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Min far

Mejerist Johannes Peter Værum Sørensen.

Født oktober 1908 - død april 1988.
her 54 år

Han var manden i huset.
Hvad han sagde, var rigtigt. Han tænkte før han svarede.
Han var sund og stærk.
Han var alvidende til det allersidste.
Han blev enkemand i 1946, da min mor døde efter mange års sygdom. Hun blev kun 34 år.
Jeg sad tit ved min mors seng. Hun holdt mig i hånden og ville gerne jeg skulle synge for hende. Trods
sygdom og afkræftelse sang hun stille med. Hendes yndlingssang var ”Jeg vil bygge en verden”.
Mor og Far, Lilli, Margit, Åse

Min far læste meget. Horsens Avis, og senere Horsens Folkeblad, som kom til døren.
Jyllands Posten blev købt hver søndag. Jeg blev ofte sendt til Nørretorvs Kiosk. Med mig fik jeg en gammel
avis, som skulle beskytte den ny mod regn og slud. Jeg hadede, at jeg skulle pakke avisen ind inde i kiosken,
men gjorde det pligtskyldigt. – Når jeg kom hjem med avisen, blev han salig i blikket, lagde sin hånd på mit
hoved og sagde: Godt maggidut! Så gik han i stuen, tændte sin pibe, og lagde benene over kors. Derefter
sagde han højt: Så vil jeg have ro. Han havde et kolossalt behov for at læse. Lånte bøger på biblioteket. Der
var ikke midler til at købe litteratur.
Hans tro, mente han, var ikke en Gud værdig. Hans religion var hans arbejde. Religion er roden til alt ondt!
Arbejdsløshed er roden til alt ondt! De ord har jeg hørt ham sige så mange gange.
I arbejdet brugte han sine kræfter, og var der overskud til mere, var det bøger, som han slugte med
begærlighed. Tit var jeg med ham på biblioteket for at låne bøger. Biblioteket lå dengang i Kildegade i den
østlige ende. Jeg tror det var samme sted som møbelhandler Bleis senere havde forretning. I alle sine år var
han ugentlig låner på biblioteket. Han blev i en meget ung alder politisk interesseret og har været det hele
livet. Fulgte med i radio, dagblade og TV.
Kommunismen harmonerede han vist mest med. Han var Aksel Larsen tilhænger. De sidste år af hans liv
skiftede han til Socialistisk Folkeparti. Jeg husker han godtalte Gert Petersen.

Side 2
Min fars forældre Ane Marie og Peter Værum Sørensen. De fik 12 børn. Seks piger og seks drenge.

De 12 børn med deres forældre
foran ejendommen Fredenshjem i Boes.
Set fra venstre i forreste række: Augusta, mor Ane Marie, Gertrud, far Peter Værum, Alma.
Anden række drengene: Rasmus, Søren, og længst til højre Jens, Johannes, Kaj.
Bagest: Emilie, Christian, Marie, Jane.
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(Herunder ses, Ane Marie og Peter Værum Sørensen, min fars forældre, ved deres første gård med fire af de tolv børn. Ejendommen
er nedrevet for mange år siden. Den var beliggende i Ørting ved Odder. Der var 4-6 tønder land jord dertil. Det er min farmor, farfar,
deres ældste datter Marie, Emilie, Jane og Kristian der er på billedet. Billedet er sikkert fotograferet ca. 1903).

Min fars fødehjem Grobshule.
Grobshule ligger ved landsbyen Fensholt lidt vest for Odder.

