William Jensen
William Jensen blev født den 20. november 1906 i Ny Hesselager og døbt i Hesselager kirke den 26. december 1906. Han var søn af Snedker Jørgen Peter Jensen og Hustru Hedvig
Antonia født Hein Hansen - 27 år af Ny Hesselager, Hesselager sogn. Viede i Gudme 7de
september 1902. Villiam1) blev døbt af Sognepræst Tommerup i Kirken.
William blev vaccineret for kopper 14. maj 1907 i en alder af 6 måneder, den 21. maj samme
år stillede han til kontrol, ved kontrollen konstateredes det at indpodningen var lykkedes.
William mister sin mor

Kort efter Williams far er blevet gift igen ﬂytter familien
til Store Glasvej 43, første gang de er registeret på adressen på Store Glasvej er i Odense vejviseren 1918.

Da William vokser op bliver hans mor syg, hun får tuberkulose og bliver indlagt på Tuberkulose-sanatoriet Nakkebølle ved Fåborg. Det går desværre den forkerte vej med
sygdommen.

Byggeriet er et af de første rigtigt sociale boligbyggerier
i Odense, det blev opført at Arbejdernes Boligforening til
indﬂytning i 1917. Huslejen var på det tidspunkt mellem
280 og 468 kr. om året. 280 kr. var for en 2 værelses lejlighed, mens er 4 værelset lejlighed kunne koste op til 468
kr. om året.

Lige før Williams 9 års fødselsdag, dør hans mor den 13.
november 1915. Familien bor på det tidspunkt på Bolbro
Engvej 7 i Odense2).
På Nakkebølle Sanatorium har Williams mor fået en god
veninde, som også har tuberkulose. Hedevig beder veninden Ane Nielsine Johansen, om at passe på hendes børn,
hvis hun skulle dø af sygdommen og Ane skulle overleve.

Figur 2. På billedet til venstre er det William og hans lillesøster Ellen sammen med en ukendt piger foran bebyggelsen på
Store Glasvej, det er formentlig nr. 43 bag dem.

Konfirmation
William blev konﬁrmeret 3. april 1921 i Sct. Knuds kirke
i Odense af pastor E. Koch. Det år William blev konﬁrmeret, var der ingen oplysninger om konﬁrmandens kundskaber mv i kirkenbogen.

Figur 1. Billedet er enten fra Hans’s konfirmation den 1. oktober 1916, eller også er det taget i anledning af brylluppet mellem Ane og Jørgen Peter den 13. november 1917. Dvs. William
er 10 eller 11 år på billedet.

Da William blev konﬁrmeret bor familien i et for den tid
meget moderne lejlighedsbyggeri på Store Glasvej 43 i
Odense.

En ny moder
Den 13. november 1917 bliver Williams far Jørgen Peter
gift med Ane Nielsine, som således kan opfylde sit løfte til
Hedevig. Ane bliver accepteret af William og Ellen, men
bliver aldrig rigtig god ven med af storebroderen Hans.
Han er så gammel, at han ikke har brug for en erstatning
for sin mor. Ane giver William et kælenavn, hun kalder
ham for ”Negmand”.

1) På Williams dåbsattest er hans navn stavet som Villiam, men resten
af hans liv skrev han altid William, derfor er den skrivemåde brugt i
denne historie.
2) Bolbro Engvej blev i 1930’erne omdøbt til Niels Hemmingsensvej
og ved kommunalreformen i 1970 skiftede den igen navn denne gang
til Rømersvej. William har haft let til skole, idet Bolbro skole lå på en
sidevej til Bolbro Engvej. I dag hedder Bolbro skole - Odense Kultur
og Idrætshus Bolbro Brugerhus.
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Figur 3. På skolebilledet fra Bolbro skole er det William i første række helt til højre.

Figur 4. Bolbro skole, hvor William begynder sin skoletid

William vokser op
William begynder sin skoletid på Bolbro skole.
William havde som nævnt to søskende, det var storebroderen Hans og lillesøster Ellen.

