Om glarmester Charles Svendsen.
Fortalt af tidligere bagermester Finn Christensen.
”Ellemanden”, Jens Christian, boede Helberskovvej 10. næst efter ”Radiotårnet” (Helberskovvej
8.). Han var gift med Petrea, og hun var en meget forsigtig kone. Langsom i snakken.
Hvorfor man kaldte ham "Ellemanden”, ved jeg ikke, men det kunne være fordi; han lavede træsko
af elletræ.
Han syede også seler til heste, og Petrea var dygtig til at sy for folk. De havde en lille forretning i
den ene ende af huset, samme lokale, hvor han sad og skar læder og syede.
Der var en stor bakke bag disken, hvor læderet lå i blød, og som også var spytbakke.
Hans fingre var altid sorte, og det var jo ikke så godt, når han skulle ekspedere.
Min moster kom engang derind, hun ville købe nogle hvide bolsjer. ”Ellemanden” slog ud med
hånden: "Jen er goed væk fra de hvid', jen har kun de brun', ka' do eet brug dem?"
Når de unge skulle købe tobak, glædede de sig altid til at høre Petrea sige: "Vi har kut plug, men vi
har osse nevi kut".
Hun syntes bedst om kokusbollerne. Chokoladebollerne støvede hun af med en fjederving.
Engang sagde "Ravsliberen" - Christian Pedersen - til Petrea: "Jeg forstår ikke, at I kan tjene nok til
at leve for!". "Jov" sagde Petrea "Jens Christian søffer og a søffer og det render jo op det hiele".
(Både Petrea og Ellemanden syede).
Der kom en ung snedker, som skulle lave radiokasser for Ejner Laursen, som havde startet
radioproduktion. Han blev ansat på radiofabrikken, som var i ”Radiotårnet”, og han boede og spiste
hos Jens og Petrea. Hans navn var Charles Svendsen.
Da Ejner Laursen havde ”Radiotårnet” færdigt med vinduer, var de fulde af mørtelstænk.
Han spurgte Charles: ”Hvad gør vi med ruderne?”
Charles gjorde kort proces og tog en kæp og hamrede ruderne ind.
”Så er det klaret”, sagde han. Han var jo selv glarmester.

Der blev reklameret kraftigt for de nymodens Radiomodtageapparater i
Hadsund Folkeblad.
Der var på daværende tidspunkt 2 Radiofabrikanter i Als.
Maskinhandler Ejnar Laursen og Carl Jensen Als Elektricitetsværk.

Charles Svendsen havde været Naver, og sammen med en kammerat havde de gået pa Europas
landeveje, som farende svende.
Det var ikke småting, han havde oplevet i udlandet. Det var også en oplevelse at høre ham fortælle
om sit liv. Også, fordi han havde en rystende stemme - Københavnerdialekt.
De to kammerater havde arbejdet sig frem, og var endt i Frankrig.
Da de begge to var glade for de våde varer, var de altid i højt humør.
En gang, da de gik fra et værtshus, skulle de af med vandet. De kiggede sig omkring, og så sagde
Svendsen: ”Lad os gå over til den store portal”. De gik over gaden til ”Den ukendte soldats grav”.
Her brænder den evige flamme.
De ville se, om de kunne slukke den med deres stråler, og det lykkedes.
Dagen efter var aviserne forargede, og politiet prøvede at finde de skyldige.
De to farende svende rejste med toget til Tyskland, og videre til Danmark.

Kammeraten stod af toget i Sønderjylland, og Svendsen kom i snak med en dejlig dame. Hun bød
ham på kaffe i spisevognen, og var en meget skøn dame at tale med.
Hun skulle med til Århus, fortalte Svendsen, ”og jeg ville til Aalborg”.
Da hun stod af toget spurgte konduktøren: ”Ved du hvem du talte med?” ”Nej” sagde Svendsen.
”Det var prinsesse Dagmar” sagde konduktøren.
”Men hun var sku en dejlig dame”.
Han rystede også på hænderne, og det er ufatteligt, at han kunne være så dygtig en håndværker.
Spurgte man ham om, hvorfor han rystede, svarede han: "Jeg drak sku' for meget, da jeg var ung!".
Charles blev glad for Petrea, særlig nu da "Ellemanden" var blevet syg.
Charles var altid i pengenød, så han solgte ”Ellemandens” cykel; men pludselig livede
”Ellemanden" op igen, så det var jo ikke så godt.
Der gik et par måneder, så døde Jens Christian 31. august 1935 til stor lettelse for Charles.