Jeg refererer hvad min far har fortalt mig i begyndelsen af 1980erne, som jeg optog på min båndoptager
under vores snak.
Citat:
De gamle nåede aldrig nogen særlig gevinst ved slæbet, men de fik en børneflok på tolv.
Det var rigdom for dem.
Vi børn hjalp til på ”det lille sted” efterhånden som vi voksede op. De ældste børn passede de mindre. Min
mor vaskede og strøg for naboerne, og som tak fik hun en lille skilling, somme tider en høne, grønsager,
kartofler, bær, af og til et grisehoved, som hun kogte suppe på, og lavede sylte og lignende.
Når mor kom hjem, sidst på dagen, var hun af gode grunde træt, men ikke irritabel på os børn eller mand aldrig! Hun serverede maden, som hun omhyggeligt havde forberedt om formiddagen. Hun var stolt af sine
unger, havde øjnene åbne for hvert fremskridt, hvert enkelt barn viste.
Hun syede selv tøjet. De mindste overtog de større børns tøj. Sådan var det helt igennem. Intet gik til spilde,
men
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blev syet om og pyntet op. Vi børn var glade for det - vi kendte ikke til andet.
Fatter havde nok at se til på gården, selv med en lille bestand.
Da der selvfølgelig skulle en del penge til at mætte 14 munde om dagen, havde fatter fået arbejde som
arbejdsmand ved jernbanen. Det gav ekstra til de sultne børn.
Efterhånden som vi børn blev større, blev vi sendt hjemme fra. Vi skulle ud at tjene, som det hed. Det kom vi
fra det 10. år. Vi blev alle ansat på gårde – i et par år. Jeg vogtede får, og gik ellers til hånde med arbejdet
på gårdene. Når den ældste holdt i pladsen, var der altid en lillebror der kunne overtage.
Den ældste af mine brødre kom i lære som mejerist og det kom jeg også. Pigerne, mine søstre, var dygtige på
hænderne. Kun én af dem fik en rigtig uddannelse, som handskemager. De andre blev ansat på gårde og
derefter hurtig gift. Min ældste søster kom til København, og tjente hos en familie. Hun blev gift med en
stenhugger.
Vi var tit i kirke om søndagen, da jeg var barn. Siden har jeg ikke haft ønsker om det. Kun når jeg har
været tvunget. Til barnedåb, konfirmation og lign.
Citat slut.
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bagest fra venstre: Augusta, Jane, Alma
forrest: Marie, Gertrud, Mille
(der er tyve års forskel på den yngste Gertrud og den ældste Marie)
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Nedenstående er fra bogen, som jeg sendte rundt til far og hans søskende i 1969
her følger, hvad min far har skrevet om sit liv og levned.
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Efterfølgende anbefalinger:
(denne er fra mejeriet ”Korsvej” pr. Låsby som 1. års elev)

Korsvej Mejeri Låsby
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Billeder af Mammen Mejeri
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Grænge Mejeri

Side 19
Herunder ses Grænge Mejeri, og Mejeribestyrer A. Poulsen, der skrev min fars anbefaling.

(Se i øvrigt side 11, hvad min far skrev om at være på Grænge Mejeri)
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Herunder ses Midtlollands Andelsmejeri i Maribo, og bestyrer Ludvigsen,
der har skrevet ovenstående anbefaling.
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Falling Mejeri

Tiden på Falling Mejeri (se min fars notat 5,og 5B, side 11 og 12)
Efter tiden på Falling Mejeri blev han indkaldt på session.

Min far var platfodet. Derfor blev han kasseret. Det har han tit fortalt.
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Far ”gik på valsen” i ca. 2 måneder efter tiden på Falling Mejeri (se hans notat 5B side 12)

Da han kom hjem, søgte han ind på Margarinefabrikken Horzia

Jeg husker, at han sagde: Margarine er den rene gift . . . . . . . je’ ka’ ik’ li’ vi laver det!
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Denne kontrolbog fortæller, at far blev arbejdsløs.
Jeg husker, at jeg stod i kø med ham for at få stemplet i sin bog.

Dengang kunne man ikke få understøttelse, når man blev arbejdsløs, og der var intet der hed dagpenge.
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Mejeriet i Tyskland
Mange syntes det var forkert at tage til Tyskland for at arbejde, men det må være deres uforstand, at de kan
mene sådan. Min far fik at vide gennem fagforeningen, at der var arbejde i Tyskland, og det valgte han i
stedet for at gå arbejdsløs. Han var faktisk nødtvunget til det. Hvordan skulle vi ellers få føden? Al respekt
for det!
Her under anbefaling fra mejeriet, hvor han arbejdede.

