havde 
fået lov at grave op hos gartneren. Far mødte en 
hugorm foran lokumsskuret, og slog den ihjel 
med en spade.  Far klatrede også op i en meget 
høj gran. Og vi plukkede masser af blåbær, og fik 
blåbær med fløde til dessert.

Som man kan se var farvefilmen nu opfundet. Jeg 
tror at dette (ligesom mange af de følgende) er et 
affotograferet diapositiv, et af dem som Stig har 
digitaliseret ved direkte at fotografere lærredet. 



På Bakkevej (og senere på Malmmosevej) kom Morfar og 
Mormor på besøg hver eneste søndag eftermiddag til kaffe. Det 
var noget Mor insisterede på. Farfar og Farmor så vi højest et par 
gange om året, men de boede jo også på Fyn. Morfar og Mormor 
boede på Kongevejen i Virum, senere i et af højhusene i Sorgenfri.

Far havde nok at gøre i weekenden, for til hverdag havde han ikke
tid til at gøre meget ved hus og have. Så han har nok faret en del 
omkring medens hans svigerforældre var på besøg. Men jeg 
husker det nu som om han ofte deltog i selskabet.

     Her er så Fars helsøskende med påhæng.      
     Fra venstre: Ruth (Pouls kone, som åbenbart
     lige er kommet til at dreje hovedet), Leo 
     (Lises mand), Aage, Poul (bagved), Vibe og 
     Lise.

     At det lige var hans helsøskende der var på 
     besøg var ikke normalt. For det meste var
     hele søskendeflokken med (altså også      
     Ediths børn Hans Jørgen, Dorrit og Thyge).

Og selv lille Stig skulle selvfølgelig også i skole på et eller andet
tidspunkt. Vandkæmmet og stolt.

Vi kom alle tre i Lyngby Private Underskole. Da jeg skulle i skole var
jeg egentlig skrevet op til den nærmeste kommunale skole, Stengårdens
Skole, men mine forældre ombestemte sig i sidste øjeblik. Og så holdt de
altså fast i Lyngby Private. Det var da også en udmærket skole, baseret
på “det bedre borgerskab”s børn. Men det var godt nok nogle ældgamle
tanter der underviste os. Jeg ved ikke hvorfor de skiftede mening. Måske
havde de hørt noget dårligt om Stengårdens Skole? Det var ikke fordi de
var specielt snobbede. Men Far blev senere formand for skolens
bestyrelse, dengang frøken Scharf skulle gå af, og en ny bestyrer skulle
ansættes.



Samtidig med at Stig kom i skole kom jeg i mellemskolen. Så jeg blev også 
fotograferet.

Jeg var kommet ind på mellemskoleafdelingen på den nyopførte Virum Statsskole,
hvor jeg også kom til at gå i gymnasiet. Det gjorde Stig i øvrigt også, Gerd gik på 
Birkerød Gymnasium.

Nu var krigen efterhånden så langt væk, at folk i ramme alvor kørte ned gennem Tyskland og holdt ferie ved 
Middelhavet. Vores første ferie sydpå gik dog kun til Østrig. 

Og her har vi netop vores bil et sted i Østrig i 1957.

Jeg kan huske, at da vi skulle sælge bilen senere, var jeg med, og Far pralede af at den havde kørt over alperne. Jeg 



tilføjede, for en ordens skyld “ja, men dog med visse problemer”. Far sendte mig et af de der så-hold-dog-din-kæft-for-
en-eneste-gangs-skyld-blikke, som jeg har fået nogle stykker af i tidens løb. Jeg troede jo netop det gjaldt om altid at 
sige sandheden. Og jeg kunne da tydeligt huske, at vi havde holdt en pause et sted hvor kølervandet kogte. Her, måske:

Senere har min far naturligvis haft adskillige andre biler. Den første efter Standarden var en sort Opel Record, et rent 
dollargrin, senere en grå Opel Record, så en flot blå Opel Kaptajn og et par Kaptajner til, så en Audi, en Volvo 
(“Herregårdsmodellen”) og så et par stykker til som jeg ikke kan huske hvad var.

