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Min farbror Ejnar Jacobsens livshistorie 

Skrevet af Simon Jacobsen 2020 
 

 
 

Ejnar fødtes i Bredgade 13, Jerslev, efter kommunesammenlægningen Palægade 15. 
Fødehjemmet ses til venstre i billedet med baghus, bedstefars værksted og have i 1950.  

 

Ejnar Jacobsen blev født Jerslev den 25. april 1932 som søn af Anna og Olav Jakobsen.  
 
Hans far var en dygtig håndværker og en højt agtet borger i byen. Hans offentlige hverv 
begyndte som formand for ungdomsforeningen efterfulgt af job som tilsynsførende i 
husflidsforeningen, i bestyrelsen for elektricitetsværket, formand for afholdsforeningen, 
medlem af sognerådet, bestyrelsesmedlem i sygeplejeforeningen, nævning og snefoged, 
medlem af menighedsrådet, kandidat for Retsforbundet og få år før sin død valgt som 
sognefoged.  
 
Hjemmet i Jerslev var præget af et grundtvigsk livssyn. Bedstemor Anna og oldefar 
Madsen havde været på grundtvigske højskoler, og det gennemsyrede liv og tanker i 
hjemmet. Ejnar havde tre storebrødre: min far Christian, Karl Richard og Harald - de to 
ældste blev landmænd i Vendsyssel og Harald tolder i Aarhus.  
 
Det er ikke en fejl, at familienavnet staves med måde K og C. Min tipoldefar var Jacob 
Olsen, og oldefar blev derfor døbt Ole Jacobsen. Da han var på højskole, blev eleverne 
belært om, at det var mere dansk at bruge K i stedet for C, og derfor ændrede oldefar 
sit efternavn til Jakobsen. Da min far blev døbt, skrev præsten ham ind i kirkebogen som 
Christian Jacobsen, men hans brødre blev døbt Jakobsen. Ejnar bruger alligevel 
Jacobsen, det er den latinske stavemåde og er måske mere moderne.  
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Faktisk burde familienavnet være Pedersen, da vor navnefader, skovfoged Ole Jakobsen, 
døde fem år, før bedstefar Olav Jakobsen blev født. Ejnars biologiske bedstefar, Lars 
Pedersen, var en højt respekteret gårdejer og sognerådsmedlem i lokalsamfundet.  
 
Lars kom ofte på besøg i hjemmet, men Ejnar betragtede ham kun som en god ven af 
huset. En dag, da Lars kom gående uden for vinduerne, spurgte bedstemor ham; ”Véd 
du, hvem den mand er?”, og efterfølgende fortalte hun Ejnar, at det var hans bedstefar. 
 

Efter endt skolegang på Jerslev Skole kom Ejnar som 12-årig ud at tjene på gården 
Mølholm syd for Jerslev. Her var han to somre samtidig med, at han gik i skole. I Ejnars 
klasse var der kun to drenge, som var ude at tjene, så de var de seje.  
 

 
 

Ejnar blev konfirmeret den 31. marts 1946 af sognepræst Tage Møller. 
Her står konfirmanden sammen med sin far og mor. 

 

Sommeren 1946 fik Ejnar arbejde ved Ålstrup Bakke, hvor han var med til at grave en 
halv million tørv i engene neden for bakken. Først skulle tørvene graves og derefter 
skrues i stabler, så de kunne tørre. Endelig var han også med til at levere dem til en 
række kunder, hvilket skete med hestevogn. Efterfølgende var Ejnar karl på Kraggården 
i Flyvbjerg et helt år. 
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I 1947 blev Ejnar så karl hos gårdejer Holm Christensen på gården Søndergård. Familien 
Christensen var Indre Missions-folk, hvilket den grundtvigske sognepræst Tage Møller i 
Jerslev var betænkelig ved. Præsten advarede Olav Jakobsen om den påvirkning, Ejnar 
blev udsat for. Det gik, som præsten forudsagde: Ejnar deltog i Indre Missions 
ungdomsstævne i Hjørring og de øvrige møder og samlinger, som familiens unge 
medlemmer deltog i. Resultatet var, at Ejnar blev åndeligt vakt. 
 

 
 

Ejnar på tur i Pajhede Skov sammen med sin far og mor. 
Farmor Karoline havde boet i skoven sammen med skovfoged Ole Jakobsen.  

