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Der stod Olesen flere steder
Erindringer fra min barndom og ungdom i 

Møllestien 4A og 4B

Af Ole Olesen
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Fra Grønnegade ad Møllestien til Vestergade
– min tumleplads de første år

Møllestien 4A stuen til venstre var mine forældres lejlighed. Det var 
en typisk arbejderlejlighed, hvor der stod T.W. OLESEN på et grønt 
dørskilt med ophøjede bogstaver. 

Jeg selv blev født den 16. juli 1945 – ikke i lejligheden – men på 
Fødselsanstalten Jylland, men jeg flyttede snart efter min ankomst til 
verden til denne adresse sammen med min mor Elly og min far Willy. 

Min mors pigenavn var Elly Otilia Jensen, og min far hed Tage Willy 
Olesen. Det varede mange år, inden jeg første gang hørte nogen kalde 
min far for Tage, for derhjemme hed han kun Willy. Det var vist noget 
med, at der i hans skoletid var flere, der hed Tage.

Indgangen til lejligheden bestod af en lille gang på 1½ gange 1½ me-
ter med knagrække og elmåler, en træ væg ind til naboen og så døren 
til venstre, der førte ind til stuen.

I stuen var der et trefagsvindue, der vendte ud mod gaden, småb-
lomstret tapet på væggene, hvidt kalket stukloft med rosetter og sort 
kakkelovn med zinkplade på gulvet. Det var også her på den anden 
side af døren ind til soveværelset og modsat kakkelovnen, at man fandt 
lejlighedens eneste stikkontakt.

Gulvene skulle ferniseres en gang om året. Det kunne godt være 
noget af et kunststykke at klare, hvis ikke fernissen rigtigt ville tørre, 
hvorfor det skete, at man måtte balancere på spækbrætter og lignende, 
der ikke hang i den nye fernis, for at komme igennem lejligheden.

Soveværelset, der var det største rum i lejligheden, var tapetseret, 
men det var uden stuk på loftet. Der hang en ledning ned fra loftet med 
en form for kontakt i enden. Den var anbragt ved den ene væg, der 

Der stod Olesen flere steder
Erindringer fra min barndom og ungdom i 

Møllestien 4A og 4B

Af Ole Olesen



4

hvor man regnede med, at folk havde deres senge, og så kunne man jo 
ligge i sengen og tænde og slukke lyset uden at stå op. Desuden var her 
et trefagsvindue ud mod gården og til venstre en dør ud til køkkenet.

Køkkenet, der var noget smalt, havde malede undervægge og hvid-
kalkede overvægge, et lille spisekammer med et enkelt vindue, en jern-
vask med rindende koldt vand og endelig et køkkenbord hen forbi et 
tofagsvindue. På den modsatte væg havde vi en terassoplade med to 
gashaner og to blåemaljerede gasapparater på en bakke med rør op til 
en gasmåler. 

Min mor Elly med mig og til højre min far Willy.
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For enden af køkkenet var der to døre. Den til højre var til bagtrap-
pen uden lys, og til venstre var toilettet med træk og slip men heller in-
tet lys. Endelig et vindue og udenfor dette den uundværlige rullesnor. 

Ja sådan cirka så lejligheden ud. Møblementet var jo nok noget spar-
somt skrabsammen der i slutningen af krigen og de glade befrielses-
dage. Jeg husker det ikke så nøje af naturlige årsager såsom min ringe 
alder.

Sådan så de andre lejligheder også ud med mindre ændringer. Lej-
lighederne til højre var spejlvendte af vores, som lå til venstre.

Selve ejendommen bestod af 20 lejligheder fordelt på to opgange 
med hver 10 lejemål. Der var tørreloft oppe under de bare bjælker 
og de rå tagsten, og nederst var der fuld kælder med kælderrum til 
brændsel – ét til hver lejer. Der var to vaskehuse kun med koldt vand 
og en kloak midt i gulvet. 

I vaskehuset var der et skyllekar af cement, et par skyllekar af træ 
samt en vasketøjsbænk. Der var ingen el og lys, så man brugte en lang 

Her det store familie foto: Forrest mine kusiner Hanne og Merete. I bageste 
række min mor Elly, onkel Børge, faster Eina, og mig på min far Willys arm, 
min farfar Ole og min farmor Johanne.
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ledning oppe fra lejligheden og ned i vaskehuset til en snydeprop, så 
der var til lys og strøm til vaskemaskinen, som var lejet omme i Bleg-
dammen for fem kroner og blevet bragt ud på en Nimbus motorcykel 
med sidevogn. Det var vist starten på det senere Blegdammens Bud-
central. 