Og vores forældre var glade for at holde ferier sydpå. I 1959 var vi for eksempel i Spanien, på Costa Brava:

      - hvor vi på et tidspunkt sejlede fra dem i
      vandcyklen medens de svømmede, det blev 
      de ret vrede over. Med god grund. Jeg 
      burde, som den største, have vidst at vi ikke  
      måtte sejle fra dem. Vi sejlede rundt om øen 
      og fandt dem igen. Det var det der var 
      idéen, at sejle rundt for at overraske dem 
      bagfra.



             Furesøen set fra Frederiksdalsvej, 
             på vej op ad bakken fra Frederiksdal,
             lige før Hummeltoftevej. Samt en flot   
             bil.

Det blev til en fast tradition, at når vi kom hjem fra Gedser efter en ferie sydpå kørte vi ad Stengårds Allé og Nybrovej 
over Frederiksdal for at få et kik over Furesøen. Og Far stod ud af bilen og tog det sidste feriebillede.

Det var ikke kun Far som var flot kørende. Mor havde købt en 
kabinescooter af mærket Messerschmidt, oven i købet for sine 
egne penge!

Ja, jeg ved ikke hvorfor de penge hun tjente var hendes egne, 
medens de mange flere som Far tjente var til fælles brug. Men det
er også lige meget, det vigtige var at hun havde realiseret sin 
drøm om at blive arkitekt! Men nu var det jo også et stort plus for
Far, at han definitivt kunne sige farvel til S-toget.

Så snart Stig var stor nok til at blive sendt i børnehave, tog Mor 
en uddannelse som indendørs arkitekt (hed det dengang, senere 
hed det indretningsarkitekt, og nu vist designer). Den uddannelse 
kunne man tage som korrespondancekursus. Hun bestod hvad 

hun skulle, og fik et job i en møbelforretning på Lyngby Hovedgade. Et års tid efter blev hun ansat på Lyngby Rådhus. 
Lyngby-Tårbæk Kommune var i rivende udvikling, der blev bygget skoler og institutioner, og det var lige et job for 
hende at være med til at indrette alle de faglokaler og lærerværelser og gymnastiksale. Det job beholdt hun lige til hun 
forlod arbejdsmarkedet som ca. 60-årig.

Det var naturligvis hårdt for hende at være både husmor og udearbejdende. Hun arbejdede kun halvtids, men alligevel. 
Far var ikke til megen nytte i et køkken (han fik slet ikke lov til at komme derud, den eneste gang han skulle sørge for 
noget mad kom han til at tænde for kartoflerne uden at hælde vand i gryden). Og hans arbejde var jo ikke lige et 9-17 
job. Han bestræbte sig for at komme hjem kl. 18, men ofte med mappen fuld af sager som han lige skulle kikke på om 
aftenen. Det har været nogle hårde år for dem, men når man ser tilbage på det var det lykkeligt, at Mor kom ud på 
arbejdsmarkedet. Hun ville have kedet sig ihjel ellers. Eller have flyttet rundt på alle møblerne en gang om ugen.



Og meget á propos: 

Villaen på Bakkevej var efterhånden
blevet så flot, at der ikke var mere at
gøre ved den. Så Mor, som var vild 
med at indrette, men knapt så vild med 
at bo i det hun havde indrettet, fik 
overtalt Far til at vi skulle sælge huset og
flytte ind i et nybygget hus på
Malmmosevej. Det har vi børn 
nok ikke været så vilde med, men det 
var jo ikke os der bestemte. Så fremover 
var vores adresse Malmmosevej 157. 
Her boede vi, indtil vi en efter en flyttede
hjemmefra.

Fars karriere gik i øvrigt også godt. Han blev højesteretssagfører (dvs. han fik “møderet for Højesteret”, som det hedder 
idag) nogle år efter at vi var flyttet. Jeg kan huske at vi gik en tur i Malmmosen, og Mor sagde (for sjov) “hvis du ikke 
kan få den der løse gren ned, så bliver du ikke højesteretssagfører”. Der var næsten tre meter fra jorden op til den gren, 
men han gik med på spøgen og hoppede og sprang og fik den til sidst ned. Og aldrig har procedurer i højesteret været så
velforberedte, som dem han afholdt om sine “prøvesager”. Jeg ville ønske, at jeg havde hørt nogle af dem. Men den 
slags tanker strejfede mig overhovedet ikke, og Far var ikke den der foreslog sådan noget pjank. 