Historien om skovfogden og Pajhede Skov på læses på www.simon-Jacobsen.dk 
 

Jerslev fostrede dygtige håndværkere og bygmestre 
Jerslev var centrum for en retskreds, Jerslev Herred, som dog blev nedlagt ved reformen 
i 1793. Håndværkerne fra Jerslev var kendte for deres kvalitetshåndværk og byggede 
gårde, huse og skoler m.m. rundt om i Vendsyssel.  
 
Ejnar Jacobsen er tredje generation af en af de kendte bygmestre fra Jerslev. Den første 
generation var bygmester Jens Jensen, født i 1883 og udlært hos den kendte bygmester 
Laurits Stagsted i Hellum. Jens Jensen arbejdede i over 40 år med at opføre en mængde 
bygninger i Jerslev og omegn, blandt andet stod han for restaureringen af Jerslev Kirke i 
1926-27.  
 
Anden generation, Ejnars far, Olav Jakobsen, lærte sine færdigheder hos svogeren, 
bygmester Jens Jensen. Efterfølgende virkede han som både snedker, tømrer og murer. 
Da Jerslev Kirke fik en gennemgribende renovering i 1926-27, stod Olav for snedker- og 
tømrerarbejdet. 
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Jerslev Kirke, hvor Ejnar blev konfirmeret, og som hans far renoverede i 1926-27. 
 

Den bygmester, som alle håndværkerne i Jerslev talte om, var den kendte Jerslev-
håndværksmester Christian Larsen (1847-1915), som havde byggeopgaver over hele 
Vendsyssel. Han tog sig af både tømrer-, snedker- og murerarbejde, så i dag ville man 
kalde ham entreprenør. Ofte havde han op til 15 svende i sit brød. 
 
Det var naturligt for Ejnar at blive håndværker, da bedstefar Olav Jakobsen var 
bygmester; han var uddannet som både murer og tømrer. Ejnar var i tvivl om, hvilket af 
de to fag han ville vælge, men valgte dog murerfaget.  
 
Han havde et ønske om at komme i lære hos denne kendte Christian Larsen. Sønnen 
Grundtvig Larsen var murermester og boede i Tolstrup, og barnebarnet Ingolf Kaj Larsen 
var murermester i Stenum. Ejnar og hans far, Olav, cyklede fra Jerslev til Stenum for at 
tale med murermesteren om en læreplads. Det lykkedes Ejnar at komme i lære hos 
denne dygtige murermester fra den 1. november 1948. 
 

 
 

Murermester Kaj Larsens villa i Stenum i 1959, hvor Ejnar boede i læretiden. 
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Det blev nogle lærerige år, hvor Ejnar var med til at opføre en række spændende 
byggerier rundt om i landsdelen. Han byggede villaer både i Hjørring og i Brønderslev, et 
stuehus i Vester Linderup og flere landbrugsbygninger. Til sidst deltog han i opførelsen 
af Øster Hjermitslev Skole, og ind i mellem hjalp han læremesterens bror, murermester 
Juhl Larsen, med at opføre Vester Hjermitslev Alderdomshjem.  
 
Murermester Kaj Larsen kom til at betyde rigtigt meget for Ejnar, han en dygtig 
håndværksmester der udførte sit arbejde med største nøjagtighed og blev forarget over 
et sjusket og dårligt udført arbejde. Han fik sine ansatte til at være ansvarsfulde over 
deres opgaver og viste dem stor tillid. Ejnar skriver: ”Det havde stor betydning for mig, 
at han aldrig tvivlede på, at jeg kunne udføre det arbejde han satte mig til.” 
 

 
 

Øster Hjermitslev Skole, som Ejnar var med til at bygge i sin læretid – her i 1955.  
 

 
 

Ejnar på strandtur til Løkken samme med sine forældre og min storebror Karl Ole. 
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Efter udstået læretid tog Ejnar på den grundtvigske Vallekilde Højskole og fulgte derved 
Madsen-slægtens tradition. Opholdet, der varede i fem måneder, begyndte den 1. 
november 1952. Efter hjemkomsten i april ventede der arbejde hos murermesteren i 
Stenum. 

 
 

Vallekilde Folkehøjskole, hvor Ejnar var elev i vinteren 1952-53 
 

Den 1. oktober 1953 blev Ejnar indkaldt til minitæret i ni måneder. Han aftjente sin 
værnepligt i sanitetstropperne. Grunduddannelsen foregik på Jægersborg Kaserne med 
efterfølgende udstationering på Hvorup Kaserne og Oksbøl Kaserne. 
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Ejnar som soldat ved sanitetstropperne i 1953-54. 
 