Arbejdesliv 1
William kommer i lærer som kommis, det var betegnelsen
for en ”diskenspringer” dvs. en der ”stod i butik”, i WilFigur 5. William i uniform fra Fynske Livregiment i Odenliams tilfælde kom han i lære i en købmandsforretning.
se.
1924 afslutter William 1. semester på Odense Købmandsskole, med ﬁne karakterer og med 0 timer i forsømmelse. William gennemgår et Kursus i Afdeling for Kolonialhandlere ved Odense Købmandsskole og underkastes denWilliam afslutter 3. klasse på købmandsskolen april 1924. nes Afslutningseksamen i April 1925.
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Militærtjenesten

Han slutter med en gennemsnitskarakter på mg+, dvs. en
karakter på 7,250, karakterbeviset bliver udstedt 25. maj
1925.

Under sin militærtjeneste bruger man Williams ordenssans
og systematiske egenskaber fra forretningslivet, idet han
bliver våbenmester på kasernen i en periode af tjenesten.

William3) tilbringer sin læretid hos Kolonial- & Delikatesseforretning Martin E. Nielsen, Læssøegade 23, Odense.
Læretiden varer fra 8. marts 1924 til 1. maj 1925, derefter

Den første kæreste
Williams første kæreste, som der ﬁndes oplysninger om
hed Emma. I et brev fra Ane Nielsines moder på Røjle Mark den 3. november 1931, er der en hilsen med til
William og Emma. Williams niece AnneLise fortæller, at
Emma gav William løbepas, fordi han ikke kunne tage sig
sammen til at fri til hende.

Figur 8. Ingrid, William og Hasso om bord på deres sejlFigur 6. Emma og William.

båd i Odense kanal

Købmand Jensen
På et tidspunkt efter William kommer hjem fra militærtjenesten ansøger han om at få næringsbrev som købmand.
Næringsbrevet bliver tinglyst med stempelmærker 1. oktober 1934. I næringsbrevet får han bl.a. tilladelse til at
handle med stærke drikke fra adressen Rosengaardsvej 29.
Da William får købmandsforretningen har han en schæferhund, der hed Rita. Det var en rigtig vagthund, historien
er, at ølmand bar en kasse øl ned i kælderen. Det var intet
problem, han kom forbi Rita uden problemer, men da han
tog en tom kasse med tilbage og ville op af kælderen. tog
Rita stille fat i hans håndled uden at bide hårdt. Der stod
Figur 7. Hvordan så unge mennesker ud omkring 1930? På bil- ølmanden uden at turde rører sig ud af stedet og råbte på
William. Da William kom til slap Rita ølmanden, som derledet herover er det Emma og William på spadseretur i Vesterpå kunne forlade butikken.
gade i Odense.
Den næste hund William ﬁk, var en bokser, den havde navnet Hasso.

arbejder han som kommis i den samme forretning indtil 1.
november 1926, hvor han bliver indkaldt til at aftjene sin
værnepligt på Odense kasserne.

William havde en sejlbåd sammen med venner Mourits
Hansen. Da krigen brød ud solgte William og Mourits båden, da de var bange for, at de ikke kunne få lov at sejle,
når Danmark var besat.
Williams tilladelse til at sælge stærke drikke bliver ophævet 1. juli 1941. Ophævelsen af hans rettigheder, som
købmand sker formentlig, fordi han på det tidspunkt søger
nyt arbejde, som han får i Svendborg 15. september 1941.

3) William står i lægdsrullen fra 1924, 3. Udskrivningskreds, lægd nr.
145, som nr. 60, han står som Villiam Jensen, søn af Snedker Jørgen P.
Jensen, født i Hesselager, 1906 d. 20/11. Indkaldes til Ab. den 2. nov.
1926.
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Figur 9. Williams forretning på Rosengaardsvej 29.

Grunden til at William søger andet arbejde skal efter sigende være at han frygtede, at det ville blive svære tider
for handelen, når krigen en gang sluttede, han har sikkert
hørt en masse om, hvad der skete med handelen efter 1.
verdenskrig, hvor han var barn, da den sluttede. William
var hele livet en forsigtig mand, der aldrig spillede hasard
med tilværelsen.