     Et eller andet sted ved en dansk strand, måske ved   
     Vesterhavet?

     Det ser makabert ud, men jeg kan garantere for at resten af 
     Stig befinder sig under sandet, i umiddelbar forlængelse af      
     hans hoved. Og at vi ikke gik uden at grave ham op først.



Her har vi hele mors familie igen på terassen. 
Måske på hendes 40 års fødselsdag?
     

                          Tue bliver student

    I 1962 holdt vi ferie på Sardinien i en flot 
    grå Opel Record. Med telt på taget.

                                                 - og Stig bliver konfirmeret
                                                   og får en kano.



            Fra et eller andet amfiteater et sted sydpå, et eller andet år. Stig satte sig altid forrest og lavede ansigter.

1966. En stor del af Fars familie er på besøg.                                                              Og vi har nok været på besøg hos
                   Farfar og Farmor i deres                   
                   sommerhus ved Elsehoved.
                                                                             
                   



     Når Morfar og Mormor kom til kaffe om 
     søndagen havde de altid noget med til Zar.
     Zar var familiens hund, en stor Skt. Bernhards     
     hund, mindre kunne ikke gøre det. Senere fik de 
     mange andre hunde, i alt 5 tror jeg. Foruden Zar  
     en hund ved navn Trofast af tvivlsom race, 
     2 Berner Sennen (Berggren og Ni-Hau) samt en 
     lille Cocker Spaniel ved navn Pilak.

Når man ikke har andet at lave, og i øvrigt har nogle penge man gerne vil have placeret, så kan man jo købe en gård. 
Enggården på Bogø, ved Grønsund lige over for Stubbekøbing, blev familiens nye projekt og sommerhus fra ca. 1965.

Andre ville måske have valgt at købe sommerhus i Hornbæk eller lignende. Men det ville jo have været 10 gange så 
dyrt, og ikke nær så sjovt. Det gode ved gården her var den øverste etage på svinehuset (til venstre) som overhovedet 
ikke blev brugt. Der var rigeligt plads til at bygge fem værelser, og stadig have plads til et enormt fællesrum med  
spisebord til 16, store og små sofakroge, arbejdsborde, køkken og billard.

De bærende jerndragere i betongulvet stak et par meter ud 
fra gavlen. Næsten som om man havde tænkt på en terrasse 
allerede da man byggede svinehuset. Så vi byggede 
selvfølgelig en terrasse af solidt tømmer. Her er Far igang 
med gulvet. I en position, som arbejdstilsynet næppe ville 
have godkendt, hvis de var blevet spurgt.

Der var en flot udsigt over den ca. 500 m brede eng ned 
mod Grønsund. På engen – Brede Made – ynglede masser 
af vadefugle, og der groede vilde orkideer. Selve terrassen 
sad vi nu ikke så meget på, den var lidt forblæst.

Vi udførte så meget af arbejdet som vi nu kunne klare. Vinduer, varmeapperater, toiletter osv. blev lavet af håndværkere.
Men oprydningen af rummet (der havde boet nogle tusind høns ...), opførelsen af skillevægge, kalkning og maling, 
lægning af linoliumsgulv, bygning af stole og borde og billard klarede vi selv. Det var jo det der var det sjove ved det. 



Driften af gården blev uddelegeret til en forpagter (Tom Jacobsen), som  fik bolig i stuehuset.

     Her var der også god plads til at holde 
     julefrokost 1. juledag. Traditionen i
     Vibes familie var, at Morfar og Mormor    
     (og Moster Agnes, men hun var vist død på
     dette tidspunkt) holdt juleaften hos Edwin 
     og Marise, og alle kom til julefrokost 1. 
     juledag hos os. Og så holdt vi Nytårsaften 
     hos Edwin og Marise. Farfar og Farmor så 
     vi ikke i julen, men de havde jo også fem 
     andre børn.
      