 
 

Ejnar med på tur i Sønderjylland i 1956 - her står familien på grænsen. 
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Fra venstre far Christian, mig, Jens Erik, Ejnar og Karl Ole. Mor Esther tog billedet. 
 

Fra 1954 til 1957 var Ejnar hjemme i Jerslev og arbejdede for murermester Aksel 
Jensen, som stod for murerarbejdet på Serritslev Skole i 1953-54, Mylund Skole og 
Dybvad Skole. Aksel Jensen blev udlært murer hos bedstefar, Olav Jakobsen. 
 
Da Ejnar kom hjem fra militæret, var han ved at være træt af at cykle på arbejde. 
Tanken var at købe en knallert, men han blev anbefalet at købe en motorcykel, da 
håndværkere kunne få tilladelse til kun at betale halv registreringsafgift. Valget faldt i 
1955på en NSU-motorcykel, model Superlux 200 ccm, med totakts motor.  
 

 
 

Søster Marian på Ejnars motorcykel i sommeren 1959. 
 

 
 

Familien på besøg hos bedstemor, i baggrunden den flotte pavillon, som bedstefar lavede. 
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Ejnar, mig og bedstemor, Harald, Jens Erik, far Christian, Karl Ole og Karl Richard. 
 

Ejnar tog til hovedstaden i 1957 
Murermester Albert Christensen i Gentofte søgte i 1957 en murersvend fra Jylland ved at 
indrykke en annonce under billetmærke i Jyllands-Posten. Ejnar søgte stillingen, påført 
naboens telefonnummer, og efter 14 dage ringede Christensen og spurgte, om han ville 
komme. Ejnar svarede ja efter få sekunder. Murermesteren ville gerne have en 
murersvend fra Vendsyssel, så Ejnar fik arbejdet til trods for, at der var 17 ansøgere. 
Hans mor var just ikke fornøjet med hans beslutning om at rejse til hovedstaden.  

Den 2. maj 1957 sejlede Ejnar med Aalborgbåden til København, hvilket var datidens 
måde at rejse til hovedstaden på, og han arbejdede for murermester Christensen de 
næste fire år.  

Murermester Albert Christensen var født i Skibsby uden for Hjørring, så han vidste, hvor 
stabile håndværkere fra landsdelen var, og ønskede derfor at få en murersvend, som 
kom fra Vendsyssel.  

Albert Christensen var gift med Anna, de var begge født i 1901 i Skibsby og havde gået i 
samme skole. Anna rejste først til København, hvor hun blev pige i huset. Albert fulgte 
efter et år senere. De blev gift i Skovshoved Kirke og boede byen i begyndelsen. I 1942 
byggede Christensen en villa på Ellegårdsvej 15, hvor også familien boede, da Ejnar kom 
til København.  

Christensen byggede mange villaer og fabrikker - alene i Gentofte opførte han 40 huse. 
Husene blev gerne bygget efter samme tegning, for så var de jo på forhånd godkendt af 
kommunen. Når Albert Christensen var involveret i et byggeri, var det altid som 
hovedentreprenør. De øvrige håndværkere var godt tilfredse med det, for så var de altid 
sikre på at få deres penge.  

 
 

Villaen Ellegårdsvej 15 i Gentofte, hvor Ejnar boede hos Anna og Albert Christensen.  
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Anna og Albert Christensen sølvbryllup 1959, hvor sølvbrudeparret ses sammen 
 med datteren Kirsten, svigersønnen Ketil og barnebarnet Karin.  

 

 
 

Festen blev afholdt i Ejnars værelse i kælderen, hvor Ejnar havde nabofruen Hector 
Larsen som borddame. Det var hende som tog imod Ejnar da han kom til København. 
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Under Ejnars første ophold i hovedstaden var han med til at bygge en villa og fabrikken 
Vitco i Glostrup. Året efter byggede de en villa og en tilbygning til fabrikken. 
 

 
 

Fabrikken Vitco, som Ejnar var med til at opføre i Glostrup. 
Ejnars motorcykel holder til venstre i billedet. 

 

Om vinteren arbejdede murermester Christensen og Ejnar altid på Hellerup Fløde Is i to-
tre måneder. Der var altid noget, som skulle forandres, og der skulle laves nye kølehuse, 
så fabrikken var klar til sommerens efterspørgsel efter is.  
 