Figur 11. Robert Burmeisters billede af Lindved vandmøl-

le
teskabet skal til enhver tid, være Ingrids særeje, det gælder
også eﬀekter Ingrid bringer ind i ægteskabet efter vielsen.
Ud over løsøre, som er Ingrids, skal der være almindeligt
formuefællesskab mellem dem. Ægtepagten er underskrevet 27. april 1937 og tinglyst med stempelmærke den 30.
april 1937.
William var en meget hyggelig og rar mand, det gjaldt
også ”købmanden” William Jensen. I 1930erne var der en
kunstner, som hed Robert Burmeister, han boede i kvarteret omkring Rosengårdsvej. Han hutlede sig meget igennem, idet han forsøgte at leve af sine malerier. Han købte
også varer hos William. Men det kneb lidt med betalingen.
Så William ﬁk nogle gange malerier for pengene, malerierne ﬁk aldrig nogen stor handelsværdi, men de prydede
væggene hos Ingrid og William resten af deres liv. Et af
dem forestiller den gamle vandmølle ved Lindved, som
ligger ved den gamle hovedvej 9 lige før svinget i Højby,
når man kører mod Svendborg.

Figur 10. William, cockerspaniel Didda og Ingrid på altanen til
Rosengaardsvej 29

Ægtepagten bestod indtil 18. april 1970, hvor der oprettes
en ny ægtepagt, hvor alle eﬀekter og ejendele overgår til
fuldstændig fælleseje.

En ny kæreste

Vielsen

På et tidspunkt mellem 1. februar 1936 og 1. april 1937
kommer Stenografen Ingrid Karlby til Odense, hvor hun på
et tidspunkt bor Munkebjergvej 66, her møder hun William
Jensen, de bliver gift og ﬂytter ind i Williams købmandsforretning på Rosengaardsvej 29. Jeg ved ikke, hvordan de
traf hinanden? Munkebjergvej 66 er det modsatte hjørne i
krydset ved Rosengaardsvej 29, så det er nærliggende at
tænke sig, at Ingrid er kommet for at handle hos William i
hans købmandsforretning og så er der kommet ”amoriner”
i luften.

I Odense blev der i Vor Frue kirke bestilt lysning den 10.
april 1937 og lysningen blev foretaget den 11. april. I Aarhus blev der bestilt lysning 11. april 1937, lysningen blev
foretaget den 18. april i Domkirken og den 19. april ﬁk
parret besked om at lysningen var foretaget.
I kirkebogen for Aarhus Dom kirke står følgende:
Pigen Stenograf Ingrid Karlby f. 27. juli 1909 i Aarhus Domsogn af Købmand Anders Kristian Laurits
Karlby og Hustru Mathilde Birgitte Pedersen, Mejlgade.

Williams købmandsforretning

Odense, Munkebjerggade 66.

Da William har en forretning og Ingrid i mange år har været ansat i advokatﬁrmaer beslutter de, inden de gifter sig
at oprette en ægtepagt. I følge den bliver alle ejendele, dvs.
indbo og andre løsøreeﬀekter, som Ingrid bringer ind i æg-

Ungkarl Villiam Jensen f. 20. november 1906 i Hesselager Sogn af Snedker Jørgen Peder Jensen og Hustru Hedvig Antonie Hein f. Hansen
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befaling kaldes ﬁrmaet Edsvorne Skibsmæglere. William
arbejder hos Hude indtil 1. august 1945.
Hvad skete der under krigen. Ingrid fortalte, at William ﬁk
mange opfordringer til at deltage i frihedskampen, fordi
han kunne færdes frit på havnen. Hun havde bedt ham om
ikke at deltage i frihedskampen af hensyn til hende og børnene. Det havde William lovet hende.
Om han holdt løftet, eller deltog i kampen og skjulte det
for Ingrid, er ikke til at vide med sikkerhed. Men efter krigen fandt Preben og Henning to revolvere og ammunition
i redskabsskuret bag kolonihavehuset.
Når William omtalte frihedskæmperne, sagde han ofte, at
der var alt for mange ”sidste dages hellige”. Han sagde,
at der var mange, der først dukkede op i dagene efter befrielsen, som pludselig havde fået frihedskæmperarmbind
på. De havde aldrig lavet noget under krigen. Mens mange
af dem, der virkelig havde deltaget i frihedskampen, stod
aldrig frem.