Bagsiden af denne gravstensplade blev senere Charles Svendsens gravsten.

Nu skyndte han sig ned til snedker Brok. "Goddag, Brok, har du nogle spåner, nu er den gamle Jens
Christian sku' endelig kradset af”.
Petrea og Charles boede nu sammen. Huset blev solgt, og de flyttede til Hadsundvej 38. nede i
vestbyen. Her åbnede Charles en rammefabrik i et gammelt hus mellem Hadsundvej 37 og 39 og en
forretning. Hvem der byggede huset, som var af ældre dato, vides ikke.

Charles Svendsen gik rundt og satte ruder i, så han blev kaldt ”Glarmester Svendsen”.

Vi var nogle unge mennesker, der ville ind og se hans rødkridtstegninger.
Det var nøgenstudier, og de var genialt lavet.
"Jeg har dem ikke hængende mer', for Matilde Korsgaard siger det er usømmeligt"

Men han fandt dem frem, og vi så dem. Jeg ville gerne have købt et, men det var alt for dyrt - 10 kr.
Det var to ugelønne.
Charles Svendsen forstod at reklamere.

Svendsen var også lokal repræsentant for Dansk cyklist forbund, og han udstedte vandrerkort for
dem som benyttede vandrehjem.

Følgende fortalt af Tidligere lærer ved Als skole Viggo Uttrup. Han var lærer
ved skolen i perioden 1956 – 1961.
Viggo Uttrup var også kirkesanger ved Als kirke i samme periode.
År 1961.
Glarmester Charles Svendsen og Petrea havde efterhånden boet sammen i ca. 30 år.
Da Petrea begyndte at blive ældre og svagelig havde Charles fået den ide, at hun måske snart ville
dø.
Han bad derfor Viggo Uttrup, om han, i sin egenskab af kirkesanger, ville komme og synge lidt for
Petrea, inden hun skulle dø.
Da Viggo Uttrup ankom, så han, at Petrea sad lyslevende på sengekanten, og han mente nu ikke, at
døden sådan lige stod for døren.
Charles Svendsen var imidlertid blevet betænkelig ved situationen, og mente, at det nu nok var
bedst, at han og Petrea blev gift, inden det var for sent.
Brylluppet blev arrangeret til at stå i Als kirke 11. juni 1961, og det blev bestemt at Viggo Uttrup
skulle køre brudeparret til og fra kirken. Han skulle også være med til festligheden efter vielsen.
I kirken var Viggo Uttrup og præsten pastor Larsen noget betænkelige ved, om brudeparret, i
forbindelse med vielsen, skulle finde på at knæle ved alteret. De var bange for, om de ville være i
stand til, at få dem på højkant igen.
Efter vielsen blev brudeparret kørt retur til bopælen på Hadsundvej, hvor de nærmeste naboer bl.a.
Asger Holt var inviteret til lidt festivitas.
Viggo Uttrup havde glemt sit fotografiapparat oppe i kirken, og kørte op for at hente det, inden
kirken blev lukket af.
Præsten var netop ved at lukke sig ud.
Han bemærkede lidt bekymret: ”Hvad så lever bruden endnu?”

Århundredets bryllup i Als foregik med den store
mediebevågenhed.

Petrea var født 3. februar 1877, og døbt Petrea Kristine Martine Jakobine Hansen.

Charles Svendsen overlevede Petrea. Petrea døde 14. juli 1961, altså kun godt en måned efter
brylluppet. Hun blev begravet ved siden af ”Ellemanden”. J. C. Christensen.
På hendes nye gravsten fik Charles Svendsen indgraveret:
”Her hviler min kære hustru Petrea” (Gravstenen er desværre ved en fejl blevet fjernet fra kirkegården)
Charles Svendsen blev endvidere gift endnu en gang 18. september 1962. Denne gang borgerligt
med sin nye husbestyrerinde Inger Pedersen. Det skete hos den lokale sognefoged Niels Buus
Halvrebene.

Den nye kone Inger Svendsen overlevede Charles Svendsen.
Charles Svendsen var født 10. januar 1890, og døbt Charles Rudolf Arthur Adelhard.
Charles Svendsen døde1. maj 1966.
Enken Inger Svendsen fik den gamle gravsten med ”Ellemanden” (J. C. Christensen)vendt om.
og her blev indgraveret:
”Her hviler min kære mand Charles Svendsen”

