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PETER BANK JENSEN. 1886-1978. 

Snedker, biavler, bedstefar. 

Denne erindringstekst er en redigeret udgave af Interview taget af museumsinspektør
Nyrup-Christensen fra Den Gamle By, Århus,1974.

Nyrup-Christensen  interviewede  min  morfader  Peter  Bank  Jensen  i  hjemmet  hos
Valborg  og  Jonas  og  i  hans  værksted,  Dronningholmsvej  21A /  Pløjeholmen  3,
Svendborg. 

Ved samme lejlighed donerede P Bank en del snedkerværktøj til brug på museet –
bl.a.  den  store  limovn,  som  i  28  år  havde  været  hoved-varmekilde  i
opholdsrum/værksted, og nogle værktøjskataloger fra begyndelsen af 1900 tallet.

Museet  var  særlig  interesseret  i  erhvervsforløbet,  med  særligt  henblik  på  hans
uddannelses- og erhvervshistorie som læredreng i små snedkerværksteder på landet,
og efterfølgende arbejde som svend og mester.  Derfor  har  bl.a.  familieforholdene
meget lidt plads interviewet  – det var ikke centralt for Den gamle Bys formål med
interviewet. .

Men - det er den erindringstekst, jeg har kunnet få fra Peter Bank. Skulle nok selv
have spurgt om mere i tide!

Lidt mere om bedstefars liv er belyst i Valborg Bank Jonasens erindringer (1984).

Enkelte steder er der måske lidt uorden i kronologien. Jeg har rettet detaljer, hvor de
var umiddelbart at finde, andet må henstå til eventuel senere redaktion.

Teksten  planlægges  indlagt  på  www.viggojonasen.dk under  Slægten,  hvor  også
slægtstræ vil kunne findes.

(kronologi-stikord s 23-24)

Til slutning et usystematisk personligt erindringsbillede. s. 29-31

Århus, september 2019

Viggo
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PETER BANK JENSEN. 1886-1978. Snedker, biavler, bedstefar. 

Jeg blev født 6. november, 1886 i No, ved Ringkøbing

Mine forældre var bestyrere på Borris fattiggård fra jeg var 3½ til jeg var 7½.  Ellers
havde han en lille landejendom noget af tiden.

Niels Jørgen Jensen Kirsten Bank Jensen (f Pedersen)

Han var blevet kørt over,  havde fået brækket et ben. Derefter blev han kusk i 4 år på
Tarm – Sønder Omme postruten. Da boede vi til  leje i  et  lille hus. Der var en ét
værelses lejlighed ovenpå. Et værelse og et lille køkken med skråvægge, hvor jeg
kunne stå i og have værksted. 
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Om håndværk:

I det lille køkken stod jeg og arbejdede ved vaskebordet. Jeg havde nær brændt huset
af engang, ved at jeg skulle lave noget politur, og det skulle gå hurtigt. Så varmede
jeg spritflasken. Men heldigvis var der ikke mere sprøjtepolitur end at jeg kunne få
det slukket selv.    Da var jeg jo en 13 år.

 (Men du begyndte jo altså før.)   Jeg begyndte i Sdr. Omme med  far .. da jeg skulle
til  at  tjene  på  nabogården.  Far  havde  foræret  mig  en  lille  kasse  med  værktøj,
husflidsværktøj, pillerier var det faktisk. Men det gav jo lyst til at lave noget. Og så
lavede jeg en del billedskæreri med snittekniv, som husflidsarbejde. Jeg skar f.eks. en
barberæske, en æske til barbertøj. Og sådan noget. Og så lavede jeg billedrammer.
Jeg var gode venner med en  pibedrejer, som havde tobakshandel. Han  fik jo en
masse tomme cigarkasser, og dem fik jeg jo. Så lagde jeg dem i blød, så jeg kunne
pille alt papiret af og slibe dem af, når de blev tørre. Og det lavede jeg løvsavsarbejde
i, også noget snittearbejde ved at skære dem i strimler og lægge dem på hinanden til
rammelister, til indramning. Jeg kan vise jer en ramme om lidt.

Jeg har skrevet, at jeg var gal i hovedet over at de kaldte mig Peter Tusindkunstner,
de andre børn. De kom med alt muligt, de skulle have lavet i stand

Skole:

Ja, det var jo vestjysk. I Sønder Omme der var jo kun to klasser, da jeg gik i skole
der. I Borris der var … religion. Skolelæreren, den nye skole lærer, var gårdmandssøn
fra Rindum, hvor far havde tjent som karl. De var kammerater.

Det var  det  sædvanlige:  en halv dag om ugen om sommeren og så hver dag om
vinteren. .. Og der var det sådan, at der regnede vi jo. Vi havde hver vores regnebog
og krydsede selv af . Jeg fik min egen facitbog, fordi at jeg kunne ikke vente efter de
andre. Vi havde tre regnebøger, jeg kan ikke huske navnet på forfatteren .., dem gik
jeg igennem to gange, fordi jeg havde et’ andet at lave. 

En gang var der et regnestykke, som jeg ikke kunne klare selv, og læreren han ku
heller et’ klare det. Det var i Sønder Omme. Så blev jeg enig med mig selv om, at nu
skulle det løses. Jeg ville jo ikke til at tygge det om igen. Det lykkedes så for mig.

Jeg sad  ved siden af en anden dreng, som jeg hjalp med en stykke. Han fik sin stykke
kasseret, og jeg havde altså fået mit godkendt. Så skulle han regne det om igen, og
jeg regnede det også om igen. Resultatet blev, at det passede, det første. Og så den
gang  han  præsenterede  det  anden  gang  –  vi  sad  ved  de  her  seks  mands  borde,
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langborde med fast klap, så siger læreren: nej det passer ikke, det dur ikke. Så slipper
det af mig ”Jo den gør”. ”Hvad siger du dreng?” Så slog han .. men jeg var hurtig, Jeg
fik mig lagt ned, jeg sad yderst .. så fik jeg den på hånden. Det er den eneste, jeg har
fået af min skolelærer. Og det var ufortjent. Men det indrømmede han ikke – han lod
det bare passere.

Jeg var en lille splejs i skolen, jeg var lille af min alder. Jeg var også den mindste, da
jeg  skulle  konfirmeres,  skønt  jeg  var  den  næstældste.  Jeg  fyldte  jo  år  den  6.
november, altså de 6 dage for sent til at blive konfirmeret om efteråret. Så blev jeg
den næstældste. Der var kun én, der var ældre end mig, han fyldte den 4. november.

Ud at tjene:

Jeg har altid haft god tillid fra de voksne. Jeg er blevet betroet mere end de fleste. Jeg
har tænkt over siden, at det var mærkeligt, at de satte en dreng til så meget.

Jeg kom ud at tjene som 11 års dreng. Det var på en gård i Sdr. Omme. Jeg vogtede
får. Gården var slet ikke så lille. Der var både karl og pige. Det var en god plads, det
var en god husmor, hun var god ved mig.

Jeg undrer mig over, hvad sådan en 11 års dreng kunne bestille dengang, når jeg siden
har tænkt over det.

Det var en lang arbejdsdagen. Det var op kl. 5.

De to somre, da jeg var 13 og 14 år tjente jeg på et husmandsbrug, hvor jeg var den
eneste tjenestedreng. Der kom jeg skam også til at bestille noget – jeg tog ikke skade
af det! Man har godt af at blive vænnet til at bestille noget. Jeg lærte aldrig at sige til
mig selv, at det vil jeg hellere være fri for.

Far var så i mellemtiden blevet postkusk fra Tarm til Sdr. Omme. (Dagvognsrute?)
De   havde  en  lille  lukket  vogn,  så  havde  han  en  seks-syv posttasker,  der  skulle
afleveres undervejs, tre forskellige steder. Og så ventede han til landpostbudene var
kommet tilbage igen. I Sdr. Omme. De gik ud efter at han var kommet. Kl. halv10
skulle han være i Sdr. Omme, og så gik landpostene ud. Kl. halv fire kørte han derfra
igen, da skulle de være inde, så han kunne få posten med tilbage.

Men tilbage til håndværket. 

Så var der jo det, at jeg lavede det små husflidsting. Drengene kom jo med hvad de
havde af legetøj, som var lidt mekanisk og som der var noget i vejen med. Så fik jeg
øgenavnet Tusindkunstner. Jeg skulle jo have moret mig over det, men ..
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Jeg lavede også  børstenbinderarbejde.  Jeg tog med far  ud på postturen  og solgte
børster på gårdene og tog med ham hjem igen. Jeg tog hestehår med hjem i bytte og
brugte dem, vaskede dem selv ud. Jeg skulle jo lave penge – der skulle lidt til hele
tiden. 

Jeg lakerede de ting jeg lavede. Jeg lavede dukkestuemøblementer og solgte dem, fik
ti kroner. Det var jo ganske mange penge på det tidspunkt – jeg solgte en tre stykker.

Da jeg var blevet konfirmeret, kom jeg i lære i Tarm. Jeg var så lille, at jeg kunne
ikke holde træet oppe på maskinen.    Jeg gik og høvlede en masse træ til. Men der
var det problem, at albuen gik på endetræet. Så fik jeg en  syv tommes planke at gå
på. Mester havde lavet en trappe som svendestykke, i en kort opstalt. Der fik jeg den
ene trappevange med  to klodser under at gå på ved høvlebænken, ellers kunne jeg
ikke nå op.  