Ejnar byggede også en fabrik i Bagsværd i 1964-65, hvor den kendte EVA-hængevægt 
blev fremstillet. Det var et meget spændende arbejde, som varede i halvandet år, hvor 
der blandt andet blev der blev støbt og nedrammet pæle.  
 

 
 

EVA-køkkenvægtens fabrik i Bagsværd, som Ejnar byggede i 1964-65. 
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I sommerferien 1959 kom Ejnar og hjalp med at ombygge kostalden på Mellemgaard. 
Fra venstre mor Ester, Marian, Ejnar, Kai Mortensen, far Christian, mig og en medhjælper. 

 

 
 

Ejnar murer, og jeg er murerarbejdsmand sammen med far, mens søster Marian 
sidder i barnevognen. Udvidelsen af koststalden på Mellemgaard i 1959. 

 

I årene 1961-63 var Ejnar hjemme i Jerslev, hvor han igen arbejdede for murermester 
Aksel Jensen. De byggede Dybvad Skole og nogle huse i Jerslev og Brønderslev.  
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Tilbage til hovedstaden for at blive der resten af livet 
Murermester Christensen ringede igen, i 1963, til Ejnar og spurgte, om han kom tilbage 
til hovedstaden for at lave nogle badeværelser. Det gjorde han og blev der resten af 
livet.  

Årene gik, hvor Ejnar arbejde hos murermester Christensen. Få får inden Ejnar stoppede 
med at arbejde for Christensen, mistede de deres gode kunde, Hellerup Fløde Is, som i 
1969 blev slået sammen med flere is-firmaer under navnet Sol Is. Året efter blev 
fabriksbygningerne på Onsgårdsvej er revet ned, og isen blev produceret et andet sted 
på Sjælland. 

Uddannet som mester 
Ejnar gik to vintre på Håndværksrådets mesterskole med tanke om at overtage 
Christensens murerfirma, hvilket var murermesterens ønske. Men firmaet havde mistet 
sin største kunde, og samtidig blev der indført kildeskat og moms m.m., så derfor havde 
Ejnar ikke lyst til at blive selvstændig.  
 
Sommerhuset 
Som årene gik, blev Ejnar en del af familien Christensen. Mens Ejnar havde været 
hjemme i Jylland, byggede murermester Christensen i 1962 sommerhuset Sandsporet 9, 
Skoven Strand ved Jægerspris. Ofte gik turen til sommerhuset i Nordsjælland, hvor Ejnar 
hjalp med alt forefaldende. 

 

Da murermesterægteparret døde, overtog datteren Kirsten sommerhuset, og Ejnar 
fortsatte med at passe huset og grunden ved Skaven Strand. Med tiden blev det næsten 
Ejnars eget sommerhus, hvor han ofte tilbragte fritiden enten alene eller sammen med 
familien Christensen.  

I dag er det murermesterens barnebarn Karin, der ejer sommerhuset, og Ejner 
fortsætter med at bruge huset og passer det som sit eget. 

 
 

Ejnar renser tagrender på sommerhuset ved Skoven Strand.  
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Ejnar har altid været en del af familien Christensen 
Murermester Christensens barnebarn Karin Ambeck Nymann skriver: ”Ejnar har aldrig 
været en af vor families venner, han har altid været en del af vor familie. Når der har 
været fest, så har Ejnar altid deltaget.  Ikke mindre end tre sølvbryllupper har Ejnar 
deltaget i, min mormor og morfars, mine forældres og Torbens og mit. Ligeledes deltog 
han i mine forældres guldbryllup.  
 
De to konfirmationer, der var i familien, efter at Ejnar kom til København, deltog han 
også i: min egen og min søn Kenneths. Min barnedåb nåede Ejnar ikke at deltage i, men 
da min søn blev barnedøbt, var Ejnar naturligvis med. Når jeg tænker på mit barnebarn, 
som Ejnar også tager sig af, så er det femte generation, han har taget sig af. 
 
Sommerhuset Sandsporet 9 har altid været vores alle sammens fantastiske sted. Ejnar er 
en del af fællesskabet deroppe, aldrig en nabokomsammen uden Ejnar. Jeg tror, Ejnar 
kender flere end mig derovre. Vi nyder godt af, at Ejnar sætter kartofler og sår en 
masse forskellige grøntsager.  
 

 
 

Væggen i sommerhuset, med murermester Christensens og Ejnars værktøj. 
 