Børn
Søndag den 1. august 1943 nedkommer Ingrid med en søn,
som får navnet Henning Jensen.
Henning bliver døbt den 29. august 1943 af Pastor J. Fog
i Sct. Jørgens kirke. Som forældre står Repræsentant Villiam Jensen, f. 20/111 1906 og Hustru Ingrid født Karlby,
f. 27/7 1909. Odensevej 39st. Sørup Sogn. Viede i Aarhus
Domkirke den 9ende Maj 1937.

Figur 12. Er et billede, som William fik taget til en passerseddel, så han kunne færdes frit på havnen i Svendborg.

Odense, Læssøegade 146.

Faddere
Fru Mathilde Karlby, Nørreport 6, Aarhus
Snedkersvend Jørgen Peter Jensen og
Hustru Anna, Godthaabsgade 31, Odense.

Vielsen blev foretaget i Domkirken af Pastor Wagner, vidner var Brudens Forældre.
Den borgerlige myndighed, der har udstedt attest om, at
Bevisligheden er i orden: Odense Borgmesterkontor 6.
April 1937 No. 179.

Torsdag den 15. februar 1945 nedkommer Ingrid med endnu en søn, som får navnet Preben Jensen.
Preben bliver døbt i Sørup kirke den 2. april 1945 (2.
Paaskedag) af Pastor Fog i Sørup kirke. Som forældre er
indskrevet Repræsentant Villiam Jensen, født 20. November 1906 og Hustru Ingrid født Karlby, født 27. Juli 1909,
Odensevej 39st.
Viet i Aarhus Domkirke 9. Maj 1937.
Faddere
Kontorbestyrer Mourits Hansen, Anemonevej, her
Fru Benta Vinther, Fruerstuevej 19.
Forældrene
(Moderen bar Barnet)

Arbejdsliv 3

Figur 13. I Williams fotoalbum sad dette billede fra Svendborg
havn med tyske u-både

William arbejder hos Jern og Stålforretningen Poul Thinggaard i Gerritsgade, Svendborg. Fra 1. september 1946 til
15. april 1950.

Arbejdsliv 2
Det næste jeg ved om William er, at han bliver ansat hos
E. W. v. d. Hude og søn i Svendborg den 15. september
1941. Hude og søn var et Shipbrokers, Steamship-Agents
og Shopowners ﬁrma på Svendborg havn. På Williams an-

Herefter søger han forskelligt arbejde, det er en svær tid
med megen arbejdsløshed. William kommer bl.a. til at køre
som repræsentant for Værktøjsmagasinet på hjørnet af Ørkildsgade og Nyborgvej i Svendborg. Hans kundekreds er
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bl.a. smedemestre, som han besøger jævnligt. Chefen Johansen i Værktøjsmagasinet og William kommer ikke så
godt ud af det sammen. Om William blev fyret eller han
selv sagde op ved jeg ikke. Men jeg tror han sagde op.
Derefter får han et andet job som repræsentant, hvor han
bl.a. sælger børnebøger og hvad man i dag vil betegne som
”kitsch”. Det er vaser, lysestager, sparebøsser og mange
andre gyselige ting. Firmaet havde til huse på hjørnet af
Høje Bøgevej og Søkildevej.
I slutningen af 1950’erne får William igen fast arbejde,
denne gang kommer kan på revisionskontor hos ﬁrmaet
Bastholm i Møllergade. Her er han indtil hans gamle drøm
endelig går i opfyldelse, nemlig at blive selvstændig handlende igen.
William og Ingrid køber en osteforretning på Lundevej i
Svendborg, hvorefter William ernærer sig som ostehandler
indtil han vælger at blive aktiv pensionist som 67-årig.
Osteforretningen viste sig at være en god forretning. God
på den måde, at der hørte et lager til, som befandt sig i en
kælder i baghuset. William fandt ud af at temperaturen i
kælderen var perfekt til at modne oste. Samtidig var temperaturen, sådan at der ikke kunne levede osteﬂuer i kælderen. Han begyndte derfor at indkøbe oste i større partier,
som han selv modnede i kælderen. Hvis der var oste med
ﬂueæg, når han indkøbte dem, blev de vaskede og når de
var helt rene, blev de dyppet i ﬂydende bivoks, derpå blev
de lagt på hylderne og gnedet ind i salt. Mens de modnede, blev de næsten daglig vendt og gnedet med salt. Han
oparbejde efterhånden en stor fast kundekreds, som vidste
de kunne få ost, der smagte af noget hos William Jensen
på Lundevej.