Sygdom afbryder læreforløbet

Jeg var kommet i lære foråret 1901. Men vinteren efter blev jeg syg - jeg lå i sengen
meget af tiden, slim på lungerne. Lægen forbød mig at fortsætte som snedker i støvet,
det var jo lungerne, tuberkulosen, han var jo bange for. Jeg er blevet klar over siden,
at jeg i virkeligheden har haft tuberkulose.

Så skulle jeg jo have fri og få noget andet at leve af. Jeg blev småfisker. Skjern Å
dalen blev reguleret den gang, første gang i 1903-04, og der fiskede jeg ål noget af
tiden om sommeren og tjente lidt  ved fiskeri  og lidt  daglejerarbejde.  Jeg langede
brædder  ud  for  tømmerhandleren  fra  jernbanevogn,  når  der  kom  en  vogn  med
brædder. Jeg lavede også sådan lidt andet småfedteri, for eksempel når en kloak var
stoppet. Sådan lavede jeg lidt af alt muligt. 

Jeg færdedes ude, det var sommetider det var en kold omgang om morgenen, på bare
ben, når jeg skulle ud og fange foder til (??)(vagtlerne?)

Men så kom jeg til at vokse. Far kunne ikke være postkusk længere, så blev han
fragtmand.  Det  kunne  har  ikke  tåle,  han  havde  svage  lunger.  Han  havde
lungehindebetændelse utallige gange. Han kunne ikke køre hele tiden, så jeg kom til
at køre ruten et par måneder om foråret, for ham der havde købt ruten. 

Jeg skulle læsse om fra togene og vogn og hest. Da kunne jeg tage en tønde korn. Da
vi begyndte det her fragtkørsel om efteråret, da kunne jeg ikke rejse en tønde korn op,
men da foråret kom, da kunne jeg tage en sæk korn, en tønde korn – 100 kilo, der
stod sat op i jernbanevognen, de stod i to hold, sækkene. Når vi havde kørt ud på
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sækkevognen,  da kunne jeg tage den øverste i favnen og gå ud og lægge den oven på
de  andre  ude  på  vognen.  Sådan  forandrede  det  sig  på  fem  måneder   Ja  det  er
forbavsende – der kan man se hvad træning kan gøre. 

Da jeg var ved sikringsstyrken – jeg var soldat i Fredericia 1908, rekrut. Så var jeg
indkaldt i 1909 og 1911 til mønstring og så i 1914 til sikringsstyrken, og da blev jeg
kasseret  på grund af  tuberkulose.  (først  da blev det  altså  opdaget).  De lyttede på
lungerne, blev ved at køre rundt og rundt på ryggen. Det var tuberkulose. Men de
sagde,  at  det  var  indkapslet  –  jeg havde det  ikke længere.  Journalføreren spurgte
overlægen: hvad skal jeg skrive? ”De skriver sgu fortætning.”

Så rådede de mig til, at jeg skulle gå til læge hvert år indtil jeg blev 35 og blive
undersøgt ordentligt. Det gjorde jeg så. Men de fandt ikke noget at sige af den grund. 

Derimod var det i de første åringer, jeg var gift, og stod ude og satte vinduesruder om
efteråret i i kostalden. Der var jeg vant til varme. Så fik jeg slim på lungerne en 8
dages tid.

Til Borris – i lære igen – og videre til Tarm.

Så flyttede far til Borris den gang da han solgte fragtturen, så flyttede jeg jo også
med. Det var det år militærlejren blev bygget.

En skolekammerat af mig var i lære i Borris. Hans mester havde fået entreprisen med
at bygge de træbarakker derovre i lejren. Lejren i Borris var en skydelejr – der var jeg
også selv, da jeg var soldat i Fredericia. 

Jeg kom på værkstedet som forbundter (en snedkerlærling, som står i lære hos flere
mestre,  VJ),  til  en  krone  om måneden  og  så  kosten.  Der  begyndte  jeg  at  samle
værktøj,  at  lave  værktøj  selv.  Jeg  lavede  høvle  selv.  Jeg  har  lavet  meget
snedkerværktøj selv.

Jeg kunne ikke lære at lave andet end det, der kom bestilling på. Det var alt muligt,
det var jo møgbøre, trillebøre, svinetrug og sådan. Der gik meget tid med at lave det.
Men der var jo ikke rigtig noget møbelarbejde – og det var jo møbelsnedker, jeg ville
være.

Da ville far have mig i lære som skomager eller urmagerlærling for at det skulle være
lettere  ”for  han  vil  aldrig  komme til  at  tåle  knokkelarbejde”  -  det  gjorde  jeg  så
alligevel.
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Da der var gået det meste af to år i Borris da blev jeg ked af at blive ved med at lave
de her klodser. Så sagde jeg til mester, at nu måtte han finde en anden lærling. Nu
rejste jeg. Jeg ville lære noget mere end jeg kunne lære der. Han kunne jo ikke sætte
mig til at lave andet end det, der kom bestilling på. Han kunne ikke sætte mig til at
lave møbler. Rutine det fik jeg meget af - det betød ingenting, det var tømrerarbejde.
Kun et enkelt par vinduer eller sådan i ny og næ – det var bygningssnedkerarbejde. 

En  anden,  som  jeg  kendte  som  svend,  var  begyndt  for  sig  selv  i  Tarm  som
møbelsnedker.  Ham kendte jeg som temmelig dygtig, fra da jeg var i  min første
læreplads. Han arbejdede i en anden virksomhed, som han købte senere. Så tog jeg
over til ham og gjorde akkord med ham. Der skulle jeg så ha tre kroner om ugen. Og
så skulle jeg stå i lære i 1 1/4 år. Der stod jeg så også, og fik svendebrev derfra.
Teknisk skole har jeg aldrig fået. Det må have været i 1906. 

Arbejde som snedkersvend

Fra  Tarm  kom  jeg  til  Varde  i  1907.  Jeg  fik  arbejde  på  et  møbelværksted.  Der
arbejdede  jeg  så  om  efteråret  som  jeg  var  blevet  svend  til  august  året  før.  Jeg
arbejdede så der til efter jul, da havde jeg to kommoder at lave efter jul, så var der
ikke mere at lave der. 

Så tog jeg på valsen. Det var med tog, jeg skulle ikke have noget af at gå. Jeg havde
set at naverne de så outreret ud i tøjet, når de gik. 

Jeg  arbejdede  som svend  en  kort  tid  i  Ribe  som møbelsnedker   i  1908 og  blev
forlovet dernede.

(soldat i Fredericia 1908, rekrut.)

Så fik jeg arbejde ved den kammerat der i Borris, jeg lå hjemme om natten men jeg
fik kosten hos mesters.

Der lavede vi noget  snedkerarbejde om vinteren efter jul,  foråret 1909. De skulle
have lavet et stuehus ombygget. Der lavede jeg vinduer til den stuehus. Og så kom
foråret, jeg var ikke vant til rigtigt tømrerarbejde. Men han ville jo gerne have mig
med til rigtigt tømrerarbejde, ved afbinding, (bindingsværksarbejde, VJ) skulle vi jo
altid være to, ellers kan vi ikke lægge bjælken på plads. Så endte det jo med, at jeg
kom til at hjælpe ham med tømrerarbejde den sommer.  

I 1909 arbejdede jeg noget af tiden ved det ny Herning Amtssygehus, to fløje og en
hovedbygning. 
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Så var det, jeg kom ind til mønstring der om efteråret 1909.

Og jeg var .. i Århus efter at jeg var færdig i Herning

Året efter arbejdede jeg på værkstedet i Varde maskinsnedkeri, noget af tiden, indtil
vi var færdige med at lave vinduer og døre, der skulle gå ud til nogle huse der var
projekteret  og  skulle  være  færdige  til  flyttedag.  Dengang  skulle  alle  vores
beboelseshuse være færdige til flyttedag, i byerne, småbyerne - oktober flyttedag. Så
kunne vi begynde at gå arbejdsløs. Det var almindeligt at mange bygningssnedkere
gik arbejdsløse fra november og så til næste år i februar-marts måned. Det var lang
tid! En del tømrere gik også arbejdsløse.

