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Carl Jensens køkken. Beklædningen på væggen er faldet ned, og nogle har rodet
lidt i skufferne.
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Ritt Bjerregaard brugte tusindvis af skattekroner på en enkelt nat på Hotel Ritz i
Paris. Københavner-Carl var mere nøjsom.

Københavner-Carls jyske
Efterlysning: Carl Herman Jensen boede
i en lille bræddehytte i Baldersbæk
Plantage vest for Hovborg. Han døde
for 35 år siden, men hytten med
alle hans ting står der endnu.
ENEBOER
Tekst og foto:
Steen
Rasmussen
Tlf. 7211 4262,
sra@jv.dk

HOVBORG: På et kontoudtog fra Handelsbanken i
Grindsted tituleres Carl
Herman Jensen i 1963 som
kontrolassistent. Det var
der måske mere kreditværdighed i end skovarbejder,
som folk, der kendte ham,
mener, han var. I al fald
trak han en gang imellem
kontoen i minus, men
skyndte sig så at sætte penge ind – sikkert, når han fik
ugeløn.
Det var i de dage, hvor
man kunne købe 1.000 liter
fyringsolie i brugsen for
godt 300 kroner, men det
gjorde Københavner-Carl –
eller Carl Københavner,
som han blev kaldt – ikke.
Han fyrede med træ i sit lille hjem dybt inde i Baldersbæk Plantage.

Langt ude i skoven
Det er 35 år siden, Carl Jensen døde, men den rødmalede, frønnede træhytte
står der endnu, så længe
det varer.
Vind og vejr tærer på
holdbarheden. Store dele af
udhuset er faldet sammen.
Det samme er ved at ske
for et halvtag på beboelsens sydside.
Tagpappet derimod er
overraskende tæt og skyld
i, at man den dag i dag kan
finde alle Carl Jensens
ejendele intakte.
Hytten ligger langt fra
vejen i den enorme plantage og er stort set umulig at

finde uden en guide, men
nogen har alligevel lokaliseret den – sikkert ved en
tilfældighed. De har brudt
hængelåsen op på et tidspunkt og har rodet i Jensens ting og sager og måske fundet lidt af værdi,
der var værd at stjæle.
Københavner-Carl er
stort set gået i glemmebogen. Nogle få i Hovborg kan
huske navnet, men ellers
ikke det store om eneboeren.
Var han på flugt fra ulykkelig kærlighed? Var det
derfor, han lige efter krigen
kom kørende på motorcykel fra den fædrene gård
tæt ved København og
fandt arbejde i Baldersbæk? Det vil et hengemt
rygte vide.

Bækvand til maden
Niels Dahlmann, der voksede op på en gård ved Baldersbæk og nu bor i Grindsted, trækker lidt på det:
– Jeg ved det i al fald ikke. Carl ville gerne snakke
og holdt sig ikke for sig
selv, men han fortalte aldrig noget om, hvorfor han
kom hertil. Det var jo lidt
underligt, hvorfor en mand
med studentereksamen
slog sig ned her og levede
alene i et lille hus uden el
og vand, men han fortalte
ikke om det.
Dahlmann husker, at
bræddehytten kom på en
lastbil engang i 40’erne og
blev læsset af på en fredfyldt plads længst inde i
plantagen.
– Jeg kan ikke huske, at
han hentede vand hos naboerne. Han brugte i al fald
vand fra en lille bæk til at
vaske sig i og til tøjvask, og
måske har han også kogt
det og brugt det til madlavning.

Københavner-Carl var oppe i årene, husker Niels
Dahlmann, da han efter et
besøg på Sjælland ikke
kunne finde hjem til Hovborg.
Han havde fået bil og
drejede nordpå, da han

kom over med færgen Kalundborg-Juelsminde. To
gange hjalp politiet ham på
ret kurs, men det var for
sent.
Han havde fået et ildebefindende, måske en hjerteblødning, og blev til sidst

indlagt på sygehus. Venner
og bekendte i Hovborg,
som han spillede kort med,
var urolig for ham, men de
fik ham aldrig at se igen.
Han døde på hospitalet
og blev begravet på sin fødeegn.

Huset i Baldersbæk blev
låst af og vidner nu om en
enspænders stille liv i slutningen af 70'erne.

Kaffe på kanden
Pulver til grød, kaffe og
kiks, salt og peber og kø-
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Ugeblade og aviser fra slutningen af 1970’erne ligger fortsat på deres nogenlunde
faste plads i Carl Jensens kombinerede stue og soveværelse.
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Idyllisk ser der ud på en mild efterårsdag, men spørgsmålet er, hvor sjovt det var
at leve dybt inde i skoven uden el og rindende vand.

skjulested
Carl Jensen fik i 1940’erne fremstillet et lille træhus, som blev kørt ud i
Baldersbæk på ladet af
en lastbil. Her boede han
til sin død i slutningen af
70’erne. Hytten står der
endnu, men naturen er
langsomt ved at generobre den kultur, som Carl
Jensen tog med ud i ødemarken. Foto: Steen Rasmussen

Udhuset er faldet delvist sammen. Her står Carl Jensen
cykel og ruster, og der ligger fire bildæk og mørner.
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Baldersbæks fortid

benhavnerens kop står i
skabet, hvor han satte det
fra sig for sidste gang.
Det har ingen gidet stjæle.
Ugeblade og gamle aviser
fra dengang, Anker fyrede
Ritt, fordi hun boede i en

alt andet end simpel hytte i
Paris, ligger i stuen lige til
at tage op og læse videre i,
når Carl Jensen smed sig
på halmmadrassen efter
dagens dont.
Hans habit og slips og
styrthjelm hænger på en

bøjle på væggen mod syd
klar til brug, når der var
kortaften hos Thøgersens i
Hovborg.
Det er længe siden, men
huset stå der altså endnu –
så længe det varer.

■ Foreningen bag den store
naturgenopretning i Baldersbæk Plantage vil opsætte informationstavler
og lave en hjemmeside om
plantagens fortid. Den har
derfor allieret sig med Lokalarkivet i Hovborg, som
nu er på jagt efter alle tænkelige detaljer om livet i
gamle dage i Baldersbæk
og omegn.
Borgere, der har fotos eller
kan huske store og små
ting om folk – bl.a. Carl
Jensen - og ejendomme i
Baldersbæk, kan henvende
sig til Holger Grumme, Ilse
Due, Simone Christiansen
eller arkivformand Henry
Pedersen.

Jensens habit og slips hænger på den vante plads i
stuen efter 35 uvirksomme år.

Hylder og skabe vidner om det simple liv, som eneboeren levede gennem mange år i Baldersbæk.