Anbefalingen oversat til dansk:
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Da min far blev alene i december 1946, var det en hård tid for ham, at gå i møde. Det var kort tid efter
krigsårene, og han var alene med sine tre piger på 10, 11 og 13 år. En mejerist løn slog ikke til, til de daglige
fornødenheder, men han har aldrig beklaget sig.
Jeg husker, at han i sin fritid, sidst på eftermiddagen, gik rundt til familier i et tildelt distrikt, hvor han
opkrævede penge til JULENS GLÆDER. Jeg mener det også hed VINTERENS TRØST. Folk kunne på den
måde få en lille opsparing. Som kvittering fik de mærker på beløbet, som de derefter klistrede i en lille bog.
Ved juletid fik de pengene udbetalt igen. Nu var der lidt ekstra til julemad, gaver osv. - Jeg mindes min far
altid kom hjem og fortalte om de oplevelser, han havde på disse ture. Nogle familier var ikke altid
behagelige, men de fleste var venlige - nøjagtig som min far altid var. - Han kom glad hjem. For ham var det
sociale kendskab til mennesker det væsentligste. Jeg kan med stolthed sige, at min far aldrig har haft
uvenner. Han var afholdt af alle, og elsket af familien. Hvad han sagde, var rigtigt. Han tænkte før han
svarede. Han var én, man kunne stole på.
I 1947 var min far ansat på Horsens Andelsmejeri. Her lærte han en enke at kende, som også var på
mejeriet i flaskeriet. – En dag havde han spurgt, om de ikke skulle ”slå kludene sammen”. - Han fortalte os
piger, at nu skulle vi have en husbestyrerinde. Hun hed Sofie Hansen, og havde en dreng på 11 år, som hed
Eli. – Vi var spændte på, hvordan de var, og hvordan de så ud.
En omvæltning blev det naturligvis, både for hende, sønnen og os. Vi skulle lære hinanden at kende.
At det blev til glæde for os alle, lod ingen tvivl tilbage. Fie var en god husmor, dygtig til madlavning, og
Eli var jævnaldrende mig. – Far og Fie blev ledsagere resten af deres levetid, men blev aldrig gift. To
mennesker

Eli Øehlenschlæger Hansen

Sofie Hansen og far

fandt hinanden, og fik det bedste ud af livet.
Vi piger og Eli har aldrig fået legetøj i julegave derhjemme. Vi fik, hvad der var nødvendigt. Sko, støvler
og tøj. Min ældste søster fik et år et par skøjter, som skulle skrues på fodtøjet. Disse skøjter gik i arv til os
mindre søskende. Jeg husker at skøjterne ofte faldt af vores fodtøj. Nok derfor fik jeg ikke lært at løbe på
skøjter.
I begyndelsen af halvtredserne fik far råd til at skifte sin cykel ud med en motorcykel. Her på vej til
Sjælland.

Det var naturligvis en brugt motorcykel. (Jeg tror, at han fik ”børnepenge” fra kommunen, som han brugte
på den måde). Det var en NSU som ret hurtigt blev skiftet ud med en BSA. –
Nu kunne han køre til Hatting Mejeri, hvor han var blevet ansat i 1948 og var i 10 år, og dermed komme
1 time senere af sted om morgenen (han skulle møde kl.5) og derved lidt hurtigere hjem om dagen.
Jeg mindes, at jeg ofte gik ham i møde om sommeren, for at få turen hjem på bagsædet. En af gangene
nåede jeg helt til mejeriet. Min far var åbenbart blevet forsinket fra sit arbejde, og gjorde store øjne, da han
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så mig vente ved mejeriets indkørsel. Dengang brugte man ikke motorhjelm. Jeg tror ikke det var påbudt ved
lov. Man kørte i det tøj, man havde på til de forskellige årstider.

Min far, Johannes Værum Sørensen, står nr. 4 fra venstre.
Mejeribestyrer Larsen i mørkt tøj og slips i midten .
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På et tidspunkt, i 50erne, blev der midler til en brugt bil. Det var en Renault som var højre styret.