Da var vi så til fodboldkamp. Der opdagede jeg, at der var en snedkerværksted over
for boldpladsen. Så tænkte jeg: nu må du sørme da over og se om der er noget at lave
der. Det har været sidst i juli, det har været i august måned. Mester han var ugift. Han
var ovre og se på fodbold. Så ser han jo, at der er en der går ind på værkstedet, der
var jo ikke låset af, for han boede selv ovenpå. Så kom han jo derover. Jeg spurgte,
om han ikke havde brug for en svend, jeg blev færdig i løbet af et par dage ved
Hauberg (?). Da havde han lige fået vinduer fra Hauberg, som jeg havde samlet til et
hus som han havde bygget. Jeg fik arbejde hos ham. Og så kom jeg til at sætte ind de
vinduer og døre, som jeg havde været med til at samle. Inden jeg var helt færdig med
det så fik han bestilling på et nyt hus, et lille hus. Det var bønder, der solgte deres
ejendom og flyttede  ind  til  byen.  De købte  en grund og byggede et  hus  med to
lejligheder, to toværelses lejligheder med en brandmur i midten sådan de kunne sælge
den ene halvdel. Det var almindeligt. Sådan en fik han så at bygge igen. Så siger han
”men hvad med de vinduer – kan du lave dem?” Så siger jeg ”ja, det har vi da prøvet.
Jeg kan nok lave dem. Men om jeg kan samle dem på akkord. Vi blev så enige om, at
jeg skulle prøve det til akkordpris. Det var jo til prisliste som den I får at se derhenne
(det  var  et  af  de  kataloger,  som Den Gamle  By fik,  VJ),  det  var  fagforeningens
prisliste. Og jeg kunne holde lige rigelig timelønnen ved at lave vinduerne helt med
hånden  fra  planker  af.  Da  var  jeg  så  trænet  i  ..  arbejde,  at  da  kunne  jeg  save
vinduesrammetræ op fra  planke for  det  samme som jeg skulle  give  for  at  få  det
maskinskåret.  24 kvadrattomme træ skar jeg op fra planke. Jo, jeg havde stået i lære
på et håndarbejdsværksted  og havde ikke haft maskiner. Jeg var vant til at arbejde
træet op selv. 

Og det giver skam en træning også i at gøre værktøjet i stand. Mens jeg stod i lære
havde jeg lavet rødtræs (?) høvle, som jeg solgte til svendene. Jeg fik kun den pris for
dem som de kostede i butikken. Det var jo øvelsen i at høvle og save. Da var jeg
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blevet nogenlunde voksen.

I 1911 arbejdede jeg i Borris, ved en skolekammerats far, ja han var jo selv gammel
snedker, der havde en lille landejendom. Den ene søn var landmand, den anden han
var tømrer. Der hjalp jeg ham tømreren i to somre ved tømrerarbejde. Da havde vi
sommetider fire-fem huse liggende færdige, inden vi begyndte at rejse. Alle udhuse i
landbruget skulle være færdige under tag til Sankt Hansdag. Så kom kløverhøet og
skulle ind. Det var en … det behøvede man slet ikke at spørge om.

I 1911 kom jeg i arbejde oppe i Ålborg  efter at jeg havde været i Borris. (Fredericia –
Århus).  Da  havde  jeg  et  døgns  ophold  i  alle  byer,  jeg  har  min  medlemsbog  fra
dengang af, den har jeg liggende.

Jeg fik siden arbejde i Langå ved en stor mellem og realskole, som skulle bygges der.
Der var vinduesruder otte ruder pr. ramme, det var pindeværk, det er de … største
gang sprosser jeg har lavet.

Der  fik  jeg  arbejde  i  februar  måned,  så  skulle  jeg  ind  som  soldat  i  april,  den
indkaldelsesordre havde jeg ikke snakket om, jeg skulle nok holde kæft, så skulle
mester finde. Jeg skulle ind som rekrut. ”Jamen, hvad skal vi så gøre med alle de
vinduer?  Det  er  jo  helt  forfærdeligt”  Jeg  mente  da,  jeg  kunne  nogenlunde  få
rammerne samlet. Jamen, når jeg endda kunne det, så kunne karmene passe sig selv –
de var jo nummereret. Så sagde jeg: hvis jeg kan få akkord på at gøre det færdig, ville
jeg  arbejde  både  søndag  og  aften.  Det  gik  jo  ikke  så  nøje  til.  Vi  havde  en
maskinsnedker han hed Carlsen han var fra Randers og rejste frem og tilbage. Men
han sladrede jo ikke om det jeg tjente. Jeg kunne jo nok tjene …  kroner mere, når jeg
skulle ind som soldat. Jeg fik da også så vidt, at jeg fik rammerne samlet men ikke
pudset af. Men det var altså i stueetagen, der var vinduerne med fire rammer, lige
store  rammer,  otte  ruder  pr.  ramme.  Jeg  ved  ikke  om  der  var  en  syv-otte
klasseværelser  i alt. Første salen der var de vinduer med seks ruder for oven og otte
for neden (det var store vinduer) De var så store, at når jeg stod op i karmen så kunne
jeg ikke altså nå …  Det var pindeværk, det er de største partier, jeg har lavet.

Der rejste jeg så ind som soldat fra ham af. Da jeg så var færdig der om efteråret som
soldat, da gik jeg ned på svendehjemmet og høre ad om der var nogt at finde .. hvad
der var kommet. Men i oktober måned var der allerede begyndt at komme arbejdsløse
bygningssnedkere og møbelsnedkere. Der var ikke så få.

Da sagde jeg til mig selv, at så kan det ikke betale sig at tage på valsen før jul.

Så tog jeg hjem til far. Da havde han en landejendom, hvor der var noget lav mark.
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Der lavede jeg så grøftearbejde sådan vi kunne få det under plov dernede. Jeg kunne
jo ikke gå uden ting at bestille.

Der byggede jeg mig forresten også en båd, det var forresten nummer to, jeg byggede
mig, der da jeg kom hjem fra soldat. Den første byggede jeg da jeg var femten år,
dem skulle jeg jo bruge til det der ålefiskeri. Der var en gårdmand der havde bygget
et hus ved siden af, han ville jo godt ud at stange ål en gang imellem. Så fik jeg ham
til at betale træet til halv part. Det kostede ti kroner. Da så far flyttede til Borris,
flyttede jeg jo båden med. Da gav jeg ti kroner for hans halvpart. Det var en billig
båd, en flad pram.   Den anden båd var bygget nok så flot.

I Ålborg fik jeg arbejde hos … maskinsnedkeri på Gugvej i Ålborg. Temmelig stor
historie.  Der  blev  jeg  så  hele  sommeren.  Men  jeg  blev  ikke  på  Gugvej
maskinsnedkeri, jeg kom til at arbejde for en anden mindre mester. Der havde han
snedkerdelen på den nye Ålborg Amtssygehus, det var en stor historie. Hele historien
var på halvanden million (det var meget) – og nu vil et sygehus i dag koste tyve
millioner. (det har været mange penge dengang). Dengang var timelønnen 42 øre for
en bygningssnedker, 60 timer i ugen. Det var den også i 1912, jeg tror et var i 1912 vi
fik den hævet til 47-49 øre. (det var jo heller ikke alverden). 

Vi havde jo en stor lockout i 1911, da stod jeg og lavede værktøj frem for bygning.
Den mester, jeg arbejde for, havde blandt andet en to etages bygning som der lå    .
kommunens grund, som amtssygehuset blev bygget på. Der var kridt. Kun et tyndt
lag muld. Men det var solid grund at bygge på.

Da havde jeg lige fået  det  hele samlet  ind ..  Det første vi gjorde,  når  vi  kom på
bygningen, var at vi satte vinduerne i hullerne. Det var glarmesteren, der satte glas i –
det gjorde vi ikke dengang. Det var kun ude på landet, vi var glarmestre. Jeg har sat
en masse glas i som læredreng da jeg var i Borris. … fire fem …

Der i Ålborg havde vi beslået en dør og sat gerigt på og sat hængelås på, ellers kunne
vi ikke have vores værktøj. Og så var der én ting mere: I vores værksted stod træ til
dørkarme og gerigter rundt langs væggene. Dengang var der ikke noget der hed at de
fik byggeskur på arbejdspladsen, da skulle de selv sørge for spisepladsen. Så blev det
sådan,  at  både  murere  og  centralvarmearbejdere  og  italienere  der  sleb  gulve  og
murerne, der gik og fugede udvendig, de kom op til vores stue og holdt frokost. Vi
kunne godt være en 17-18 mand til frokost. Hver murersvend to fire mursten under
armen, to dørkarmstykker til sæde, så havde vi en bænk, og ryggen mod det træ, der
stod op ad væggen.
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Der havde vi den mest stumme arkitekt, jeg har arbejdet under. Han havde tegnestue
på bygningen, det var noget af det første der blev bygget. Der havde han to tegnere til
at gå der. Han boede der selv. Han kunne hverken sige godmorgen eller velbekomme,
når han kom og kiggede. Han havde for skik at komme på bygningen, når alle de
andre var væk. Så kunne han godt gå og se murene efter med en retholt og se om der
var pudset. .   men han kunne da godt have sagt godmorgen … Han lindede lige på
døren, så gik han igen. Konduktørerne stod og nikkede over skulderen på ham, det
var jo flinke nok.

Men da så vi var kommet hen på efteråret, da havde far .. var jeg hjemme at besøge
min far, da var han ved at skulle købe et stykke nyopdyrket hede, eller kun delvis
nyopdyrket,  hede,  for  at  opbygge et  husmandsbrug på.  Og da jeg havde lovet  at
komme hjem og hjælpe ham, hvis han købte den jord, Det var nemlig en gammel
nabo ved siden af, han var på sygehuset, uhelbredeligt af kræft,  den nabo ville gerne
for hans kones skyld, når hun blev ene med en stor flok, at far skulle have den stykke
jord, Han havde købt den for at udvide. Men når nu han gik væk, skulle hun jo ikke
have det hede at opdyrke, hun skulle kun have de tyve tønder land hun havde og som
var opdyrket. Så mente Morten Jessen, at far skulle købe og være nabo og være hende
behjælpelig med det andet, de var så gode venner dengang de boede som naboer. 