Ingrid plejede at sige, om den ost man kunne købe i Supermarkedet, ”at den gjorde ingen fortræd”. Sagt mere lige
ud, det smagte ikke af noget som helst.
Williams oste smagte virkelig af noget, uden at være skarpe og uden mærkelig bismag.

Fritiden
Allerede mens William er købmand i Odense, har han huset fuldt af ﬁsk og fugle. Han er på det tidspunkt bestyrelsesmedlem i Foreningen til Stuekultur i Odense.
William går også meget op i lystﬁskeri. Han er i mange
år medlem af Svendborg Sportsﬁskerforening. Svendborg
Amtsavis har i mange år en spalte, der hedder ”Sportsﬁskeren”. Tirsdag den 20. maj 1947, kan man læse at Svendborg Sportsﬁskerforening er på den årlige ﬁsketur til en
mose i Skaarup. Her fanger William Jensen det største antal gedder, men de er alle for små, dvs. han sætter dem ud
igen, den største han fange den dag er på ca. 1 kg, men er
trods det, ikke stor nok til at bringe med hjem. Den største
Gedde, der fanges den dag, er på godt 4½ kg, den fanges af
medlemmet Erik Mortensen.
Williams store lidenskab var som nævnt dyr. Fra de ﬂyttede fra Odense og til familien ﬂyttede ind i Valdemarsgade
29, havde William ikke andre husdyr end en hund. Når jeg
skriver, at han interesserede sig meget for dyr, er det bl.a.
fordi der i hans bogreol var et større antal bøger, der hand-

Da William er uheldig at vælte med sin knallert på Dronningemaen og kom til at holde forretningen lukket i over
7 måneder. En tid går Ingrid hjemme og ærgre sig over, at
hun ikke satte forretningen til salg. Men ingen kunne vide,
at William kom til at ligge på sygehuset i 7 måneder med
et brækket ben. Williams ben groede godt nok sammen,
dvs. der blev dannet brusk, som holdt de to benstykker
sammen, men der blev ikke dannet kalk, derfor måtte han
ikke støtte på benet. Ingrid gik ud og talte med dyrlæge
Erdmann, som var familiens dyrlæge, han var kendt for at
være lidt af en ”troldmand”. Han gav Ingrid en lille ﬂaske
med D-E-vitaminer, som hun smuglede ind på sygehuset
til William. Pludselig begyndte William at danne kalk, det
kunne de ikke forstå på sygehuset. Det forblev en gåde for
sygehuset. Det skal bemærkes, at dyrlæge Erdmann nogle
år senere ﬁk en bøde for kvaksalveri.
14 dage efter William lukkede forretningen op igen, havde
han fuld omsætning. Folk kom ind og fortalte, at de var
glade for at han var tilbage, så de igen kunne få et ordentligt stykke ost, og få lov at smage på osten inden de købte
det. Man kunne kun få færdigindpakket ost i supermarkedet og de smagte ikke af noget som helst.
Figur 14. Henning og Preben i døren til ”lysthuset” bemærk
køjerne på væggen til venstre for døren inde i huset.
10