Det der med el fandtes heller ikke på tørrelofterne eller i andre ste-
der i kældrene.

I selve opgangene var der lys, men man skulle op på reposen til stu-
elejlighederne, hvor der var en trykknap mellem dørene ind til lejlig-
hederne. Når man trykkede på den tændte lyset, og samtidig startede 
der et tælleværk, ja sådan lød det i mine ører. Det var en tænd- og sluk-
mekanisme, der var anbragt i et skab bag indgangsdøren, så det var om 
ikke at være bange for mørke steder og mærkelige lyde, der huserede 
rundt om i huset, når man var en lille knægt. Ja og så kan man jo endda 
være glad for, at man ikke oplevede de fem mørke år, der lå forud for 
det, som jeg kan huske …

Gården og gaden var min legeplads og min læreplads. Der hvor man 
lærte om livet og fandt sin plads i hierarkiet af unger i ejendommen. 
De gamle, de voksne og de unge – de var vores modeller for, hvad der 
skulle leges sammen med al vores barnlige fantasi, så vi kedede os al-

Gruekedel, der fyres op med brænde, så tøjet kunne koges, og så en tur over i 
en lejet Ferm vaskemaskine med rulle.
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drig – næsten da – for det kunne jo ske, at nogle af de andre skulle 
noget sammen med deres mor, og så måtte man jo se, hvad man selv 
kunne finde på.

Gaden og kældrene fire trin nede indgik også i vores legeunivers. 
I kælderen måtte man ikke larme, for der boede jo nogen ovenpå – 
som for eksempel mine forældre. Min far arbejdede på 3-holds-skift på 
Oliemøllen fra kl. 6 morgen til kl. 2 eftermiddag, eller kl. 2 eftermiddag 
til kl. 10 aften, og hver tredje uge var det fra kl. 10 aften til kl. 6 morgen. 
Han skulle derfor sove om dagen, hvorfor vi som regel legede gem-
meleg kaldet put med én der skulle stå og tælle til 100. Herefter skulle 
vedkommende så finde dem, der havde puttet sig i de mørke kældre, i 
gårdens mange kringelkroge eller bagved skraldespandene og skurene, 
der stod op ad plankeværkerne op mod de andre gårde. 

Plankeværkerne var grænsen til fjendeland især mod Vestergade 25 
og 27´s baghus. Mod Grønnegade var der aldrig nogen ballade.

Min oldefar – Jørgen Notler – foran Møllestien 4B. 
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På gaden udenfor ejendommen var der fortov. Det var to fliserækker 
bredt fra trapperne og ud til kantstenen, derefter var der en lille afsats 
med to rækker med store brosten, som svarede til det lille stykke fortov 
foran de små huse hen mod Grønnegade, og endelig kom så rendeste-
nen et lille stykke længere nede. Man kunne sidde på den lille afsats, 
når der skulle spilles med marmorkugler eller hønseringe op af hus-
muren eller ned i et lille dæksel, der var i en af de øverste fortovsfliser. 
Langs med fortovet kunne man hinke og hoppe i mand, hvis der var 
én, der havde kridt eller et stykke teglsten, som også kunne bruges til 
at tegne med, men man skulle passe på, at viceværten ikke så, at man 
tegnede på fortovet, for det så jo ikke så pænt ud …

Tøserne havde jo også deres sjippetove og hinkesten, men ting som 
trehjulede cykler og dukkevogne med indhold var der ikke mange af. 
Fingeren blev derimod brugt flittigt som revolver og andre skydevå-
ben, og så gik den vilde jagt hen forbi den grå skole – en stor høj toeta-
gers bygning, der lå i forlængelse af Møllestien 4A, som gik helt hen, 
der hvor Møllestien knækkede op mod Vestergade. 

I den grå skole boede der nogle husvilde. Dem var vi ikke så bange 
for at larme udenfor, også selvom de sommetider råbte ud af  vinduerne, 

Udklip fra avisen – vi leger  
CIRKUS i kælderen og  
TYREFÆGTER i gården med 
måbende tilskuere. Finn og  
Svend Erik som tyr og mig  
som tyrefægteren.
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for de havde kun udgang mod den side, der vendte op mod Vesterga-
de. Der var også en form for en klub. Jeg ved ikke, om det var DUI 
eller KFUK eller nogen anden forening, der drev det. Jeg var der nogle 
gange. Der kunne man få lov til at save med løvsav og lignende, og der 
lavede jeg mig en krumsabel, for så havde man jo noget, som de andre 
ikke havde, og som man kunne lege med ude. Der blev også serveret 
mælk og kiks, inden vi gik hjem, så det var en ren fest.