Jeg har heldigvis haft besøg af Ejnar i Aalborg mange gange. Her har han også travlt, for 
mine venner skal også besøges, ellers bliver de sure.  
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Vi har altid vore faste køreture, de går til Skørping Kirkegård, hvor Ejnars svigerinde 
Grethe, hans storebror Karl Richards kæreste ligger begravet. Næste dag går turen til 
Løkken, hvor Ejnars ældste bror, Christian, boede sammen med hustruen Esther. Videre 
derfra til Jerslev, hvor vi besøger familiegravstedet. På turen er Ejnar så god til at 
fortælle, så man suger bare til sig, det er så hyggeligt.  
 

 
 

Ejnar er ved at sætte tulipaner på familiegravstedet i Jerslev. 
 

I Aalborg er vi også på kirkegården og besøger mormor og morfars og mine forældres 
fælles gravsted. Min mand, Torbens gravsted besøger vi naturligvis også. Da han døde i 
2010, var Ejnar en kæmpestor hjælp for mig.  
 
Femte generation, barnebarnet Acacia, elsker Ejnar, hun er nu ni år, og hjælper til i 
haven og er med at bære brænde ind i brændeskuret.  
 

 
 

Acacia på ni år hjælper Ejnar med at bære brænde ind i brændeskuret. 
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Ejnar har kendt mig, fra jeg var to år; jeg har også været så heldig at have været på 
besøg hos Ejnar og hans mor. Jeg var der sammen med min forældre og mormor og 
morfar. Så Ejnar har altid været i min familie, og det er jeg meget taknemlig for.” 
 

Fætter Osvald 
Ejnars fætter, der var overlærer ved Tårnby Skole på Amager, var flyttet til 
hovedstaden nogle år før Ejnar. Osvald var historielærer og viste Ejnar rundt i 
København, hvor de gennem årene besøgte bl.a. andet alle byens kirker. Han var ofte 
klogere end guiden i de forskellige kirker og museer.  
 

Kærligheden og Indre Mission 
Efter nogle år i hovedstaden havde Ejner mod på at finde en kæreste. Han læste i avisen 
i 1958 under billetmærke, at en ung kristen pige søgte en passende livsledsager. Ejnar 
skrev til hende, og de mødtes ved Frederiksberg Rådhus, efter at de havde skrevet 
sammen i nogle uger.  

Senere var de på søndagstur til Bakken i Dyrehaven og spiste middag på KFUM-Borgen i 
Gothersgade. Så spurgte hun Ejnar, om han ville med til møde i Indre Missions 
missionshus Bethesda, hvilket Ejnar indvilligede i og fulgte med hende. Det så ud til, at 
de to unge syntes om hinanden, men efter at Ejnar havde været på sommerferie i 
Vendsyssel, fik han et brev, hvor hun slog op. Hun var københavner og Ejnar jyde, så 
måske var dette ikke det bedste match. For længst er pigen så langt ude af Ejnars 
tanker, at han ikke engang husker hendes navn, blot at hun studerede til tandtekniker.  

Ejnar fortsatte med at komme i Bethesda, og specielt aftenhøjskolen, de arrangerede, 
havde hans store interesse. Med tiden kom han også trofast til alle møderne og er nu 
kommet der i over 60 år. I begyndelsen kom der 500 mennesker til møderne i den store 
sal, men i dag mødes der under 100 i et mindre lokale.  

 
 

Ejnar kommer regelmæssigt i Indre Missions store missionshus Bethesda i København.  
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Familien Martin Skarsholm på Borthigsgade 5 
I 1969 mødte Ejnar en person i Bethesda, som boede i ejendommen Borthigsgade 5, der 
blev Ejnars hjem i 28 år. Evald, som stammede fra Vildbjerg, boede i huset, hvor Ejnar 
også havde besøgt ham. Da Evald skulle flytte til en anden lejlighed, spurgte Ejnar, om 
han kunne overtage lejemålet i Borthigsgade. Inden længe blev Ejnar introduceret til 
familien Skarsholm, der ejede ejendommen.  
 
Ejnar kom nu fra en rolig og beskyttet tilværelse hos Anna og Albert Christensen til et 
mere fortumlet miljø hos familien Skarsholm. De havde en købmandsforretning i 
stueplan og boede selv på 1. sal. Udover Ejnar boede sønnen Lars, der læste teologi, og 
Jens P. der var vægter, på 2. sal. En anden søn boede på loftet.  
 