Jeg havde lovet at tage hjem og hjælpe far med at bygge, hvis han købte det jord, og
så måtte jeg jo sige det til mester, at jeg skulle ind som soldat ”jamen du kommer jo
igen ??”, nej det gør jeg ikke, fordi jeg har lovet min far at komme hjem og hjælpe
ham. Ja, han ville meget gerne have mig til at arbejde halvandet år frem i tiden, hvis
jeg ville komme igen. Da havde han skiftet dem ud, så der var kun maskinsnedkerne
og én mand mere end mig. Jeg havde akkordarbejde, så mester var der kun en gang
eller to deroppe, så kom han ikke tiere. Så gjorde vi op for hele sommeren der om
efteråret. Vi fik tyve kroner udbetalt a conto om ugen, så skulle vi have gjort op, da
efteråret kom, og da fik han så en opgørelse, jeg husker ikke, hvor meget den var på,
vel en tu,   nej det meste af en syv-otte hundrede kroner. Og han havde ingenting at
lave vrøvl over, han tog den som jeg havde regnet den ud, jeg fik mine penge som
skrevet på opgørelsen, det gik så let som det kunne gå. 

Denne her tavse arkitekt, nå-nej arkitekten boede i København, ham der var så snøvl
var kun underarkitekt. Det første jeg snakkede med ham var mangler  … der blev en
masse ekstraarbejde. Jeg regnede med at de tog fortjenesten på ekstraarbejde, for det
var der en masse af. De kom otte mand med tegninger. 

 Og der kom jeg så hjem til mester. De var kommet over til mig med tegningerne. Jeg
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fik det som regel som jeg ville have det .. Ja i førstningen kom de ikke med det, før
de  havde  dem  færdig  tegnet,  men  så  tilsidst,  da  jeg  havde  kasseret  dem  flere
tegningen, så kom de med dem i blyant, inden de havde lavet dem med tusch. Så tog
jeg hjem til mester og foreviste .. og begærede den sådan lavet. Ja, men jeg kunne
bare tage det materiale jeg skulle bruge derhjemme, og skrive det på arbejdssedlen,
og  så skrive timerne på. Jeg behøvede ikke at komme hjem og snakke med ham om
det. Det var der en del af, som jeg selv satte pris på. Jeg satte prisen til det samme
som jeg havde tjent på det andet akkordarbejde. Det var en rimelig takst .. vi kunne få
det samme for håndarbejde som vi havde tjent på akkord, når vi havde været der i tre
måneder. 

Men da de her konstruktører fik at vide, at jeg skulle ind som soldat, så kom under-
arkitekten. Det var det første han snakkede til mig arkitekten, det var den frokost:
hvad er det jeg hører: du rejser? Ja tirsdag. Jamen, det er først torsdag, I skal møde?
Han har  måske selv haft  en søn,  der  skulle  ind.  Men jeg havde lovet  min far  at
komme hjem og besøge ham inden.

Men det var det første, han snakkede til mig.

Men De kommer da igen? sagde han. Næ, det gør jeg ikke. Jeg har lovet at tage hjem
og hjælpe ..

Det var da kedeligt, sagde han – nu arbejder vi da så godt sammen Og det kunne jeg
ikke lade være med at grine af, for det var ikke det, jeg kendte ham for. Men jeg fik
også en lille specialopgave. Hovedbygningen var taget i brug med patienter, det her
var  det  sidste.  De  tog  det  sådan  successive.  Der  havde  været  patienter  i
hovedbygningen et helt år, da jeg kom derop. Det var den sidste afdeling, der .. De
kaldte det for natafdelingen. 

Men der kom de op og ville have mig til at lave lystætte skodder i fremkalderrummet
ved siden af røntgenrummet. Der er et meget stort vindue, det er lige så højt som det
der. To rammer, en post i midten. Der skulle altså laves låger af træ, der skulle lukke
så  tæt,  at  de  kunne lukke alt  lys  ude.  Der  måtte  overhovedet  ikke kunne ses  en
lysstribe nogensinde, når de var lukket – ellers blev det jo galt med fremkaldningen.
Det spurgte  konstruktøren,  om jeg troede jeg kunne lave det.  Så siger  jeg Ja  det
regner jeg da med jeg kan. Mens jeg var ved at beslå .. kom der en ung læge igennem.
Så stod han og snakkede lidt med mig. Så kom der en overlæge og gik igennem. Så
siger han (den unge) nok så hånligt til overlægen ”Snedkeren mener han kan lave det
lystæt'”. ”Når han mener det, så gør han det vel også sagde han” (overlægen). Det
blev det så også. Jeg var ikke ude at rette noget. 
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Det var ikke fordi der ikke var flere snedkere. Der var ingen på hovedafdelingen.
Men der var jo en blandet afdeling mere. Det var medicinske afdeling var ikke taget i
brug. Den kirurgiske afdeling var ikke taget i brug. Den var under arbejde. Og der var
også  en  mand,  en  snedker  der  arbejdede  der.  Vi  fik  en  afdeling  hver  at  sætte
snedkerarbejde ind.

Men det var så egentlig det meste af histsorien om min svendetid. 

Så da jeg kom hjem, så lavede jeg vinduer til fars det lille hus. 

Så  tog  jeg  det  snedkerarbejde,  der  kom  ved  siden  af.  Der  var  jo  den  gamle
husflidsmand, han var kommet hjem fra sygehuset, opereret for kræft, og så kom de
jo til mig med det snedkerarbejdet - de var vant til at Jakob Fiil han lavede det, men
han kunne ikke -  og så kom det jo til mig

Så sagde en af  de lokale:  kan du ikke blive her  som snedker? Vi  mangler  jo  en
snedker, når Jakob han går væk, så kan du lige så godt blive her. Så blev resultatet...

Peder Bank Jensen Marie Nymark ca. 21 år
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Ægteskab 1912. Etablering som selvstændig mester

Da havde jeg været forlovet i fire år, jeg arbejdede som svend en kort tid i Ribe som
møbelsnedker  og var blevet forlovet dernede. Vi blev gift i april.  Vi flyttede ind i en
lille hus med en fløj til udhus til to køer, ved siden af mejeriet.  

Min far og mor de boede om vinteren i en aftægtslejlighed Fastergård, sognets største
gård, lå lige over for mejeriet,  Det var gårdejerens far, der havde bygget det som
aftægtslejlighed, det var meget almindeligt dengang. Så var han død, og de havde
lejet det ud. Der havde så boet en gammel husmand, som en søn der havde bygget til.
Han havde boet i den aftægtslejlighed før mine forældre kom i den. Men dengang han
var flyttet over i sit hus om efteråret, så kunne mine forældre jo leje det, og bo i om
vinteren, idet de byggede oppe på heden – der var godt to kilometer imellem. 

Der fik jeg så stillet op min limovn, den købte jeg så og stillede op med det samme,
den har jeg endnu. Den tror jeg ikke, I finder andre steder.  (Det må vi endelig se!)
(det er den limovn, Nyrup-Christensen fik med til Århus, VJ).

Der boede vi så.  Så til  foråret,  da de gamle flyttede op og boede ved den anden
husmand .. konen, der fik de lov at bo i bryggerset imens de byggede deres eget.

Vi boede der et år. Så sælger han jorden, huset og jorden, og så skulle vi jo ud. 

Så måtte jeg købe  .. Så byggede jeg selv i 1913-14. 

   Villaen i Faster   P Bank, Marie Nymark, Arne
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Noget af det arbejde jeg kunne få (som mester, VJ), det var mest ombygning, fordi
staldene blev for små. En stor del af landmændene dyrkede hede op og havde en
hedelod ved siden af.  Kostaldene blev for  små.  Så kom de ind på at  bruge både
kunstgødning og kraftfoder .. så kunne de jo have en større besætning. 

Krig. Indkaldelse. Nedtur.

Men så da krigen kom, kunne de ikke have en større besætning. Så kunne de ikke få
kraftfoder eller kunstgødning af nogen betydning. Det var vinteren 1914. Så stoppede
det lige med det samme.

Jeg havde kun ét  hus under arbejde,  da krigen brød ud og jeg blev indkaldt  ved
sikringsstyrken. Det var en gårdmand, der solgte sin store gård og byggede hus i
kirkebyen, lige ved hvor jeg boede. Den svend, jeg havde, han gjorde det så færdigt
mens jeg var ved sikringsstyrken.

Men da blev der så lidt at lave, så tog jeg så tørvearbejde den sommer. Mejeriet skulle
jo have brændsel. Så var der jo ikke andet for .. Det var det andet krigsår. Så måtte de
jo til at grave tørv, så det stod efter. 

Så  tog  jeg  akkord  på  at  tage  tre  hundrede  tusinde  tørv  op,  sammen  med  en
arbejdsmand, hvis kone havde centralen, telefoncentralen. Vi tog så akkord på det.

Under krigen brændte Fastergård, den store gård hvor jeg havde boet til leje.

Der havde jeg i 1913 bygget en stor lade tresindstyve alen, til den gård. Den brændte
så, da brændte hele gården i 1916 eller 1917, det kan jeg ikke huske. Det var børns
leg med tændstikker i  laden.  Manden var i  Skjern at  hente glaserede teglsten,  de
skulle komme fra Rhinen. (135)

Så stuehuset  var  halvandet  hundrede år,  det  trængte til  at  blive bygget om. Ilden
blæste ligegodt over fra laden. Det var da en skam, hvis den gamle bygning skulle
blive stående.