(c) Henning Karlby

lede om dyr. Han havde f.eks. Brehm Dyrenes Liv stående
på hylden, men en ting var at have bøgerne på hylden, han
kendte også de ﬂeste dyr både af udseende og navn. Han
var også en forholdsvis ﬂittig gæst i landets zoologiske haver.
Da familien ﬂyttede til Valdemarsgade, havde de en kolonihave i kolonihaveforeningen Vestervang på Odensevej. I
kolonihaven var der et ”lysthus” på ca. 3x4 m. Det indvendige rum var ca. 3x3 m, den sidste meter var et redskabsrum, hvor ”lokumstønden” befandt sig.
Når tønden blev fuld, tømte William den rundt om i haven
ofte under frugttræerne. Det betød, at der altid var ﬂotte
æbler og blommer på træerne.
Når Ingrid og William spurgte børnene om, hvor de ville hen på sommerferie, var svaret altid ”i sommerhuset”.
Dvs. ud i kolonihaven. Der var ikke indlagt vand. Der var
en vandhane nede ved vejen ved indgangen til haven. Der
skulle man hente vand til madlavning og vask. Det var kun
20 meter fra huset, men det, syntes William, var for meget.
Han satte en vandslange på vandhanen nede vej vejen og
gravede slangen ned hele vejen op til huset og lige uden
for døren opsatte han en vandhane på enden af slangen.
Under vandhanen satte han et stort trækar til at opsamle
vandspild. Nu skulle man kun ud af døren til sommerhuset
for at få vand. Der var selvfølgelig en del vandspild, men
det endte i vandkarret. Vandet i karret blev opvarmet af
solen, så det blev alle tiders legeplads for Preben og jeg, i
princippet havde de deres eget lille private swimmingpool
lige uden for døren.

rer, Zebraﬁsk, Sværdﬁsk, Gubier, Plecostamus, Neonﬁsk,
Kampﬁsk og mange andre.
William meldte sig ind i Svendborg Stuekultur forening,
hvor han meget hurtigt kom i bestyrelsen og på et tidspunkt var han også formand for foreningen.
Foreningen afholdt stuekultur udstillinger bl.a. i Salen i
Svendborg Borgerforenings bygning. Ved de udstillinger
ﬁk han mange ﬁne præmier i form af sølvbægere, suppeskeer og andet sølvtøj, både ærespræmier, 1. præmier og
andet for sine ﬁne resultater af sit opdræt.
I forbindelse med lysthuset blev der bygget et lille drivhus
på sydsiden, det blev bygget op af lysthuset. Der blev ganske langsomt ændret fra et drivhus til et fuglehus, der blev
bygget en voliere ved siden af drivhuset, der blev fjernet
en rude i drivhuset, så fuglene havde fri adgang mellem
varmen inde og den friske luft ude.

For at få mere ud af frugttræerne begyndte William at holde bier. Det er sjovt at se, hvordan biavlerne nu til dags
er pakket ind, næsten som rummænd. William havde godt
nok et net, der kunne trækkes ned over en bredskygget
hat og derpå puttes ned halsudskæringen på skjorten, men
han brugte det næsten aldrig. Han sagde, ”det er vigtigt at
knappe skjorten op i halsen og knappe ærmeåbningerne,
så bierne ikke ved et uheld kommer i klemme, for hvis de
kommer i klemme, så stikker de. Hvis man bare bevæger
sig fuldstændigt roligt og aldrig laver pludselige bevægelser, bliver man ikke stukket af bierne”. De gange i løbet af
en sommer, hvor han ﬁk et enkelt stik, kan vist tælles på
én hånd.
Hen på sommeren og om efteråret blev tavlerne taget ud af
bistaderne og derpå blev honningen slynget ud af tavlerne.
Biernes indsamlede honning, måtte han derefter erstatte
med sukkervand, som blev hældt ned i bakker i toppen af
bistaderne i løbet af efteråret.
Da man ﬂyttede ind i Valdemarsgade, var der et større
skunkrum bag ved ”dagligstuen”. I det lille rum ﬁk William sat hylder op, på de hylder anbragte han en større
antal akvarier. I enden af skunkrummet blev der opsat en
voliere, hvor han havde forskellige småfugle. Nogle at
fuglene var Kanariefugle, Sommerfugleﬁnker, Tigerﬁnker,
Zebraﬁnker, Gråastriller, Mågeﬁnker, Amaranter, Kinesiske Dværgvagtler, Gouldsamadiner, Risfugle og Undulater
for at nævne nogle af hans fugle. Af ﬁsk havde han Scala-

Figur 15. Rejsegildet 3. september 1955 på H. C. Ørstedsvej
11, Svendborg.

