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Erindringer – Sommerferie hos Ingeborg
I 1928 holdt jeg sommerferie hos min kusine Ingeborg, den ældste af pigerne fra Nedergade, og som
var gift med George Andersen, der nu var direktør for et olieselskab i Århus. De havde vinterbolig
på Kystvejen og stor sommervilla ved stranden nord for Århus, med have og et velbygget lysthus
ved stengærdet, der skilte grunden fra strandbredden. Hendes datter Ruth var ca. 15 år og gik i
mellemskolen. Der var stuepige og kokkepige både de og Ingeborg var stærkt indremissionske, men
da min kusine kendte min antireligiøse stilling, lod hun mig i fred. (…)
En dag tog jeg ind og så Århus Central, jeg opsøgte altid centralerne, når jeg kom ud i landet, men
det var mest landcentraler, her var det en stor bycentral og det var meget interessant at se det
samme system, som i Odense, men alligevel med forskellige ændringer – forstanderinden viste mig
rundt, og da vi havde set det meste, spurgte jeg om telefonisternes forhold med tjenestetid og løn:
”Det må jeg ikke udtale mig om, det skal de tale med Marcussen om”. ”Hvem er Marcussen?”
spurgte jeg desorienteret, for det var højst mærkeligt, at der var noget en forstanderinde ikke måtte
udtale sig om. ”Det er formanden for Telefonistforeningen” ”Har de en forening?” spurgte jeg
forbavset. ”Nu skal jeg lade frk. Marcussen løse af, så kan De tale med hende” sagde hun og undgik
at svare på mit spørgsmål.
Senere blev jeg klar over, at forstanderinden også var tilsluttet Centralorganisationen for
Telefonstanden i Danmark, og som nok har set sin interesse i eventuelle nye medlemmer. Frk.
Marcussen kom, en kraftig gråhåret, stridslysten dame, dygtig, med jysk humor, og parat til at
benytte lejligheden. Til min forbavselse sagde hun, at nu gik vi ud og drak kaffe, så kunne vi snakke
sammen. ”Men har de ikke tjeneste?” spurgte jeg, stadig forbavset. ”Jeg har tjenestefrihed, når der
er tale om telefonisternes tjenesteforhold”, og så gik vi ud og drak kaffe og talte sammen i to timer.
Og jeg syntes det alsammen var en stor forbavselse, for her havde telefonisterne kun 6 timers
tjeneste med 7 timers løn, når de havde 18 års anciennitet, flere fridage end os, forsørgertillæg,
barselsorlov, ret til forhandling med selskabet. Jeg var helt i oprør til sidst ”Jamen, vor inspektrice
har sagt at direktøren er vor tillidsmand, når alle telefonselskaber er samlet til møde, og at han
sørger for at vi får det ligesom det øvrige land”, ”så må han havde glemt det” sagde frk. Marcussen
tørt, og så lovede jeg at arbejde for at få oprettet en afdeling på Fyn, men det skulle helst være når
jeg nærmede mig pensionsalderen, ellers afskediger de mig nok, bemærkede jeg, men jeg var jo
allerede sidst i tyverne.