       I 1969 fyldte Morfar 90.

       Nogle år efter døde Mormor, men han levede til 
       han var næsten 104. De sidste år på plejehjem 
       i Lyngby.

       Efter at Mormor døde besøgte Vibe sin far stort set
       hver eneste dag. Hun havde nok at se til ...

Også på Malmmosevej var der en livlig
trafik af voksne børn. Ja, Stig boede
der rimeligvis endnu her i 1969. Gerd
og jeg med diverse påhæng kom også
tit forbi.

Når det gælder kærester og mænd og koner 
vil jeg ikke fortælle meget. Det er simpelthen
et for stort og kedsommeligt emne. Ingen 
af os har været specielt stabile.

Mor og Far sang engang en sang for os, som
de selv havde fundet på (mel: Langebro går
op og ned):

    Svigerbørn går ud og ind,
    ud og ind, ud og ind,
    svigerbørn går ud og ind
    hele tiden.



      Her er en særdeles checket indendørsarki-
      tekt i sit kontor på Lyngby Rådhus, sikkert
      igang med at forhandle med en håndværks-
      mester eller et møbelfirma.

Og her sidder hun på Bogø i 1975 og
læser for sine – på det tidspunkt – to
børnebørn, Gerds Kasper (fra 1974) 
og Tues Pernille (1972).

Senere kom der to til: Karina (Gerds datter,
1976) og Marianne (Tues datter, 1978).

 

                                 Karina, Kasper og Pernille 1977



Her er hele fars enorme familie i 1975. Anledningen til at de var samlet kan jeg ikke huske. Måske en udvidet Mortens 
aften, hvor børn og børnebørn også var med?. Hvis man vil vide hvem der er hvem, kan man klikke her.

Stedet hvor de er fotograferet må være Aages og Vibes nye træhus på hjørnet af Malmmosevej og Furesøvej. De var 
flyttet endnu engang.

      Og i 1971 eller deromkring købte de en 
      båd. Så de havde nok at se til, med       
      lystgård og lystbåd og nyt hus.

      Båden var endda ikke helt lige til. Det var 
      en gammel toldkrydser med jernskrog, som 
      i høj grad trængte til en kærlig hånd. Jeg 
      kan f.eks. huske, at Far en gang lå nede i     
      maskinrummet på åben sø og kæmpede for 
      at få kølesystemet til at holde op med at 
      pumpe vand ind i båden. At den her står på 
      grund havde ikke noget med det at gøre. De
      havde bare været uheldige med tidevandet i 
      Randers Fjord

                                       Det gode skib “Viben I”

Det var ikke sidste gang de købte båd. Viben I 
blev afløst af Viben II, III og IV. Den sidste 
blev først solgt da Aage var omkring 75. Da 
havde Mor brækket benet for jeg ved ikke 
hvilken gang, da hun faldt over hundesnoren 
i Kalvehave Havn. Så de besluttede at det 
skulle være slut med at sejle.

Her til højre har vi Viben III i 1987.

http://www.tjur.dk/Tue/Familiebilleder/FarsFamilie.pdf


Og så flyttede de igen, nu til et nyt bofællesskab                               Så Far fik brug for sin viden om jura. Alle skulle
“Stavnsbåndet” i Farum Øst. Det var en idé de havde                        jo have hjælp til skødeskrivning osv.  Og ejerfor-
fået sammen med Gerd og Keith. Og de var ikke bare                       hold i forbindelse med bofællesskaber er bestemt     
passive medlemmer, det var i høj grad dem der stod                          en juridisk udfordring.
for Stavnsbåndets oprettelse.
                                                                                                             Han fik også brug for sine evner som kok. Og de 
                                                                                                             viste sig at være langt større, end nogen havde         
                                                                                                             forestillet sig.

      Og sine evner som håndværker:

                                                                                                                             Her bygger han drivhus
    Vores gamle forældre var blevet til sådan nogle    
    halvfjerdserflippere!