Var man den lykkelige ejer af 25 øre, kunne man købe et lille brænd-
glas af plastik. Omme i Vestergade var det enten Lindqvist eller Cykel-

Møllestiens eneste lovlige erhvervsdrivende Skomager Knold. Hos ham blev der 
lavet hjemmesko af rester af møbelstof og gummi fra cykeldæk samt forsåling 
og bagflækning af kvarterets fodtøj. Husk på, at der var mange arbejderfamili-
er med små indtægter. Jeg kan huske, at min farfar altid sagde „Husleje, fagfor-
ening og sygekasse skal altid betales først, så må vi se, hvad der er tilbage“. Ved 
lygtepælen ses min fars Harley Davidson motorcykel, og det kan godt være min 
farfar bagved den.
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Min far Willy og mig. Min mor Elly og mig, inden hun rejste fra os.

Til højre i billedet den bygning, som vi kaldte den grå skole. Den blev revet 
ned ret tidligt i min barndom.
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handler Brodersen, som solgte 
dem. Så var det bare med at 
finde en cykel, som man kun-
de skrælle for celluloid, som 
var en belægning, som nogle 
cykler havde på styret, og så 
krævede det lige lidt solskin, 
hvorefter man „samlede“ sol-
strålerne med brændglasset i 
et punkt på celluloiden, og så 
brændte det efter lidt tid. Man 
kunne også lave røgbomber – 
ja det kaldte vi det. Så pakke-
de man celluloiden ind i noget 
papir, som man antændte, og 
det kunne rigtig stinke. Var 
der nogen, der havde vinduer-
ne stående åben, var det næste 
sikkert, at der blev råbt „Jeg 
skal komme efter jer, sådan 
nogle møgunger, I kan vente 
jer“ og så var det bare med at 
gemme sig, til faren var drevet 

over, og „røgen“ havde lagt sig igen. Hos Brodersen købte jeg mine før-
ste LEGO klodser. Det var i løssalg. Han havde en stor skuffe med alle 
herlighederne i, og det var rigtigt svært at vælge, om man skulle tage 
en lang bjælke eller 3 klodser med 8 dupper. Penge var ikke noget, man 
sådan havde til daglig, kun når man havde løbet byærinder eller måske 
fundet noget, som man kunne sælge ovre i jerngården.

Udenfor Møllestien 4B stod der en lygtepæl. Den var af støbejern 
med en lille overligger under selve lampen. Det var her lygtemanden 
satte sin stige til, når der skulle skiftes brænder i lygten, og tænd og 
sluk uret skulle trækkes op. Der var nemlig gaslys i Møllestien. Der 
var også én ovre ved nr. 17, men den sad oppe på selve husmuren. Var 

Hjørnet af Grønnegade og Møllestien. 
Gartneren og cykelhandleren er blevet 
til genbrugsforretning. Til højre skiltet 
ind til cigarhandler Frandsens butik.



12

man så heldig at være hjemme, når der blev skiftet brændere, blev de 
udbrændte brændere sommetider kastet ned til os. De var som regel så 
skrøbelige, at de gik i stykker og blev til støv, når man forsøgte at gribe 
dem, og så blev man til grin – det prøvede man en gang eller to, og 
så havde man lært, at der ikke var alt, der var til at lege med, og at de 
voksne ikke regnede børn for andet end noget, som man kunne narre 
og få et godt grin af. 

Jo større man blev, ja så fulgte der som regel nogle pligter med så-
som at bære skraldespanden ned og tømme den i de store skralde-
spande ude i gården eller ned i kælderen og hente brændsel og fyre op, 
inden de voksne kom hjem. Så kunne det jo være, at der faldt lidt hån-
dører af. Jeg havde sådan en tjans inde ved Tante Britta, og jeg tjente 
1 kr. om ugen. Nogle havde budplads hos købmanden eller gartneren 

Gaslampen på muren ved Møllestien nr. 17.
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og andre igen en avisplads hos en aviskone – så var man noget, og som 
regel havde man så også en cykel. Jeg hjalp et par gange gartneren på 
hjørnet af Grønnegade og Møllestien, når der var torvedag omme på 
Åboulevarden.