Også her blev Ejnar en del af familien og involveret i dens mange gøremål. Der var altid 
noget, der skulle laves. Da butikken ophørte, var Ejnar med til at omdanne den til 
værelser, som blev udlejet. Skarholm-familien voksede, og Ejnar hjalp den med dens 
bosættelser rundt om i byen.  
 
Da Skarsholm døde i 1981, blev Ejnar vicevært for de seks lejemål i ejendommen. I dag 
passer han også familiens gravsted.  
 

 
 

Hjørneejendommen Borthigsgade 5, hvor Ejnar boede på et værelse i tagetagen.  
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Arbejdede for hotelkongen Arp-Hansen 
Evald havde en kammerat, Henry fra Skjern, der var arbejdsmand hos murermester Alf 
Arp-Hansen. Henry var den først ansatte i det spirende firma; han sagde til Ejnar, at han 
bare skulle han sige til, hvis han ville arbejde for Arp-Hansen, da de skulle i gang med at 
ombygge 71 Nyhavn Hotel. Det blev dog først aktuelt et års tid senere.  

Først i 1970 tog Ejnar ud til murermester Arp-Hansen på Nyborgvej i Gentofte, hvor 
firmaet havde kontor, for at søge arbejde. Den 2. april begyndte Ejnar sit nye arbejde 
på ’Fortet’ på Rosavej i Klampenborg.  

Fortet var et gammelt batteri fra 2. verdenskrig, som murermesteren havde købt, og på 
grunden blev der opført fire villaer. Arp-Hansen var selv flyttet ind i en af villaerne, der 
var bygget oven på den gamle kanonstilling med god udsigt over Øresund.  

De to sidste villaer skulle Ejnar, Henry og mesters nevø Christians pudse, fuge, bygge 
garager og carporte samt lave badeværelser.  

 
 

Fortet ved Rosavej hvor Ejnar arbejdede for Arp-Hansen 
 

Efter at villaerne på Rosavej var færdige, arbejdede Ejnar på Københavns første 
pakhushotel, Hotel 71 Nyhavn, som stod færdig i september 1971. Det er et syv etagers 
hotel, hvor Ejnar var med til at bygge elevator- og trappeskakt.  

Meget af Ejnars arbejde var på Arp-Hansens hoteller, men der blev også tid til at bygge 
nogle mindre huse og ejendomme, bl. a. ejendom i Vangede med 12 lejligheder og 
rækkehuse i Gentofte. Der blev også bygget en ejendom med 24 lejligheder på 
Strandparksvej i Hellerup. Efterhånden lavede Ejnar kun det indvendige arbejde, så der 
også blev tid til at passe hotellerne.  
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Hotel 71 Nyhavn, som Ejnar var med til at færdiggøre i 1971.  
 

Arp-Hansen Hotel Group blev grundlagt i 1960 af Alf Arp-Hansen. Med købet af Gentofte 
Kro grundlagde han det, der i dag er blevet Københavns største hotelkæde. Gentofte Kro 
blev omdannet til Gentofte Hotel, og i 1971 åbnede Alf Arp-Hansen også 71 Nyhavn 
Hotel, Københavns første pakhushotel, der hurtigt blev et tilløbsstykke for både lokale 
og udenlandske turister. 

Herefter åbnede Hotel Opera i en historisk bygning fra 1869 bag Det Kongelige Teater 
(frasolgt i 2015). I 1986 kom Hotel Christian IV i Dronningens Tværgade samt Grand Hotel 
på Vesterbrogade (frasolgt i 2017) til. Fem år senere, i 1991, overtog Arp-Hansens Hotel 
Group det historiske Phoenix Copenhagen i Bredgade, som daterer sig tilbage til 1700-
tallet. 

Henning Arp-Hansen, skriver følgende om Ejnar: 

”Jeg husker Ejnar allerede fra Rosavej, hvor vi var flyttet ned i 1969-70, samme år som 
jeg blev student. Min fætter Christian var også ansat hos min far, og han beretter fra 
Rosavej, at Ejnar aldrig nogensinde havde set en murer sætte vægfliser op med en snor 
vandret og en lodret i mørtel. Når Ejnar satte fliser op, sad de præcist vandret og lodret 
uden snor - hvilket håndelag. 

Senere havde jeg og en kammerat sommerjob, da Nyhavn 71 blev ombygget til hotel. 
Her husker jeg Ejnar, som lagde alle Höganäs-klinkerne på hovedtrappen op gennem 
huset samt på hele kældergulvet, hvor der var reception, restaurant og køkken. 
Badeværelserne på 71 Nyhavn havde fra starten ikke fliser på gulve og vægge, men i 
flere omgange blev der sat fliser op alle steder op gennem 70’erne og 80’erne. 