Samme år som Stavnsbåndet blev indviet fyldte Morfar 100. Det blev fejret med en middag på Lottenborg. Fin middag, 
suppe og steg og taler og sange, og Mor havde bestilt natmad til kl. 12. Men lidt før natmaden rejste Morfar sig og 
sagde tak for i aften. Så det blev ikke til noget ...
             
Og fra den anden ende af aldersskalaen de fire børnebørn. Desværre ikke helt samtidig.
                                                                 

 Pernille 1983

                    Kasper 1988 

                                            
              

  Marianne 1982

                      Karina 1988

                               
                                  



Aage og Vibe har fået en vejr-tjur.                                               På Bogø. Farmor, Ruth og Dorrit 
Her bliver den sat op.

                      

                                                                                              - og Farfar. Hans 85 års fødselsdag blev vist holdt på Bogø.

                                                                                                      

I 1981 inviterede Aage og Vibe os med til Sydfrankrig,
med børn og det hele. Og med biltog en del af vejen.
Stig var nu ikke med. Det var mest en ferie for småbørns-
familier, og ham havde de haft med i USA for nylig.



          Mor var begyndt at spinde og væve. Hun holdt også får på marken 
          bag ved Stavnsbåndet, så hun kunne producere sin egen uld.



Da Far fyldte 70 blev der holdt et mægtigt gilde i Stavnsbåndet. I bedste Stavnsbåndsstil opførte vi en “Mexicansk 
Opera” (Aage og Vibe var lige kommet hjem fra Mexico). Højdepunktet var et meget imponerende akrobatnummer,
hvor Marianne med bind for øjnene skulle kastes 10 m gennem rummet ved hjælp af et vippebræt og lande på en lille 
træplade som vi havde lagt på et bord. Vi sprang alle tre ned på brættet, og nogle var (forhåbentlig) bange for at vi 

skulle banke barnet tværs gennem loftet. Men heldigvis var 
vippen lavet af flamenco, og det hele sluttede i ren idyl og sang 
og taler.



Viben III. 1989 i en eller anden havn på 
Sjælland. Det var en stor båd ...

... men åbenbart ikke stor nok. For her
beses den kommende Viben IV (som i
øvrigt bare kom til at hedde “Viben”, de
var måske lidt trætte af nummereringen).
En endnu større båd, vist nok en ombyg-
get fiskekutter.

     Marianne har lært Ni-hau at klatre.



Det får Ni-hau også brug for nu, for Far har
indrettet et værksted på 2. sal i deres hus i
Stavnsbåndet.

Mor får også brug for at klatre på deres
årlige tur, for i Middelfart havn oplever de
et højvande på ca. 2 meter.

        På dette billede skal teksten ikke tages for bogstaveligt.
        De sejlede det meste af vejen ...



Far og Mor var overordentligt aktive i fritiden, både før og efter de var gået på pension. Ud over at holde hus og 
bofællesskab, opbygge og vedligeholde gården på Bogø, holde får og hunde, sejle de danske fjorde og bælter tynde, 
passe børnebørn, væve, snedkerere og deltage i alverdens aktiviteter i Stavnsbåndet, rejste de også meget. Her er for 
eksempel et kort som viser en rejse til det fjerne østen, som de foretog i 1980:

Om deres rejseaktivitet vidner de ufatteligt mange fotografier fra fjerne steder. I alt har jeg stående 14 A4 mapper med 
billeder:
                               Østen 1980           (4 bind)               Tyrkiet 1985         (1 bind)
                               Mexico 1982        (2 bind)               Rusland 1994        (1 bind)
                               Tyrkiet 1983         (2 bind)               Sydafrika 1997     (1 bind)
                               Brasilien 1984      (2 bind)               Ukraine 1998        (1 bind)

Og det var endda kun nogle af rejserne, det var ikke hver gang de tog så mange billeder. Ingen af disse rejser har jeg 
forsøgt at skrive noget om, og fotografier fra dem har jeg heller ikke medtaget. De fleste af dem er af den sædvanlige 
type, Aage eller Vibe foran et hotel eller en seværdighed. Eller Aage og Vibe på en fortovsrestaurant sammen med nogle
som vi ikke kender og aldrig har hørt om. Jeg har bare glædet mig over at der var så mange, så var der lidt færre tilbage 
at tage stilling til.