Min far kom glad hjem og viste os den. Vi var selvfølgelig ellevilde af glæde. Jeg husker mekaniker Alfred
Skov på Nørretorv, som gjorde bilen i stand. Der var altid et eller andet i vejen med min fars biler. Vi var de
første der havde bil i vores og de omkring liggende gader.
Nørrestrandsgade 60

Bilen blev efter et ½ års tid skiftet ud med ovenstående Citroen. I barnevognen ligger min fars
yndlingsbarnebarn Susan. Han blev som en kærlig far for hende resten af sit liv.
Ved aftenstide, efter aftensmaden og opvasken, startede far bilen, hvis han var så heldig at kunne det.
Kunne han IKKE, brugte han håndsvinget. - Vi kørte tit til Husodde for at bade. Min badedragt var mørkeblå
og ulden. Vi svømmede og tumlede alle i vandet, og har den dag i dag gode minder om friluftslivet ved
fjorden.
På Hatting Mejeri fratræder mejeribestyrer Larsen i 1957, og derefter tiltræder en ny bestyrer som hed
Hartvigsen. Gennem 1 års samarbejde med ham, begyndte min far i fritiden at ”læse” til kedelpasser.
(Gigten havde plaget ham længe på grund af kulden i de forskellige mejerier).
En tid var slut som mejerist.
Han var stolt, da han havde bestået sin kedelpasser eksamen, og stod med certifikatet i hånden. 50 år
gammel.
(Man skal tænke på, at han som barn, gik i skole kun 3 - 4 dage om ugen).
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Min ældste søster og hendes forlovede hjalp ham med matematik der hjemme, så krydsede vi alle fingre på
eksamensdagen.
En ny epoke begyndte. Far fik arbejde hos Poul Petersens Tobaksfabrik som kedelpasser, og var meget glad
for det. Jeg husker en overordnet ved navn Kaj Schibler, som far omtalte som et fint menneske.
Senere, da fabrikken lukkede, søgte han ind på Jysk Kulsyrefabrik. Da den blev nedlagt, søgte han til
Raackmanns Papirfabrik, hvor han blev ansat indtil han gik på pension i 1975. Når folk spurgte, hvorfor han
ville holde på arbejdsmarkedet, svarede han: Jeg syntes der skal yngre kræfter til nu.
Endelig var han blevet aldersrentenyder, som han selv udtrykte det. Her er det billede, jeg tog af min far den
sidste dag hos Raackmann.