Senere i livet hjalp Ejnar med at udbygge vor private villa på Avnsøvej 9 i Gentofte, da 
den var blevet for lille til tre børn; vi holdt en lille takkefrokost for de håndværkere, 
som havde hjulpet os med det nye køkken-alrum samt et ekstra soveværelse på 1.sal. 
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Indvielsen i 1987 på Avnsøvej 9 

Senere i 1995 kommer Ejnar igen forbi og laver et grillbord til vores terrasse.  

 
 

Ejnar lægger klinker på et grillbord hos Henning Arp-Hansen i 1995 på Avnsøvej 9. 
 I baggrunden, på den anden side af søen, ses villaen, hvor Alf Arp-Hansen begyndte sin murerforretning. 
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I 1996 havde min fætter Christian Arp-Hansen, som var udlært murer hos min far, 
overtaget vores barndomshjem på Schæffergaardsvej 8 i Gentofte. Her skulle der bl. a 
lægges nye fliser i entreen. Christians kone, Birgit, vidste jo, at de fleste murere godt 
kunne lide en øl, men Ejner rørte ikke dem, hun stillede frem. Så prøvede hun med 
flødeskumskager, og det gik meget bedre. 

Jeg husker Ejnar som en utrolig trofast og loyal medarbejder der virkelig var utrolig 
dygtig til sit håndværk. Min far var jo selv murer og nærede derfor en utrolig respekt for 
Ejnars kunnen. Ejnar blev sat til alt det sværeste og det, som skulle have højeste 
kvalitet. Jeg tror, at Ejnar fik en særlig status, da min far også var flisemurer i sine unge 
dage. 

Ejnar arbejdede hos os i over 25 år, næsten helt til min fars død i 1998. Efter at Ejnar 
stoppede hos os, deltog han i nogle julefrokoster på Gentofte Hotel sammen med min 
fars håndværkerafdeling. 

Jeg har en hilsen fra Peter Tømrer, som stadigvæk er ansat i virksomheden, og min 
fætter Christian Arp-Hansen, som var ansat sammen med Ejnar i 1970’erne.” 

 
 

Det er tydeligt at se, at Ejnar var glad for at arbejde for Arp-Hansen.  
1987 var han med til at udbygge Henning Arp-Hansens hus på Avnsøvej 9 i Gentofte. 

 

Holdt ferier i Sverige gennem en årrække 
I flere år tog Ejnar på ferieture til Sverige, hvor han boede på vandrerhjem. Han var 
både på Öland og Gotland. På den sidste tur var Ejnar helt i Uppsala og kørte så ned 
langs søerne til Göteborg. Han boede også hos Mais far, Herbert Wung-Sung, i Lönsboda 
ved Osby, hvor familien havde ødegården Snuggetorpet. 
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Ejnar på forårstur i Sverige 1982 sammen med Mai og hendes børn: 
 Simon, Hannah, Elisabeth og forrest døgnplejebarnet Birgit (ankommet ét år forinden) 

 samt sidste skud på stammen Gitte - endnu i maven. 
 

En af familien Skarsholms sønner, Lars, blev gift i 1970 med Mai og fik fire børn. Efter at 
han havde studeret teologi, tilsluttede han sig pinsemenigheden og virkede i en periode 
som forkynder. Desværre blev han psykisk syg og i 1983 blev parret skilt. Venskabet med 
Ejnar blev til en stor hjælp for Mai børnene gennem flere årtier.  
 

Mai Sungs’ beskrivelse af Ejnar:  
 

”Siden 1968 har ordene ekkoet og understreget Ejnar som en trofast ven, der aldrig har 
svigtet, uanset om det handlede om at være murer og bygningskonstruktør ved vore tre 
huse på Færøerne (i årene 1989-2003) og ét på Østerbro i København tæt på, hvor 
venskabet opstod i mine svigerforældres byggeforeningshus, hvor Ejnar i årevis lejede et 
klubværelse på 14 kvm. 
 
Eller det drejede sig om at babysitte om aftenen for fem børn med ordre om at holde 
yngste barn Gitte (et år) i hånden, indtil hun var faldet i søvn. Og om at lave 
kartoffelmos med ældste barn Simon (11 år), så maden var klar, når deres 
udearbejdende mor kom hjem. 
 