Men så   . der blev for lidt at lave.

Og så var der en skolelærer, som vi ikke holdt af at vores børn skulle gå til, så vi ville
gerne flytte (Uffe Jensen, Velling skole? VJ). Så solgte jeg huset. 

Klap mølle. Forfaldent hus, landbrug, biavl.

Velling ved Ringkøbing der flyttede vi så til. Der drev jeg så lidt byggeri ved siden af.
Byggede om ved det husmandsbrug der. 
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Stuehuset Klap Mølle   Far med sine piger

Så døde min kone i 34, så ville jeg ikke blive der mere, så skulle mine piger ikke
blive hjemme og  være husholder. (Ældste søn Arne studerede i  København). Jeg
havde to døtre og en søn der er yngre. Den yngste er død. 

Fra Klap Mølle

I 1937 byggede jeg statshusmandsbrug for  ham der  var  gift  med med min datter
Mary,  Martin  –  han  er  også  død,  ..  hun  er  gift  igen  med  en  arbejdsmand.  Ham
byggede jeg så for i 37, et stort statshusmandsbrug. Nydyrket hede. Det halve af det
var opdyrket, 26 tønder land, det var temmelig god jord.  

     Mary og Martin Olsen bryllup P Bank med tvillingerne Aksel og Bertha

Jeg var hos min svigersøn deroppe indtil 42. Han sled så hårdt der, han vidste jo ikke
selv, at han havde en skavank med hjertet.  Hans mor og ham de kom til at ligge på
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Vejle Sygehus samtidig, med akkurat det samme. Moderen hun døde, han levede det
så over. (Senere flyttede de til Lille Lihme ved Randbøldal, VJ) Han faldt om ude i
roemarken da de gik og ordnede de store roer allersidste gang og gik og frydede dem
over så godt som det stod. Så pludselig smider han roehakken og lægger sig ned. Hun
spørger ”Er du dårlig?”. Han var død (1958, VJ). 

Så måtte hun jo til at sælge, ejendommen den var for lille til at holde en karl, og
hendes egne de var ikke gamle nok til at klare bedriften.

Til Faster. Biavler. Passer mor Kirsten til hun død okt 1942.

I 1942 Da flyttede jeg så hjem til  mor. Hun var levende og boede i Faster der hvor
jeg havde været snedker (hun må have været oppe i årene på det tidspunkt), ja hun
blev 88 (så der er god tradition i familien for at blive gammel). Hun boede i et lille
hus,  som far  havde købt  nogle år  før,  der  sad han og var  skomager,  reparations-
skomager og reparerede seletøj, det var der ingen der ellers kunne mere. Det gav lidt
ved siden af aldersrenten, den var lille den gang. (Han var død 1930, VJ)

Der havde jeg været hjemme til begravelse. Det var vel i februar 1942. Da havde vi
en  isstorm,  der  gik  landet  over  dengang.  Og  rev  ledningerne  ned,  de  elektriske
ledninger – de blev overisede og knækkede. Da var jeg hjemme til hendes genbos
begravelse og cyklede hjem på is dagen efter denne her storm. Skiftevis gå og cykle ..
jeg havde to mil fra Lem og til Faster. Så var jeg gået hen at sove til middag, hvile
mig da jeg havde spist til middag, før vi skulle til begravelse. 

Jeg havde bygget for ham, ham der var død ”den gamle smed”(?), bygget ny lade..
det var en af mine gamle kunder. Og huset som han boede i havde jeg også bygget.
Det lå lige over for mors, på den anden side sognevejen. Så jeg kom ikke til at følge
med min mor til kirke. 

Smeden deroppe ”den gamle smed” som vi kaldte ham, han var gift med en kusine til
mig, hun gik så ind og ha mor med til kirke, for hun ville da med i kirke, når at de var
genboer.  Hans  kone  var  død  nogle  år  før  ligsådan,  hun  var  død  i  sengen  om
morgenen, uden nogen sygdom eller dødskamp. Det gjorde K. Nielsen også.  Han
havde en datter derhjemme, som var husholder for ham, hun lå i den ene seng, han lå
i den anden, hun mærkede ikke at han var død. Så stille gik det til.

Jeg kom så ikke til at sidde sammen med hende i kirken, med min mor, og derved
kom jeg ikke til at følges med hende da vi gik ud til graven med kisten.

Da  havde  det  givet  snevejr,  mens  vi  var  i  kirken,  oven  på  det  isslag.   Den  her
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kirkeplads, som husene lå ved, brugsforeningen lå på den ene side, kirken på den
anden, den er temmelig stor, der var jo en stald til heste, de kunne selv sætte ind, 6
spand, tror jeg. Der var så nogen af hans familie, som der var kommet i bil fra Skjern
af, de var kørt i bil derop, lige til kirken, de var jo også kørt op imod en sne. Så da
føreren kommer ud for korset .. da klat han om, uden at tage nogen skade, slog sig
bare lidt. 

Senere hen så kommer mor og min kusine og da kommer jeg så gående så langt
bagefter  som ind til spisestuen, da ser jeg så at mor hun skrider om. Men så kunne
hun (kusinen ) jo ikke holde hende. Hun faldt ned på den ene side der, og da fik hun
så lårbenshalsen knækket. Så fik vi jo hende båren ind, og hun kom på sygehuset med
Falck og lå der.

Da så hun kom hjem fra sygehuset havde kommunen jo en sygeplejerske til at hjælpe
hende.  Ja  det  vil  sige  det  var  det  jo  ikke,  det  var  en  ledig,  ja  hun var  forresten
lærerinde, vinterlærerinde. Men så fik hun et tilbud om at blive husbestyrerinde, hvor
der  var  en  chance  for  at  blive  gift,  og  så  tog  hun  jo  den.  Så  fik  jeg  fat  i  en
sygeplejerske,  en menighedssygeplejerske i  nabosognet.  En der var vant  til  at  går
rundt, barselskone. Så fik jeg hende til at passe mor. Men så havde hun lovet at passe
hendes søsterdatter i barselsseng. Så siger mor ”Kan du ikke tage hjem?” Da var hun
kommet op at gå, selvfølgelig ved en stok (ja naturligvis). Hun blev sømmet sammen.
Der blev sat en søm igennem (ja det brugte man jo den gang), sølvsøm.

Så flyttede jeg hjem. Men da havde jeg jo nogen-og-tredie bifamilier. Jeg købte en
grund bag brugsforeningen, så jeg kunne få bigård dernede, og så boede jeg oppe ved
mor.

Så ville kommunen, de havde vedtaget at bygge alderdomshjem og det skulle så ligge
der hvor min mors hus lå. Og så en del af nabogårdens have. Og der kunne de gamle
have deres værelser mod syd. Der var kirkepladsen. Der havde de jo al færdslen at se
på, der var jo vejkryds – der var vej fra Borris og den gennemgående vej Skjern-
Videbæk. Der lå brugsforeningen ved. Og der kom alle de kirkefolk. Der skulle de
gamle have deres værelse – så var de sikre på at få besøg. Det var selvskreven. Der
var  ikke  tale  om andet,  selvom der  var  for  lidt  plads.  De døjede  med  at  få  den
godkendt af socialrådet eller hvad det var,  socialministeriet,  fordi der var for lille
plads. Så købte de to, så købte de havejord modsat pladsen, af en husmand, der havde
en have ned imod vejen. Så kom de op på de her kvadratmeter der skulle være.

De købte så mors hus, og så begyndte de at bygge. De her huse til nedbrydning dem
fik jeg så også. .. Jeg lavede et værksted af taget fra huset. Jeg pillede murstenene fra,
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kørte en vogn ind og lå bjælker ind som jeg havde købt fra nedbrydning. Vi brød
gavlen ned og kørte en vogn ind under bjælkerne, så tog vi muren ned indtil huset lå
på bjælkerne på vognen. Så kunne vi køre taget væk - og så kunne jeg lave ligesom et
overværelse i det gamle tag, indtil jeg fik bygget. 

Men så blev jeg syg af influenza. Børnene snakkede sammen om at det var galt, at
have mig til at bo der alene. Mor hun var flyttet over til en nabo i det hus, den var
blevet solgt til en arbejdsmand, det hus som naboen var blevet begravet fra. Der tog
de mor pleje, indtil alderdomshjemmet var bygget op. Der kunne hun sidde og se
alderdomshjemmet vokse op.  Der fik hun så en hjerneblødning i løbet af en god
måneds tid og døde i oktober 1942.

Dengang da englænderne de gik i land i Frankrig (1944), så blev tyskerne jo nervøse.
De havde en del unge i Skjern til uddannelse (Borris-lejren). De tog jo deres rekrutter
herop.  Her  kunne  de  køre  til,  og  så  finde  beboelse  nogen  steder.  Så  flyttede  de
folkene ud fra Skjern, de var bange for at de skulle bombe broerne – det var jo en
centralt punkt på banen fra Borris og til Skjern, og der i Borris havde de jo også
rekrutter. Så de tog  det halve af alderdomshjemmet i brug, og der skulle være fælles
køkken med alderdomshjemmet.

Til Svendborg – byggeprojekt, biavl

Som sagt: børnene snakkede om, at det var galt med det at jeg boede alene i Faster,
for jeg kunne jo ligge der og være syg, og kunne ikke komme op og få hjælp.