Til Mors 70 års fødselsdag i 1990 forsøgte vi at skabe
en moderne version af et gammelt billede

                    Man kan vel ikke sige at det lykkedes. Man kan jo
                    tydeligt se, hvilket af billederne der er det originale.   



                    Da Far fyldte 80 inviterede han hele familien til Kreta. Det var en dejlig ferie og en god fest.

          Da Mor fyldte 80  i 2000 var vi en tur i Silkeborg (vi boede i Ry). Her er et billede af det meste af familien:



Her står Gerd og Vibe og glor på betondækket bag ved et 
hus i Silkeborg. Det kræver jo en forklaring:

Da Morfar og Mormor byggede deres nye hjem 
Vestergade 59 i Silkeborg i 1926 satte Vibes uartige 
storebror Edwin og en af hans venner deres håndaftryk i 
den våde beton. Vi besøgte adressen, og skulle 
selvfølgelig lige se hvor denne ugerning var foregået. 
Og så var håndaftrykkene der endnu, her 74 år efter!

Mor havde altid sagt om oldebørnene, at “dem skyller jeg ud!”. Hun brød sig ikke om tanken om at blive oldemor. Men 
hun ser da ret tilfreds ud her, hvor hun sidder med oldebarn nr. 2, Pernilles Elliot.



Og her er Aage med oldebarn nr. 1, Kaspers Emilia.

På det tidspunkt var Aage temmelig syg. Han havde mistet meget af sin mimik, kunne næsten ikke gå og kunne heller 
ikke bruge hænderne til noget, så han kunne ikke engang læse. Det værste var næsten at han også havde svært ved at 
tale. Samtidig var Vibe ved at blive dement. Den kombination var ikke så god. De havde det ikke godt i denne tid. De 
var flyttet til en treværelsers ældrebolig i Fredtofteparken i Farum. De kunne med god samvittighed være blevet i 
Stavnsbåndet, men de brød sig ikke om at være der, når de ikke rigtig kunne bidrage til fællesskabet.

Det blev værre med tiden. Aage fik hjemmehjælp, Vibe skældte dem ud og behandlede dem som tyende. Vi prøvede at 
give Aage mulighed for at høre radio (han ville nok have haft glæde af at høre P1, når han ikke kunne læse), men Vibe 
slukkede for den og tændte for tåbelige underholdningsprogrammer i fjernsynet.

Men helt slemt var det åbenbart ikke endnu, her i foråret 2003, hvor vi sidder (til Mors fødselsdag, måske? Eller 
påskemiddag?) i deres lejlighed og spiser.



I løbet af 2003 og 2004 blev det mere og mere umuligt for Vibe at tage sig af Aage. Men de nægtede begge at tale om, 
at det kunne være en god idé hvis Aage flyttede på plejehjem. Til sidst forstod Aage dog, at det var nødvendigt. Han 
døde - efter tre måneder på plejehjem - 15. december 2004.

Da Vibe året efter fyldte 85 tog vi igen til Silkeborg. Vi indlogerede os på selveste Hotel Dania på Torvet. Vibe brugte 
krykker efter et af sine mange benbrud.

Og hun måtte modstræbende finde sig i at blive kørt rundt i kørestol i sin barndoms by. Ellers kom vi ingen vegne.



Ofte hang vi ud ved hotellets indgang og vagtløverne.

Og det var også der det store gruppebillede blev taget:



Familietræf hos Gerd i Ølsted 2005.

Senere på året inviterede Vibe os ud og sejle på Nilen.

                              Det var kun for børnene, ikke børnebørnene. Et rent driverliv for rige turister. Og lidt
                              kedeligt, måske.



Og Vibe var da heller ikke helt tilfreds med turen. Hun syntes at den var for turistpræget, hun havde forestillet sig noget 
vildere. Lidt i stil med “Afrikas Dronning”.