At fylde sin bil (1984) med børn og børns kammerater samt bamser og bleer for at køre 
på weekend til den skånske familie-ødegård. Otte personer i Ejnars meget lille bil. Godt 
med oppakning på taget og ingen krav om ét sæde til hver person eller sikkerhedssele. 
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Ejnar velankommet i 1983 til Sverige med otte personer i sin lille bil. 
 
I de 14 år, vi boede på Færøerne - grundet ønskejob - nåede Ejnar at besøge os 15 
gange! Vore boliger blev forbedret hver gang, og Ejnar afholdt alle udgifter samt 
spædede til med, hvad der kunne mangle - også uden at være på besøg.  
 
Et utal af papkasser krydsede Atlanterhavet gennem 15 år, og hver gang ringede 
telefonen på arbejdet, og en lille barnestemme sagde fuld af glæde: “Juhuu. Der er 
kommet pakke fra Ejnar. Vi venter, som vi plejer, med at åbne den, til du kommer 
hjem!” Det var som selveste juleaften. Pakken indeholdt alt spiseligt, som ikke kunne 
købes for penge på Færøerne. (I 1989 kostede et rugbrød 19 kr. og et æble 4 kr. Det var 
der simpelthen ikke råd til at købe).  
 
Børnenes sundhed blev holdt ved lige via Ejnars mange postpakker. For slet ikke at 
nævne indholdet i Ejnars op til flere kufferter, når han kom på besøg. 
 
Ejnar er et sjældent enestående menneske. “De enliges børn er mange”, står der i 
Bibelen. Det vidner Ejnar om. På vores familieside tælles fire børn, seks børnebørn, to 
bonus-børnebørn og to bonus-plejebørn. Disse har givet tre bonus-børnebørn. Det bliver i 
alt 17 børn. Alle er blevet favnet og omsluttet af en forbilledlig uselvisk kærlighed. - 
Sådan er Ejnar!” 
 



24 
 

 
 

Ejnar ved Viðoy Viðareið Kirke under et af de 15 besøg på Færøerne. 
 

 
 

Et fødselsdagsbrev 2016 fra Elisabeth, som bor i Belfast med mand og børn. 
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Ejnar troner for bordenden i spisestuen på den svenske ødegård Snuggetorpet i 
Lönsboda 1983 og fortjener et solidt måltid efter den lange køretur - med sine 
mange passagerer - fra København til Nordskåne, som der har været mange af i 

årene 1980-89. Siden da kaldte oplevelser på Færøerne. 
 

Troen har stor betydning for Ejnar 
Ejnar har altid været en flittig kirkegænger, og troen fylder meget i hans liv. Helt fra sin 
tidlige ungdom blev han vakt for det åndelige, og derfor har det kristne fællesskab i 
Bethesda og kirken haft stor betydning for ham. I dag går han til gudstjeneste i 
Taksigelseskirken, som blot ligger nogle få skridt fra lejligheden i Gammel Kloster.  
 

 
 

Ejnars kirke, Taksigelseskirken, Jagtvejen 145. Gammel Kloster ses til venstre 
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Ejnar bor i dag i stiftelsen Gammel Kloster, Lersø Parkallé, som ses her først i 1930’erne. 
 

 
 

Ejnar har haft stor glæde ved at hjælpe andre gennem hele livet og har ikke tænkt så 
meget på sig selv, men levet et enkelt liv. 
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Denne livshistorie er kommet til verden ved, at Ejnar har berettet over for mig, og selv 
har nedskrevet skildringer fra sit lange liv. Til afslutning skrev Ejnar følgende: 
 
”Alt i alt så synes jeg, det har været en stor tilfredsstillelse at følge sådan to driftige 
mænd, Albert Christensen og Alf Arp-Hansen, som har sat deres præg på Gentofte og 
omegn.”  
 
”Mest af alt er jeg glad for, at jeg fik den læreplads hos Grundtvig og Ingolf Kaj Larsen, 
som jeg havde bedt om, og som min far ville være og var stolt af.” 
 
”Det er svært at slutte denne rejse gennem mindernes land; der dukker så mange 
mennesker og oplevelser op, som har fået lov til at forme ens liv, og forhåbentlig har 
det været gensidigt.”  
 

 
 

Mai og Ejnar på hans 89-års fødselsdag den 25. april 2021  
med Kaspian, Esther og Hannah overfor.  

 



28 
 

 
 

Mais datter Gitte med datteren Esther og sønnen Kaspian, bagest Hannah. 