Så snakker de om, at de skulle komme hertil som lærer, selvfølgelig som vikar.  Men
de ville jo gerne have hus og have, i Svendborg. Jonas han er jo gartner af profession,
hans far var gartner i Assens. Jeg turde jo ikke rejse derhen under krigen. Og jeg
havde jo bierne. 

Så var jeg hernede i 46 i påsken i besøg, og så købte vi så grunden her. Og så blev det
aftalen at jeg skulle flytte herned og hjælpe. Jeg lavede vinduer her om vinteren og
lavede dørene. Som nu den dør ude i entreen og den dør her det træ har jeg skåret op
af skunker, med håndsav. Skåren det ud i skunk.  Bredden er 9 tommer, det var en
grimt snit (!). (Valborg: det var de der og yderdøren, rustikbrædder).  Og gadedøren
den har jeg også selv lavet.  De døre der  det  er  fire  døre jeg købte af en der  fik
tømrerarbejdet. Det kunne bedre betale sig at lave snedkerarbejdet og så lade være at
tage tømrerarbejdet.  Jeg  havde jo  bierne alligevel  at  skulle  passe.  Og det  er  jo  i
sommertiden, de tager arbejdet.

Men Jonas  han har  jo  så  hjulpet  hele  tiden.  Vi  lavede  selv  etageadskillelsen  det
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stillede vi selv op op. Jeg tog til skovs, jeg kunne jo ingen træ få,

Men  så  han  tømmerhandleren  vi  kom til  at  handle  med,  han  havde  fået  skåren
indførte stammer op på bloksav og da havde han så fået de skunke .. løvtræ – det
skulle han sælge til brænde. Det købte jeg dem af ham, de skunke, og der skar jeg så
– der kunne jeg så en rammestykke af hver af de skunke.

Huset  Dronningholmsvej 21a /Pløjeholmen 3, Svendborg. I baggrunden P Banks værksted.

Sagen var  at  jeg  havde lært  at  håndarbejde  og derfor  har  jeg  værktøjforstand  til
håndarbejde. De svende jeg har arbejdet sammen med som svend, kunne klare sådan
noget i håndarbejde. De her vinduer her dem har jeg også lavet.

Da  Jonas  og  Valborg  de  blev  gift,  var  hun derovre  (i  København)  som en  slags
hjemmesygeplejerske. Hende som hun kom til at  kende, havde en bror, der havde
maskinsnedkeri, stor historie. Så efter at vi havde bygget her, så spurgte han broderen
Jonas ad hvem har lavet jeres snedkerarbejde – jo det har jeg da gjort (PB) – nå ja hva
– du kan jo  komme over  og se.  Nå-ja,  hvor  gammel  er  han? Så har han jo lært
håndarbejde. Ja, jeg er da glad for det mange gange. Og jeg har ku lave det, som så
mange andre ikke har ku lave.

Et indskud  (Du nævnte før – det er snart længe siden – landsudstillingen i 1909 i
Århus. Har du noget at sige om den ellers?) Næh, det har jeg egentlig ikke noget at
sige om ..  (Det var den hvide by ved bugten). Ja. Det jeg bedst kan huske derfra, det
er fiskeriudstillingen. Motorerne – der gik motorer i tomgang. Det var jo på den tid,
de havde travlt med at sætte motor i fiskekuttere. Og så var der abessiniere, de havde
plads, en indhegning, en meget høj indhegning (de blev jo fremvist som vilde), ja og
de havde jo bryllup hver dag, de skulle jo demonstrere bryllup. (Jeg har truffet en
ældre dame i Århus, hun fortalte at hun som ung pige ikke måtte komme ud og se det,
for det var ikke rigtig pænt og anstændigt) Næj for de gik jo nøgne. 
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Det værste det var jeg kom til at arbejde sammen med en svend – ja det skal ikke på
bånd! Tag lige og luk (skal vi lukke – det må vi hellere)

Biavl og ophør

I 1946 kom jeg hertil med bierne og havde dem at passe. Jeg har haft bier siden 1913,
og så til i forfjor – i mere end tredsindstyve år. 

Det foregik på den måde, da jeg var oppe på de her 60 familier godt og vel, da lejede
jeg dem jo ud til frøavl. Jeg har haft stader ude  til frøavl op til 5 forskellige steder på
et år. De har haft bier i hold, en har haft 10, én tolv, og én 20. Og det gav jo en
kolossal arbejde med at cykle rundt. Men så dengang jeg blev 70, sagde jeg til mig
selv: nu kan du ikke holde det ud længere, det cyklen – jeg cyklede jo sommetider en
5-6 mil om dagen, foruden at jeg skulle stå ved staderne  det var jo for strengt. Så
enten skulle jeg have en bil eller osse skulle jeg holde op med at vandre og så tage
min  folkepension.  Det  ventede  jeg  så  med  til  jeg  var  70,  og  så  fik  jeg  jo
ventepengetillæg.

Jeg solgte bierne sådan successive,  det  meste jeg har  solgt  på én gang er  15.  På
Lolland, 15 på Falster også. Og så har jeg solgt en del heromkring. Det kan ikke gå at
sælge kun nogle få stykker – det hele skal efterses for sygdom, når man skal sælge
dem. Så skal de efterses for sygdom – de må ikke blive flyttet uden at de er synet for
sygdom. Det koster jo en halvanden krone pr. styk for syn. Det tager gennemgående
en kvarter til en halv time for hvert stade. Ja, derfor så er jeg nødt til at sælge … 

Vi går den vej, når vi sælger bier, så sælger vi først bierne med den servitut at de skal
synes, og vi er ikke bundet af handelen, hvis vi ikke kan levere. Så har vi 14 dage, så
overtager han dem, så snart det er synet og handelen er afsluttet. Men den sluttes når
de ingenting fejler, så står handelen ved magt. Og så er der 14 dage til at flytte dem i.
Hvis man går over de 14 dage, skal de synes igen. 

Men det år jeg nu solgte de sidste bier sidste forår, de sidste gik til Nordfyn.

Nu kan jeg ikke holde til meget mere. ..  (Ja så slutter vi her -  vi skal jo også se på dit
værksted)
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PETER BANK JENSEN

1886.11.06 Født No / Hee  (indsidder skomager Niels Jørgen Jensen og .. Kirsten 
Pedersen  Bank /33 Aar/ af Kirkehusene (Søster:  Dorothea Jensen 1886)

1886.12.05 døbt Hee Kirke 

1890-1894 Borris fattiggaard – far var bestyrer. Vistnok kørt over, et ben brækket. 

 (her måske lidt kuk i kronologien – mellemspil mellem fattiggårds bestyrer og 
postkusk?)

1896-1900 ca Far kusk på Tarm-Sdr.Omme postruten. Bolig i Sdr. Omme? Til leje, ét værelses på 
1. sal Med far på postruten, solgte løvsavsarbejder og fik hestehår med hjem, til  
børstenbinderarbejder. 

Skolegang: først Borris, så Sdr.Omme

1897 at tjene på nabogården (Sdr. Omme)(11  år) kasse med små-værktøj, god ven med 
pibedrejer/tobakshandler, som gav cigarkasser til løvsavsarbejder

1900? far fragtkusk (egen rute ?)

1899 – 1900 (?) ud at tjene sommer på husmandsbrug

1901 (?) konfirmation (Sdr. Omme – må checkes)

1901 forår I snedkerlære i Tarm – så lille, at han måtte have gangbro for at kunne høvle 

1901-1902 vinter sengeliggende ”slim på lungerne” eller tuberkulose. Læreplads opgivet ?

1903 ? ålefisker, daglejer hos bl.a. tømmerhandel – langer brædder fra banevogn ..
hjælper på fragtruten – svag om efteråret stærk om foråret (en tønde korn ..)

1903 Borris – i snedkerlære (”Forbundter”)

1905 ca Tarm – i lære 1 1/4 år, 3 kr/uge – ingen teknisk skole. Men svendebrev.

1906.08 udlært

1906 til Varde, møbelværksted. Efter jul kun to kommoder, så var der ikke mere at lave der

1907 jan. på valsen – med tog. Jeg skulle ikke have noget af at gå, rejsende svend Varde,

1908 ca. Ribe, svend. Forlovet med Marie Nymark

1908 Fredericia rekrut

1909 Borris

1909 efterår Mønstring

1911 Ålborg – arbejde på byggeri af amtssygehus 

1911 Mønstring

1912.04.06 gift Ribe skt. Katharina, med Marie Nymark. Snedkermester. Bor i Faster, i lille hus 
ved siden af mejeriet

1913.04.04 Arne født (Faster) inden indflytning i villaen. 
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1913 Snedkermester i Faster Kirkeby, villa og svende på kost.