Hen over det næste års tid blev Vibe mere og mere dement, og oftere syg. Præcis hvad hun fejlede blev vi aldrig helt 
klar over. Det var vist mange forskellige ting. Sidst i 2006 måtte hun på plejehjem, og hun døde 22. marts 2007.

Tilføjelser.

Man glemmer altid noget, og hvis man ikke gider at ombryde det hele (ret besværligt, når det gælder en sideopdelt 
blanding af billeder og tekst) kan man jo bare tilføje det til sidst. Og det er da også så trist bare at slutte med, at 
hovedpersonerne dør.

Mors biler. Jeg har omtalt Mors Messerschmidt, men den beholdt hun naturligvis ikke hele livet. Hun fik skam sin egen 
bil, og de havde hver sin bil lige til et stykke tid efter at de begge var holdt op med at arbejde. Først fik Mor en brugt 
folkevogn, senere en Saab af den gamle slags (trecylindret totakter med “frihjul”). Senere en Citroen 2CV, en folkevogn
til og en Lada. Generelt billige biler, typisk dem der var mest populære for tiden. Hun gik ikke op i at køre i meget fine 
biler, sådan som Far til en vis grad gjorde.

Jeg håber ikke at jeg i omtalen af min far har givet det indtryk, at han var en kedsommelig dødbider. Det var han i hvert 
fald kun på overfladen. Det var måske ikke så tit at han lavede sjov, men når han gjorde det var det undertiden virkeligt 
sjovt. Jeg kan – bare som et eksempel - huske en sommersøndag, hvor Mor og Far lå og læste i solen på et tæppe på 
græsplænen i forhaven på Bakkevej. Ind ad indkørslen kom en mand, måske en pakkepost eller sådan noget, som tog 



fejl og troede at det han så på tæppet var et par legende børn.  Han råbte “er Jeres far og mor hjemme?” Med sin mest 
barnlige pibestemme svarede Far “nej” (det var jo sådan set sandt). Skuffet vendte manden omkring. Far nåede 
overhovedet ikke at fortryde, og hvad manden ville forblev uopklaret.

Den Lille Abekat. Jeg har måske også overdrevet det med at Far ikke kunne hitte ud af køkkenarbejde. Det viste sig jo i 
Stavnsbåndet, at han for eksempel sagtens kunne lave forloren hare til 50 personer, bare han fik lov til at ha kogebogen 
fremme. På Bakkevej viste han sig også at have en meget værdifuld evne: Han kunne fortælle morsomme historier, når 
hele familien vaskede op. Mor vaskede op, alle andre tørrede af. Og vi elskede det, for så fortalte Far et afsnit af den 
uendelige historie om “Den Lille Abekat”. En historie, som han tilsyneladende selv digtede samtidig med at han 
fortalte. Den lille abekat mindede meget om Peter Pedal. Men selv om den første bog om “Curious George” var 
udkommet i 1941, er det ret usandsynligt, at min far nogensinde skulle have læst den. Og Den Lille Abekat oplevede jo 
heller ikke præcis de samme ting som Peter Pedal. Det de havde til fælles var mest, at de var nysgerrige og frække og 
altid parate til at gøre grin med øvrigheden. Men Den Lille Abekat havde ikke nogen “Manden Med Den Gule Hat”, den
var vist helt alene i verden.

Gerds cykelefterløber. Jeg havde, som nævnt, en fin trædebil, som jeg på en eller anden måde også havde fået med til 
Espergærde i 1950. Men jeg glemte helt, at Gerd (som på det tidspunkt var 1/2 år) også havde en slags bil, en lukket 
efterløber af krydsfiner til Fars cykel, som hun kunne ligge i og sove eller vinke ud af vinduet. Den har de nok brugt da 
de flyttede hele menageriet til Espergærde og tilbage igen, og også på et tidspunkt hvor Gerd skulle til fotografen i 
regnvejr. Desværre viste det sig da de pakkede barnet ud, at køretøjet ikke var vand- og muddertæt. Så der blev nok ikke
taget nogen billeder den dag.