Vi havde købt smørrebrød, og kørte hjem til Fie (som var adviseret) og vi nød et par timer sammen med
aldersrentenyderen.
I 1976 foreslog jeg mine søstre, om vi skulle give far en tur til Rusland i fødselsdagsgave. Han blev 69 år i
oktober dette år, og jeg synes ikke vi kunne vente til hans 70 års dag. Man ved jo aldrig, hvad der kan ske.
Den yngste af mine søstre var straks med på idéen. Den ældste skulle ha’ ny bil, så hun valgte fra.
Jeg lavede et stort A3 ark med forskellige billeder og udklip. Øverst stod der med store bogstaver
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Så rejser vi.
Da vores far fik det overrakt, lo han og sagde: Jamen er det virkelig sandt – er det da rigtigt?
Vi fløj i februar 1977 med Dansk Folkerejser, og var i Moskva og Leningrad i en uge. (60 året efter
revolutionen, og Zarens fald)
Aldrig har vi oplevet så meget på få dage. Vi fik en stor dosis kultur under huden, må man sige.
Uforglemmelige oplevelser. Jeg kunne skrive en bog om de dage, men fatter mig i korthed.
Vi boede midt i Moskva på Hotel Intourist i tre eller var det fire etager. Lidt forsømt udvendig måske, men
rent, og den russiske mad var udmærket (læs min fars notater). Om morgenen fik vi kaffe, the, rugbrød,
boller og pølse. Jeg spurgte om jeg kunne få lidt mælk. Lidt efter blev der sat en varm kande mælk på bordet.
Det var ikke lige det, jeg havde tænkt mig, og da det var svært at gøre sig forståelig, sagde jeg pænt spasiba.
Det eneste russiske ord som jeg kendte, der betød tak. – På hotellet, hvor vi boede, sad der en kone på hver
etage med en samovar fyldt med te. Da vi havde oplevet det par dage, stoppede min far op foran hende,
smilte og pegede på sig selv, og derefter os: Jeg papa - mine to døtre! Damen nikkede og fortrak ikke en
mine. Hun anede selvfølgelig ikke, hvad der blev sagt. Kunne blot tænke sit. Min søster og jeg så stoltheden i
hans øjne. På et af hotellerne, hvor vi spiste i Leningrad, var der dækket op, som på et hvert andet hotel her
hjemme i Danmark. Pænt og rent, men, men, men, der var tydelige skudhuller, og revner på vægge og loft.
Vi fik at vide, af vores russiske guide, der talte perfekt dansk, at disse skudhuller var vidne om krigens tid, da
Leningrad blev invaderet af tyskerne. De skulle, og måtte ikke fjernes.
Den første middag på hotellet, hvor vi sad og ventede på maden, tændte min søster og jeg en cigaret, og
far sin pibe. Et minut efter blev vi bedt om at rejse os fra bordet. Tjeneren viste os udenfor i et
garagelignende, koldt og grimt, stort rum med grå beton vægge og gulv. Tog sin hånd op til sin mund, som
om han røg. Han gjorde sig tydeligt forståelig, at kun her måtte der ryges.
”Skik følge eller land fly”. Nu vel! Vi var gæster. Da tjeneren var gået, snakkede vi selvfølgelig om
rygeforbuddet. Det var vi ikke vant til, og vi havde aldrig hørt om det før ……. i 1977.
Ved ankomsten til Rusland havde vi fået at vide, at det var forbudt at fotografere, og at man ikke måtte
tale med politi og gendarmer på gaden. Min søster gik dog alligevel, en dag, hvor vi var på egen hånd, hen til
en af dem, for at få at vide hvilken vej vi skulle gå til metroen. Jeg var hurtig til at fotografere, og de lokale
folk vendte sig, stod nærmest og måbede.
Billedet taler for sig

Her på hotellet i Moskva

Min far gik med kuglepen og papir hver dag, når vi var rundt på de forskellige steder. Han skrev og skrev på
små lapper papir og brochurer, alt imens guiden fortalte, for ikke at glemme sine oplevelser Da han kom
hjem, havde han købt et album til billeder, og brochurer, som han sirligt havde påskrevet med tekst. I dag er
jeg den lykkelige ejer af alle papirerne.
Det gør hans datter, nu 77 år, blød om hjertet. Det fortæller mig, hvor lykkelig han var for turen, som han
for øvrigt selv udtrykte det flere gange på vores færd: Nu ønsker jeg ikke mere af denne Verden!
”Vores” unge russiske guide havde læst dansk på universitetet i Moskva. Han kendte, og vidste mere end
meget om vores Danmark og Danmarks historie. Det duperede os virkelig.