1914.06.21 Valborg født (Faster)

1914 Sikringsstyrken

1916.01.17 Mary født (Faster)

1918.08.17 Nanna født (Faster)

1919 forår Villa sælges. Til Klap Mølle, Velling sogn (iflg. Valborg)

1921.04.01 Hans født (Klap Mølle)

1934.06.27 Marie dør

1936 ca. Klap Mølle solgt, 

1936 en overgang bolig i Faster, ved mor Kirsten (enke – Niels Jørgen døde  1930)

1937-42 Højmarken ved Lem – hos Mary og Martin

1942 Bor i Faster, nær ved med mor Kirsten (dør okt. 19142)

1946 Bor hos Valborg og Jonas på Strandvejen 31 i Svendborg, bygger hus, skovarbejder,  
biavler

1949 Bor hos Valborg og Jonas, Dronningholmsvej 21A, Svendborg  Biavler

1977? På plejehjem Caroline Amalielund

1978.01.31 Død

Børn: 

Arne 1913.04.04  Valborg 1914.06.21 Mary 1917.01.16  Nana 1918.08.17  Hans 1921.04.01

Kilder (mulige): 

Chr. Lundsgaard (1989)  Borris Sogn og dets beboere 1688-1988
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Udskrift af snak om værktøj, som Peter Bank viser til Nyrop Christensen og (???) fra Den Gamle 
By i Århus

(508) (I  værkstedet:)  afsnittet  er  ganske svært  at  høre.  Det  handler om de værktøjer  og andre
effekter,  som han gav til  Den Gamle By.  Jeg har  gjort  lidt  mindre ud af at  tyde denne del  af
båndoptagelsen. 

Her sådan småting som:   det er arvegods, det er en fileklo til    til benarbejde. Vil du have den med
(det vil vi meget gerne, det kan du tro). 

Så når vi laver et større portion snedkerarbejde, så laver vi også et fast stregmål (javel). Det her den
kan jeg ikke huske, hvad den har været brugt til.  .. Det forandrer sig jo ikke. (vi tager med kyshånd
imod ..)

Her kan du se, hvad vindueshøvlen den .. Det er det samme som de laver dem på maskine. Jeg kan
lave det lige så  (men det er i hånden?) det er i hånden ja. (det er da en udmærket ting)

Og her er ...526  dem har jeg lavet også (ud fra det her?) Det er armtræet – og det er tværstykket

Der er kontrahøvlen – (det er den du har lavet det med – det er morsom, det er ikke længere siden
end i går, at vi talte om sådan en høvl)(Jonas: hmm – kontrahøvlen)

Her er .. jeg købte    se dette her det passer ve

Her er så kilehøvlen til vindueskarme, jeg kan sætte på listen der. 

Her er vinduesrammen – den til viduesrammen den har jeg købt færdig. (de andre har du lavet
selv?) En del af .. den har jeg lavet, den her har jeg købt. Men de andre har jeg selv lavet.

Der er en platstaff (??) til dørkarme, større dørkarme. Den kan I stole på den er ikke rar at  tage
på(?)  Hvis det ikke er knastfri .. så er det ikke til at bruge ...574

(Jonas: så skal du også lige fortælle, hvorfor du lavede dem selv, ikke – for det er jo den slags ting,
som svendene ikke havde selv, men som mesteren lagde til som fællesværktøj, og derfor var det jo
altså praktisk nok for dem der skulle bruge det meget, at have det selv, for ellers ved man jo aldrig,
hvordan det er sat, når man kommer og skal bruge det).

Disse her kan I godt få, hvis I vil have det (Det vil vi være meget taknemlige for. Det er ikke bare
museumsstykker,  det  er  også  til  brug  –  konserveringsanstalten  har  jo  tit  brug  for  sådant
specialværktøj).

Jern skal smøres ind. (Ja, det skal det. Det klarer vist vores konservator også). Det skal jo så være
en olie der kan hærde. De .. brugte vi jo rå linolie, for det .. slides jo væk, det samme man sætter i
gang.  (Det skal nok blive passet, hvor det kommer hen – vær ikke bange for det)

Det er et stykke møbelværktøj. ( ) Det her kan vi skifte profiljern ud. (Javel. Har du selv lavet den)
Ja, det var da jeg stod i lære. Det er fordi det er møbelværktøj (Det er altså temmelig længe siden,
faktisk, du har lavet en). Det vare til 1904 eller 1905. 
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Men nu sådan noget som dette her det    Den lavede jeg selv  Det her har jeg selv boret  (vi skal
katalogisere ..   det er jeg meget taknemlig for.) Det er noget af mit første husflidsarbejde som
skoledreng (Jonas:  cigarkassetræ).(fornemt arbejde, dygtigt arbejde)

(Og der var den fileklo der) (667)

Der har jeg lavet meget  .. møbler .. Vi fik engang nogle arkitekttegninger, der blev udarbejdet
omkring ja 1909-1910 stykker,  (javel ..) som der skulle bruges som tilslutning til snedkerprislisten.
Jeg mente, jeg havde dem. 

Her  er  en  karetmagerstregmål  (det  var  da  en  morsom  ting  –  du  har  også  givet  dig  af  med
karetmageri så?) Jo, det er der jo også. Det var jo smeden i Faster, ham der var gift med min kusine,
han var jo smed der i Faster. Hvis han fik et hjul, der skulle ringes om, og der var ét til, som ikke
duede, så var han jo inde på – han tog selv fælgen hjem, så lavede jeg det jo, i stedet for at sende
hjulet til Skjern.

(Jonas: hvad er det særlige? Bruger man to, søm to stifter på én gang?)(Meningen må vel være, at
den kan vendes). Men det kan jo bruges …. Karetmagerens træ det var jo ikke altid renskårne
planker. Og så for at kunne slå streger ..  (727 end of tape!)

Bånd II spor 3

.. kan vi strege den vej .. og den vej

Der er en gammeldags båndkniv

Her er en stregmål, som jeg også selv har lavet (det er en type, som jeg ikke kender. Det er morsomt
med den forskydning der. Det er jo en storartet ting, det må jeg sige)

Vil I ha den med (Det vil vi meget gerne, jo tak da)

Også den her båndkniv? (Jo tak, jeg tror vi siger tak til også til den) den er der jo mange af (Ja vi
har nogen). Du er da ikke interesseret? (Jonas: jeg har én, også fra min far. Jeg har været her og
pillet først). (Så vil vi da sige tak til – den er jo i særdeles god stand).

Se nu er der jo den ting ved det, at jeg har tre .. en dattersøn og to svigersønner, der kan bruge en del
af det. (Ja vi må hellere passe på, at vi ikke tager det hele fra dem.).. (de har været der?) (Jonas: vi
har gået igennem og set, hvad der er chance for, at de vil bruge.)

Dette her er dørsæt (?) .. til kontraværktøj, det regner jeg ikke med, der er nogen der vil få brug for.
(Det er der vel ikke  men vi er glade for det, det er helt sikkert. Vi arbejder stadig på den måde).

Her er bor, som er anskaffet i min læretid – vil I ha dem med? (Jo tak, hvis vi må, siger vi tak til.. )
(Jonas: de er beregnet til at sætte i et gammeldags vimmelskaft)(Ja, det kan jeg se, det er de faktisk
– og der er stadig,  jeg kan se, de er slebne)

Og her er noget, som jeg ikke .. om I bryder jer om. Det er til at lave ridsen med til karbunde. (Åh
det er bødker ..) og det lavede jeg det værktøj til, fordi at min svigersøn deroppe i ..som jeg nævnte,
som jeg byggede for i 1937, han skulle jo altså have en ajletønde, for han havde en ajlebeholder.
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Der lavede jeg en ajletønde, det har jeg aldrig prøvet før (en gang skal jo være den første). Dengang
vi havde den lavet, så hældte vi nogen liter karbolinium i, og så rullede rundt med den. Der var der
kun det kunne lige trække ud, så vi kunne se at endetræet det havde fået. Men den var tæt. Det var
det jeg var mest stolt af – ellers plejer de jo at sige, at den skal blødes ud - der skal vand i.

42

.. den er svunden så meget, at .. ikke passer. Den har spændt sig selv.   Det blev lavet til min kones
far det var i Ribe. (  ) Han boede i Ribe, han lavede .. sæder til stole. Snedkerne dernede, der var
ingen af snedkerne dernede, der ville gøre det – det var pillearbejde, det .. Han slog sæderne af
stolene, og så skulle de limes på igen. Så lavede jeg fire skruetvinger    og her er én af dem. (Ja den
vil vi da gerne overtage, hvis vi må) I kan jo se, hvordan den er lavet.. (Jonas: den kan da bruges,
hvis det skal være) ... (Den har nok mest interesse som museumsting).

(Du laver da stadig noget?) Nej, nu er jeg holdt helt op. Jeg kan ikke se 

Det er en karetmagerbugthøvl, den er slidt, den har været brugt. Den  .. (Det var da morsomt)(Ja tak,
det vil vi da meget gerne, vi har i 1930 fået et helt karetmagerværksted – det har ligget på et loft, jeg
tør ikke tænke på det, jeg har set det fotograferet),. 

Det er altså en høvl, som er aktuel, den skal bruges, den skal min dattersøn have, så den får I ikke.

Den har jeg altså selv lavet, det er en grat-høvl, den har jeg selv lavet. En grat-høvl. Den er til at
høvle skurekant på skurelister, skuffelister. 

Her er også noget hjemmelavet (Hvad er det?)

081 Den er lavet til at bruge til ligkister,  smigen på ligkisten. Det er en af de første (så du har også
lavet ligkister?) Masser. nå-ja,  det var frihåndsarbejde. Vi limede træet om middagen, vi høvlede
det op om aftenen, og næste aften samler vi færdig.

Men så er her nogle høvle, dem tror jeg ..