Barnepige og piger i huset. Da vi var små kom der af og til en barnepige og passede os, når Far og Mor skulle i byen 
sammen. Hun hed Elly. Vi kaldte hende Elly kopter (troede vel at sådan en flyvemaskine med propellen oven på hed en 
Ellykopter). Vi var enormt glade for hende, løb rundt i huset og sang Elly kopter, Elly-Elly-kopter når hun skulle 
komme. Det var også hende der bragte os til dans, hvordan kan jeg ikke lige huske. Senere, på Bakkevej ved den tid 
hvor Mor fik så travlt, fordi  hun læste til indendørsarkitekt, fik vi “ung pige i huset”. Mange piger – især fra landet - 
blev jo dengang sendt hjemmefra for at komme “i huset” når de var færdige med at gå i skole. Det var naturligvis en 
skiftende succes, men nogle af pigerne var da dygtige og kunne virkelig være til hjælp i husholdningen. Mor gjorde 
også nogle halvhjertede forsøg på at opdrage dem til f.eks. at tage korrekt imod gæster og komme ind med sovsen når 
hun ringede med en messingklokke og sådan noget. Men det opgav hun heldigvis hurtigt. Jeg tror, at alle (inklusive 
hende selv) syntes, at det blev lidt for latterligt. Hverken Aage eller Vibe var jo sådan set opvokset i hjem med ekstreme 
herskab-tjenestefolk modsætninger og et højere selskabsliv af den gammeldags slags. Da vi flyttede til Malmmosevej 
hørte “pigeholdet” op af naturlige årsager, der var simpelthen ikke et pigeværelse. Mor måtte fremover nøjes med en 
ugentlig rengøringshjælp.

Drømmen om Abbesinien. På et tidspunkt, hvor jeg nok har været omkring 12 år, blev jeg af uransagelige grunde indviet
i en plan som Aage og Vibe gik og tumlede med. Måske ville de fiske efter hvad jeg mente om den. Aage var af og til 
lidt rastløs og træt af den daglige trummerum. Ind til Bredgade 38 hver morgen og tilbage til Bakkevej 20 hver aften 
dag efter dag, sådan så han tilværelsen for sig i de næste mange år, og det havde han åbenbart svært ved at forlige sig 
med. Og Vibe var jo ikke svær at lokke til at fantasere om forandringer. Af en eller anden grund havde de fået den idé at
de kunne flytte til Etiopien. Eller Abbesinien, som det også hed dengang. Det var et kejserrige med orden i tingene, 
uden tvivl med dødsstraf for at sige noget grimt om kejseren, og med betydelig forskel på høj og lav. Og blandt de høje 
havde Aage åbenbart hørt, at der skulle være et behov for jurister. For mig var det en frygtelig tanke, jeg ville ikke væk 
fra min skole og mine kammerater og det dejlige liv jeg levede i Virum. Hvad jeg sagde til denne vanvittige idé kan jeg 
ikke huske, men jeg har næppe været begejstret. Idag, hvor jeg måske ved lidt mere om samfundsforhold, synes jeg om 
muligt endnu mindre om tanken. Tænk hvis vi var vokset op som tre forkælede overklassetumber med en sort tjener på 
hver finger og et fuldstændig forkvaklet syn på hvordan verden hænger sammen. Men heldigvis blev det jo ikke til 
noget. De fik måske afreageret deres udlængsel ved at flytte til Malmmosevej, og far forligede sig med sin skæbne og 
sin tilværelse som sagfører, som måske på sin egen måde har været ganske farverig og succesfuld. Men hverken far 
eller mor har jo nogensinde brudt sig om, når dagene begyndte at ligne hinanden alt for meget, og denne gang kunne det
være gået helt galt.

Tak til Gerd for tilføjelsen af historien om cykelefterløberen. Hun ville også gerne have mig til at skrive om den gang 
hvor jeg væltede Messerschmidten ved at køre den for hurtigt rundt på græsplænen med Gerd og Stig på bagsædet. Men
det har jeg nægtet.