Side 32
Den russiske metro blev et uforglemmeligt minde. Der var marmor på gulve og vægge. Og de smukkeste
vægmalerier, som var omkranset af ornamenter. Næsten paladsagtig. Vi så ikke et eneste stykke papir ligge
og flyde. Heller ikke på gaderne. Der var rent over alt.
I begge byer var der kæmpemonumenter. Jeg må sige, at de imponerede os. Det var aldeles uvant for os. –
Vi så også Krutschof’s gravsted med hans navn. Stedet var ikke holdt vedlige. Stenen var væltet.
Der var kø mange steder ved forretningerne. Her var virkelig køkultur. (det kunne man lære noget af
hjemme i Danmark). Man ventede til det var ens tur. Ingen masede på. Min søster og jeg købte en smuk
porcelænsvase, en samovar, og ægte Babusjka dukker i stormagasinet GUM, som lå på Den Røde Plads.
(Jeg har foræret et af mine børnebørn de få kopek (udtales kjepek) jeg havde tilbage - dukkerne skal de arve).
Min fars åndsliv, og viden om kunst, kunne ligge på et lille sted.(Hans arbejde var målrettet og vigtigst for
ham) Han fulgte med i tidens strømninger, og mest af alt, politik. Han havde aldrig været i teater. Ikke set en
ballet, og heller ikke opera.
Men nu og her var der rig mulighed for det hele, og det benyttede vi os af. Kunst og kultur var for folket.
Billetpriserne var billige for alle. Den mulige kunst var ikke at foragte. Min far sugede det til sig.
På et mindre teater Malyj så vi operaen Barberen i Sevilla. En aften ballet på Kirov Theatre i Leningrad.
Vi besøgte utrolig mange katedraler. Lenin Mausoleet var en selvfølge. Vi stod længe i kø dér. Min far og
jeg gik over på den Røde Plads igen om aftenen, blot for at opleve pladsen en gang til. Sneen faldt lyserød
fra himmelen, da vi stod ved lænkerne foran mausoleet. Pladsen var selvfølgelig oplyst med røde spots. En
oplevelse, som vi aldrig glemmer.
Min far ringede ofte efter vores hjemkomst, og frem til hans død. ”Skynd dig - tænd for TV. Den røde
Plads er på skærmen - tænk dér har vi stået, maggidut!
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En uges ferie, i slut februar og begyndelsen af marts 1977, er nu slut.
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Min far havde i sin alderdom en lille ”kaninfarm” som han og Fie elskede at ta’ ud til efter middagssøvnen.
far med sin sidste bil

Han var på mange kaninudstillinger, og blev flittigt præmieret. De fik en rigtig god tid derude ved kaninerne.
I dag er der golfbane, Horsens Golfklub, hvor min far havde sine kaniner.
Jeg mindes, hvor ondt det gjorde ham og Fie, da kommunen sendte meddelelsen, at der skulle etableres en
golfklub. Det var som om, han ikke mere havde noget at se frem til i alderdommen. Hverdagen – ja
tilværelsen blev ændret brat.
”Der er ik’ noget, at gøre ve’et”, sagde min far.
Det samme sagde han, da han var døende. Der er ik’ noget at gøre ve’et!
Og det var jo så sandt, som det var sagt.
Et arbejdsomt, trofast, ærligt, afholdt og elsket menneske er ikke mere . . . . . og dog!!!
Min far blev 79 år. Sov ind i april 1988.

Margit V. Gade,
Bygaden 60 B, Stensballe,
8700 Horsens
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Det grønne hus.
Det ligger nordvest for Horsens
på Nørremarken
ved siden af den ny golfbane
der langsomt skærer sig vej
til huset - det grønne
det er min fars - på kommunens jord
han fik det op at stå i halvtredserne
det var her han tog ud
til sine kaniner
efter endt arbejdsdag
på Kulsyrefabrikken
de fleste har set huset
i forbifarten det har haft mange farver
gennem årenes maling
- nu bærer det tydelige spor
af den grønne
som var for god til at blive kasseret
hans tegnebog bar synlige mærker
af 30ernes arbejdsløshed
- nu skriver vi 1985
her i det grønne
bar han bekymringerne ud
når han fik dem for tæt på huden,
her - fandt han glæder
og overskud
til at udholde livet.
Nu er jeg her
står i sjasket, brunt sne
har ikke noget ærinde
men huset kaldte tavst
- da jeg kørte forbi
mine tanker løber omkring
de tomme kanin bure,
de mange flidspræmier,
den forladte spade
og træskoene
- lugten af fortiden
der gik alt for hurtigt
jeg hører min fars stemme
glad overrasket - fordi jeg kom,
ser hans ansigt tydeligere end nogensinde
i det tomme hus
sammen går vi
til hyldebærtræet
med den blåkantede hvide spand
- kaster bærrene
og vores sommerglade latter deri
alene
sætter jeg ny fodspor
i sneen
huset er pludselig - gråt!

Margit Gade © 1985
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