Parcelhus til familien
I 1954 køber Ingrid og William en byggegrund på H. C.
Ørstedsvej 11, Svendborg. Det er på det tidspunkt muligt at
få statsgaranterede byggelån. Det hus, de ønsker at bygge,
må højest koste 35.000 kr. i direkte byggeomkostninger.
Ingrid og William havde et lille renskrivning og duplikeringsbureau. Dvs. de skrev og trykkede bl.a. byggebeskrivelser for arkitekter. En af arkitekterne hed Ferdinand Jensen, han tegnede et hus til Ingrid og William, som burde
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kunne bygges til 35.000 kr. De indhentede tilbud fra en
række håndværkere og resultatet endte på 42.000 kr. Det
var for dyrt, arkitekten sagde, at han ville anbefale, at de
ventede det lovpligtige år og derpå indhentede et nyt tilbud. Det gjorde de så og året efter ﬁk de nye tilbud, denne
gang landede tilbuddet præcist på 35.000 kr.
Derpå gik arbejdet i gang. Ingrid og William havde nogle
gode venner Hr. og Fru Kirk, Hr. Kirk var maskiningeniør, han anbefalede William at få huset hulmursisoleret.
Det grinede bekendtskabskredsen meget af. Men William
valgte at følge vennens råd, han købte derfor noget japansk
tang, der gik under navnet ”Mika”. Det skulle være det
bedste isoleringsmateriale, der fandtes til hulmursisolering
på det tidspunkt.
Hver aften, når murerne var gået hjem, cyklede William ud
til H. C. Ørstedsvej og hælder Mika ned i hulrummet i det
murværk, murerne har bygget op i løbet af dagen. Denne
udgift og en udgift på 167,87 kr. til Blikkenslager Villy
Nørregaard til indretning af et gæsteværelse i kælderen,
var det eneste, huset kom til at koste ud over de 35.000 kr.,
der var givet tilbud på fra håndværkerne. Skal prisen på
huset sættes lidt i relation til tidens prisniveau, så kom det
til at koste Ingrid og William 235 kr. om måneden i renter
og afdrag at bo i huset. Da jeg kom i lærer som Møbelsnedker i 1958 ﬁk jeg 24 kr. om ugen i løn. En snedkersvend
tjente ca. 250 kr. om ugen på samme tidspunkt.
En anden særlig ting omkring byggeriet var, at Ingrid hver
eneste dag cyklede fra Valdemarsgade og ud på H. C. Ørstedsvej med kaﬀe og brød til håndværkerne.
Der var rejsegilde på huset 3. september 1955. I sommeren
1956 ﬂyttede vi ind i vores nye hus.
Fra kolonihaven havde William nedrevet en del af lysthuset, det blev opstillet bag i haven til huset på H. C. Ørstedsvej. I tilknytning til træhuset blev bygget en stor voliere. Nu var det ikke længere nok med småfuglene. William
ﬁk raceduer også kaldet sirduer. Men efter at have haft
besøg af en mår i dueslaget, som skamferede en stor del
af hans duer, gik han over til brevduer. Brevduerne havde
ikke så meget brug for volieren, William forsøgte sig også
med andre fugle. Det blev bl.a. til Guldfasaner, store Vagtler og mange forskellige racehøns, mest dværghøseracer.
Når han nu alligevel er bundet til huset med en mindre
zoologisk have, kunne han lige så godt også lave noget,
der kunne spises. Det blev bl.a. til kaninhold, men det var
ikke nogen udpræget succes, for William havde det dårligt,
når han skulle hugge hovedet af kaninerne. Så gik det meget bedre med høns. På Eskegården på Odensevej havde de
et stort hønseri. Her sorterede man hanekylliger fra, når de
var 1 døgn gamle. William eller jeg hentede hvert år i januar måned en 10-15 stykker i en skotøjsæske. Kyllingerne
blev sat op på radiatoren i stuen og fodret med havregryn.
Der døde af og til nogle af dem, men de havde kun kostet
det havregryn, de havde spist inden de døde. Når de kunne
klare sig uden for skotøjsæsken, blev de sat over i et bur i
kælderen, hvor de gik, indtil de var store nok til at kunne
klare sig i en lille voliere i haven.

