
82-aarig dansk-amerikaner
paa besøg paa sin hjemegn

En samtale med Jens Wøidemann, som havde sit fødehjem paa Ustrup 
bakke — Rejste som 20-aarig t i l  USA — Drev maler forretning i 
Saint Paul i 42 aar

Modersmaalet er noget, man ikke let glemmer, men at 62 aars 
ophold i USA med engelsk som dagligt sprog ikke har sat sig 
væsentlige spor i Jens Wøidemanns danske, er forbløffende. Vi 
har truffet den 82-aarige Jens Wøidemann, født i Ustrup, hos hans 
søster og svoger, Kathrine og Jens Jensen paa Bygholm Parkvej 
i Horsens og faaet en samtale om hans oplevelser i det fremmede 
— paa godt dansk.

Jens Wøidemann rejste 1905 til 
USA med lyst til at se sig om i 
verden og en god faglig uddannelse 
som maler som baggrund. Bestem-
melsesstedet 1 USA var Saint Paul, 
hovedstaden i staten Minnesota. 
Om sine første oplevelser i Saint 
Paul fortæller Jens Wøidemann:
— For at finde et sted at spise 

og bo henvendte jeg mig hos 
malernes fagforening og mødte der 
en mand, som meget venligt 
inviterede mig med hen, hvor han 
spiste. I dette hjem fik jeg øje paa 
et billede paa væggen af en kirke, 
der virkede saa bekendt. Fruen I 
huset spurgte om jeg var dansk, og 
fortalte saa,

at billedet viste Uth kirke. Hendes 
mor havde boet i et hus lige ved 
kirken. Intet under, at kirken vir-
kede bekendt. 
I Saint Paul mødte Jens Wøide-

mann ogsaa den unge pige, som 
skulle blive hans hustru. Hun var 
fra Vejle og var rejst til Saint Paul 
samme aar som Jens Wøidemann. 
Her mødtes de i en 
ungdomsforening og blev et aar 
senere gift.

Drev forretning i 42 aar
Wøidemann kom godt i gang og 

fik i 1916 startet sin egen forret-
ning, stadig I Saint Paul, og denne 
forretning drev han indtil 1958, 
hvor han sammen med sin hustru, 
der var blevet svagelig, flyttede til 
en villaby i Saint Pauls nærhed. 
Her bor ogsaa en af Wøidemanns 
døtre. For to aar siden døde hans 
hustru.
— Jeg har kun været i Danmark 

een gang i de mellemliggende aar, 
fortæller Jens Wøidemann. Det var 
I 1931, hvor min mor døde. Det var 
meningen, at jeg ville have været 
hjemme for at se til min far om-
kring 1940, men saa kom krigen 
— og min far døde i 1944.

Da Wøidemann i 1931 rejste 
til Danmark, havde han i sin 
forretning 84 svende. Da han 
kom tilbage, havde han kun en 
sekretær og formanden tilbage. 
De daarlige tider var sat ind 
for malerfaget — og iøvrigt for 
alle. Med krigen fulgte en bed-
ring, og Wøidemann fik forret-
ningen arbejdet op igen.

— I aar følte jeg trang til at se 
Danmark og min familie her, og jeg 
har været glad for at komme til de 
gamle steder i Horsens, hvor jeg 
boede i nogle aar, mit fødested paa 
Ustrup bakke — mit hjem er for-
længst borte — og min læremesters 
hus i Juelsminde. Jeg har mange 
minder fra tiden i Juelsminde. Her 
mødte jeg i mine læreaar maleren 
Albert Bang. Han mente, jeg havde 
kunstneriske evner og ville have 
haft mig ind paa Kunstakademiet. 
Jeg troede ikke paa, at talentet var 
stort nok; derfor fortsatte jeg ad 
den vej, som jeg var begyndt. — I 
Juelsminde traf jeg ogsaa maleren 
Alfred Märtens. Vi gik ofte ud og 
tog skitser sammen.

Naturligvis har jeg kigget paa 
den nye færgehavn i Juelsminde —
men især paa den gamle havn 
—den er endnu, som jeg husker den 
fra mine unge dage. Den gamle 
færgegaard, som jeg ville vise frem 
for to unge amerikanske piger —
den ene ud af min familie der 
har besøgt mig her i Horsens, var 
jo væk.
Jens Wøidemann kom til Dan-

mark den 21. maj med fly og reg

ner med at rejse tilbage til USA 
den 17. juni. I mellemtiden vil han 
besøge familie paa Fyn og 
Sjælland. Desuden skal han 
onsdag den 14. juni fejre sin 83 aars 
fødselsdag paa Sjælland — nærmere 
betegnet paa „Kystens Perle" — 
sammen med familien.

— Jeg er begyndt at længes 
hjem, siger Jens Wøidemann. 
Husk paa, naar man har været 
i USA saa længe, er det der, 
man har hjemme. Det er min 
sidste fødselsdag, jeg holder i 
Danmark. Nu rejser jeg til mit 
hjem i USA — for God! 

Susie.

Jens Wøidemann vil fejre sin 83 aars fødselsdag i Danmark, men rej-
ser saa tilbage til USA for altid.
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