Fugehøvl. Den brugte jeg til at restaurere med, når jeg lavede vinduer.   Den er flækket, det er så
unormalt tørt herinde …

104  Men den kunne I strengt taget godt få, de andre to skal Gunnar have.

Den her er lavet til ….. (Det er forresten et smukt stykke) .. I kan se  det har fået alt det linolie, det
kan drikke.

Den store høvl er I vel ikke interesseret i. (Det ved jeg ikke – men det stregmål der ..)

En af de første rubank, jeg havde. (påvirker de to hinanden?) (Jonas: det er høreapparaterne)

Den her er den anden høvlebænk. 

(det må jeg sige – du har i hvert fald fået udrettet meget)

134) Det her .. er I interesseret (Den vil vi meget gerne – det er noget vi aldrig støder på)... (Men i

27 



den størrelse .. aldrig set).

(De  får  hovedpinen  i  morgen  med  at  bære  ind  i  museet  )(Den  vil  vi  meget  gerne  overtage,
enestående .. størrelse)

De bødkerstykker her .. De må endelig ikke tømme den kasse i morgen, det gør vi først på
fredag)

(Jonas: Roms katalog ..) side 52. Og så er der oven i købet prisliste, og det er fra 1939)

(klokken ringer ..)

(Jonas: ja, der er mange gode og sjove ting)

og den anden .. 

hvis vi tænker os, at det er en not – og der ligger ens æ .. - så glider de her to klodser

Hvis vi siger, vi skal lave en bord, et ovalt bord, som er ca. 30 tommer bred og 2alen lang – det var
en meget almindelig størrelse, så skal den ene stå på 18 tommer og den anden på 24 tommer. Det
giver en fuldstændig blød overgang .. altså 3 størrelser, nej to størrelser. Den giver 

(Vilhelm Lorenzen tegninger)

(Jonas: var der ikke noget med nogle svende-vedtagelser?) (Det ser meget spændende ud – det er
ikke noget, man løber på hver dag) 

Og vi skal finde .. og Viggo kan få .. Det sker også, at vi andre kommer derop.  255  
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Et efterord – nogle få erindringsbilleder

Jeg voksede op på Dronningholmsvej 21a i Svendborg (siden omdøbt til Pløjeholmen
3) sammen med søster Randi og mor Valborg og far Jonas og P Bank morfar.
Bedstefar havde værelse og måltider i huset men var mest i sit værksted vest i haven
(ses på billedet) og ude ved bistaderne. Der var ringeapparat i værkstedet og ringetryk
i  værelset,  så  Valborg  kunne  kalde  til  spisning.  Han  havde  sine  60  bistader  på
nabogrunden, en tidligere frugtplantage, købt af kommunen, og havde lejet en grund
ved siden af. 
Han var noget stille i det i familiesammenhæng. Men når jeg sad i hans værksted,
ville han gerne fortælle om meget forskelligt, ikke mindst om tiden i Klap Mølle. Han
havde  forsøgt  sig  lidt  med  opstemning  og  vandkraft  (det  var  jo  en  gammel
vandmølle, med stemmeret) – jeg fandt aldrig ud af, om, det gav noget elektricitet. 
Af og til fik jeg lov at hjælpe lidt til med at flytte bistader og dreje på håndsvinget,
når han slyngede honning i det lille skur, hvor han havde slyngmaskinen.  Meeen, jeg
skulle ikke være for meget i nærheden af de der bier – det viste sig jo, at jeg var
hyperallergisk over for bistik! De har nok været ret fredelige. Jeg tror, jeg kun er
blevet stukket en 3-4 gange, fra jeg var 4 år til jeg flyttede hjemme fra som 18 årig –
mest når jeg kom til at træde på bien med bare fødder på græsplænen. 
Han byggede også en frugtkælder på sin grund. En udgravning - et par vognfulde
brugte mursten – en pind og en snor – og så byggede han en rundbuet hvælving,
omfangsdræn udvendig og asfalt udvendig – og så jorden ovenpå igen! Samme model
som underjordiske ajlebeholdere. Det blev i Thors og Katrines tid til ”troldehøjen”.
Han lærte gerne fra sig. Blandt andet lærte han mig at slå kilebolt i pedalarm, med
mukkert som modhold. Især fik jeg lært grundighed i malerarbejde. Det gik sådan til:
Jeg  havde  været  en  tur  ude  i  nabo-legekammerat  Jørgens  hjemmestrikkede
optimistjolle.  Den  var  P Bank  ikke  begejstret  for.  Så  han  købte  mig  en  6  fods
nybygget lærketræsjolle, da jeg var vel 12 år. Den kostede 550 kr. I 1956 svarede det
til  2½  uges  løn  for  en  tømrer.  Det  var  ikke  nogen  lille  gave  fra  en  meget  lidt
velbeslået biavler! Han havde også organiseret bådplads ved guldsmed Rathjes have
på Rønne allé, mod at jeg skulle skuffe havegangen. Den jolle gav rigtig mange gode
roture på Svendborg Sund, også over til Claage på Thurø. Siden, da jeg ville have sejl
på jollen, lavde han ror og stråkøl og mast og rå, og han instruerede da der skulle syes
ligtov i sejlene – saltsække fra købmanden.
Og ikke mindst: det var jo mig, der skulle skrabe og slibe og male joller hvert forår.
En enkelt gang, da jeg havde skrabet af, sleb han hele jollen en formiddag, mens jeg
var i skole. Og jo – det var både alkydmaling ude og linoliemaling inde. Han lavede
også en trækvogn, som kunne monteres med kasse til hverdagsbrug og med bukke til
at transportere jollen mellem hjem og slæbestedet – så skulle man blot flytte aksel og
hjul længere bagud på stel-plankerne.
Han hjalp mig også med at lave modelskib: tomastet sletskonnert Mågen, som jeg
stadig (2019) har stående i  vindueskarmen. Med øjesplejsede vanter, stag og fald.
Valborg syede sejlene. Den er afprøvet i springvandsdam nogle gange – den kan sejle.
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Empati viste han mest i det praktiske. Da jeg ville lave amatørradio, kravlede han op
på taget og trak en lang antenne fra et træ i fjerneste ende af haven til skorstenen og
ned over tagkanten. Da har han været ca. 74. Valborg var u-begejstret. 
Han solgte også nogle æbler fra den lejede æbleplantage. Engang faldt han ned fra
træet og fik brud på bækkenet. Lægen spurgte hvad han bildte sig ind, at kravle rundt
i æbletræer som 80 årig. ”jo, men æblerne plukker jo ikke sig selv”.

Nybyggeri nr. 21 og os oppe bagved

Jeg så byggeriet, mest i 1948-1949. Gik selv – 4-5 år - igennem byen, fra Strandvejen
31  til  Dronningholmsvej.  Jeg  fik  også  lov  at  dreje  håndsvinget  til  den  manuelle
cementblander. Først længe efter gik det op for mig, hvor stort et projekt han og far i
virkeligheden havde løftet, da de gravede kælder ud i den stive lerbakke, byggede
forskalling, støbte sokkel og gulv og etageadskillelse mellem kælder og stueetage.
Far gjorde det efter skoletid, bedstefar nærmest heltids i et par års tid. Siden lavede
han alle vinduer og døre og gulve i huset – tømreren lavede kun tagkonstruktion og 1.
sals bjælker. Da der skulle købes brædder til gulve, gennemgik han tømmerhandler
Møllers træ-stak, udvalgte de gulvbrædder, han ville have, fik dem ovntørret – og
lagde dem selv. Der var ingen sprækker – heller ikke da jeg 65 år senere besøgte
huset. Og da var der kun råd i et enkelt lidt forsømt hjørne af et enkelt vindue. Som
det fremgår af hans ganske fagstolte interview, var han en dygtig snedker!
Valborg  lavede  hele  malerarbejdet  –  vinduer,  gerigter,  døre  (lakerede),  vægge
(kalkede, siden tapetserede), lofter (kalkede – siden limfarvede). 
Far sagde da også: ”man bor lidt mere eftertrykkeligt, når man har lavet det selv”.
Da P Bank flyttede til Svendborg i 1946, var helbredet ringe. De og han tænkte: han
holder ikke længe. Det gjorde han. Men han var plaget af kuldskærhed – jeg har en
del nætter oplevet, at han trampede frem og tilbage mellem værksted og hus, for at få
varmen.
Temperamenterne stødte en sjælden gang sammen, men der blev ikke talt meget om
den ting. Valborg bar på nogen vrede fra sin barndom i Klap Mølle. Hun oplevede
helbredet i hans sidste år som noget af en binding – det var ikke let at rejse på ferie. 
Han læste meget – en hyldemeter ”Det Bedste” fra Readers' Digest stod i reolen i
værelset – jeg læste en del af dem. 
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Han var retsstatsmand, tilhænger af Danmarks Retsforbund. Vi hørte ikke meget til
det. Men ved valget i  1960, om aftenen, da ”Trekantregeringen” var udtjent, sagde
han på vej i seng: ”Retsforbundet er udslettet”. Det var den valg-kommentar.
Det sidste års tid var han på plejehjemmet Caroline Amalielund i Svendborg. Det var
en lettelse for Valborg. Og for ham! Der var en del rare kvinder at snakke med. Jeg
har haft et billede af ham og Thor ved ænderne i mølledammen. 

Viggo

2019.10.02
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