Til Påske var det så tiden til at slagte de første kyllinger.
Det var altid ”søndagsmad”, når vi ﬁk vores egne kyllinger
til middag.
Ingrid ﬁk på et tidspunkt arbejde hos Greven på Hvidkilde gods ved Ollerup. Greven besluttede på et tidspunkt, at
han ville sælge ”ﬁskekort” til Hvidkilde sø. Et af de første kort han udstedte, var til hans sekretær Ingrid Jensen.
Det blev en gave til
William, han havde
ikke dyrket sin store passion for lystﬁskeri i mange år på
det tidspunkt.
Allerede på Williams første tur til
Hvidkilde, gav det
bid. Han hjembragte en kæmpe Gedde
på ca. 6 kg og 86
cm lang. Gedder,
der lever i søer,
smager ofte en del
af mudder. Da der
også er mange ben
i en Gedde, blev
det besluttet at lave
ﬁskefrikadeller ud
Figur 16. William med den første gedde af krabaten. Frikahan fangede efter fiskeriet blev åbnet i dellerne smagte fortræﬀeligt og William
Hvidkilde sø.
var stolt.
I 1974 ﬁk jeg arbejde for DANIDA i Zanzibar, Tanzania.
Ingrid ville gerne ned og besøge Nete, Bjørn, Vibeke og
mig i Zanzibar, men trods Williams store interesse for fugle og dyr nægtede han at tage op at ﬂyve. Han var, hvad
man vil kalde, et rigtigt hjemmemenneske.
William oplever en stor sorg, da hans barnebarn nr. 2 pludselig dør 5 år gammel. Ingrid sagde altid, at ”Susanne var
farfars øjesten”. At hun døde var det, der ﬁk kræften til at
bryde ud hos William.

Dødsfald
Williams døde den 9. maj 1979 på Svendborg sygehus af
lungekræft, efter nogen tids sygdom.

Ejendommen H. C. Ørstedsvej 11
Ejendommen bliver første gang udmatrikuleret 9. december 1947, hvor den får matr. nr. 19aa.
Næste gang der skete noget var 8. december 1948, hvor
områdets matr. nr. ændredes til 20cb.
Grundarealet angives til 774 m2.
2. juni 1954 udstedes skøde til kontorist William Jensen
for en købssum på 2.300 kr.
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Figur 17. H. C. Ørstedsvej 11 - set fra vejen.

Figur 18. Huset set fra havesiden.

Derpå bygger Ingrid og William et hus, som i håndværkerudgifter beløber sig til 35.000 kr.
5. juli 1979 overtager Ingrid ejendommen for ejendomsværdien på 240.000 kr. efter Williams død.
12. marts 1981 sælger Ingrid ejendommen til Ole Christiansen for 455.000 kr.
12. november 1992 sælger Ole Christiansen ejendommen
til Lise Dreyer Andersen og Ole Andersen for 495.000 kr.
26. Januar 1996 sælges ejendommen til Peter Jørgensen og
Rikke Bak for 610.000 Kr.
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Bilag
På forrige og følgende sider er forskellige bilag, som illustrerer Williams liv, det er dåbsattester, forskellige eksamensbeviser, anbefalinger fra nogle af de steder, hvor han har været ansat, samt dokumenter vedrørende ejendommen H. C.
Ørstedsvej 11 i Svendborg.
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Herunder ses et udsnit af tegningen til H. C. Ørstedsvej 11
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Fra tingbøger i Sørup under Svendborg købstads jorder Retskreds 36 - Ejerlavnummer:
2004356, Bog nr. 32, opslag 264 til 266 omhandler H. C. Ørstedsvej 11, Svendborg. Stammer
de følgende sider.
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