Slægtshistorie for familien BILS.
Johann Carl Friederich Bils
”Stamfader” Johann Bils (1) blev født i Potsdam, Tyskland, omkring 1809, og
første gang, jeg er stødt på navnet, er i folketælling 1845, hvor han med familie
er opført som boende på Udenbys Vester nr. 2, Stuen. (Gaden hedder i dag
Gammel Kongevej.)
På adresse er foruden ham opført hans kone, Anne Menzel (2), og børnene
Clara (4 år) (3), født i Magdeburg, Tyskland, Flora (3 år, født i København) (4)
og Friederrich (1 år og født i Christiania (Oslo)) (5).
Vedr. navnene skal nævnes, at de egentlig hed:
1. Johann Carl Friederich Bils, (35 år) tilhørte den Tysk Reformerte Kirke og var
magisk kunstner (også et sted benævnt professor) (#1122).
2. Anna Johanna Leonora Menzel, (27 år) også reformert. (#1123)
3. Clara Marie Louise Auguste Henriette Bils (#1396)
4. Johanna Anna Flora Bils (#1125)
5. Carl Frederik Rudolph Bils. (#8)
Helt naturligt har det sikkert været, at han - (1) - havde sin bror boende i
Udenbys Vester 16. I FT 1845 findes under denne adresse Adolf Bils (6), 37 år,
født i Potsdam, Tyskland, Professor, hans kone, Agnes Gyttner; 26 år og
Agnes Louise Bils (7), 4 år.(døbt 27 AUG 1841 i den Tyske Reformerte Kirke,
Frederiksberg, København.)
Det har været mig umuligt at følge (1) og hans bror rundt om i Europa, hvor de
optrådte sammen eller hver for sig som magikere i næsten alle lande. I
Jönköping optrådte de således sammen i 1843 (12 NOV), - i øvrigt sammen
med ”dansösen”, Bianca Bils. (Hun - Bianca Sophie Pauline Bils (8) - blev 1861
gift med skuespilleren og forfatter Carl Wulf og døde 2 år senere i 1863 i
Aarhus, - (OA: Opslag 69, 1863, 30. NOV.).
Efter 1843 optrådte Adolf (Adolph) (6) i Stockholm (1843), Oslo, Danmark
(Horsens og København), Schlesvig, Berlin, Stockholm (1850), Frankfurt am
Main, Augsburg, Finland, St. Petersburg, Berlin, Budapest. (fundet på Internet
gennem Google og navn). I Berlin blev der i maj 1848 afholdt en festmåned
med masser af optræden hver dag i hele måneden. I oversigten
”Hundertausend Thaler” vises ”Spielplan i Man 1848”, hvor Adolf optrådte med
hjælpere den 14. 15. og 16. maj. Jf. bogen om ”Georg Carstensen og Tivoli”
nævnes, at brødrene optrådte i 1841 og 1842 med ”Schattenspiel”-pantomimer
i Kavalergangen (Rosenborg slotspark).
Carl (1), som Johan omtales overalt, hvor det har været muligt at finde facts om
ham, optrådte i mange af de nævnte byer, men var tilsyneladende alene i
København i1856-1857 (?) - årstallet usikkert. Da afholdt Georg Carsten fester i
Rosenborg Have, hvor - citeret fra bogen - ”folk gladeligt betalte 1 mark for at
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se ”Forestilling i den naturlige Magi, Clairvoyance og Bugtalerkunst ved hr. Carl
Bils og hans datter.” (Datteren må være Flora (4), ca. 17 år).
I 1851 optrådte Carl i Jönköping (29. OKT) med ”Fantastiske, magnetiske,
necromatiske och demonologiske konststycken”. Tidligere havde han optrådt
der (1843) sammen med broderen (6) og Bianca (8).
I 1848 optrådte han alene som troldkunstner Professor C. Bils på ”Norra Tivoli
Teater og dansalong” i Stockholm samme med akrobater og italienske
pantomimer. I 1849 samme sted sammen med groteskdanserne og akrobaterne fra Drury Lane teatret i London W.C.
Carl arbejdede sammen med den danske professor Joseph le Tort og i et hæfte
om Le Tort nævnes ” 30 udmærkede kunststykker ud ført bl.a. professor Bils.
Carl og le Tort arbejdede sammen bl.a. i Stockholm i 1851 (manegen i
Djurgården og Norra Tivoli) og i Jönköping.
Afslutningsmæssigt om Johann Carl Bils’ nærmeste familie skal nævnes, at
hans kone – Anne Menzel (2) – døde maveinflammation i Höör i Skåne,
Sverige, 1879. (Der opgives i øvrigt flere fødesteder for hende: (Potsdam.
Breslau)
(Ovenstående annonce samt kopier af artikler, annoncer m.m. findes samlet i
min mappe med BILS-familien.)
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Frederik Carl Rudolf Bils.
Frederik Carl Rudolf Bils (9) blev født i Christiania (Oslo) 3 APR 1844 jf. hans
dåbspapirer, som haves. Da faderen (1) var travlt optaget i hele Norden i årene
mellem 1841 og 1851, har familien sikkert haft bolig i Danmark. Hvad Frederik
Carl lavede i årene op til 1868 er endnu ukendt. Han dukker op i Gentofte
Kirkebog (AO p. 165, opslag 153 under Copulerede), hvor han beskrives som
ungkarl, gartner i Krathuset og bliver ægteviet til jomfru Anne Marie Lindström
(10), 25 år. den 28. maj 1868. (Forlovere var blikkenslager Wulfberg og Lorenz
Hansen i Ordrup.) Krathuset er bygget i begyndelsen af 1800-tallet og fik i begyndelsen af 1900-tallet en tilbygning, som var tegnet af vor berømte arkitekt
Arne Jacobsen. Krathuset blev nedrevet i 1981, og nu ligger der en flot villa på
adressen Krathusparken 11 i Charlottenlund.
Frederik Carl og Anne Marie Lindström fik 5 børn, - Carl Rudolph Alexander i
1868 (11), Flora Anna Brita 1870 (12), Alexander Hartkopff 1872 (13), Oscar
Henrik 1972 (14) og John Osmund Rudolf i 1876 (15). Anne Marie Lindström
(10) døde af lungexsot i 1877, og for at få hjælp til børn og hus fortsatte hushjælpen JohannaTullin (16) i huset hos Frederik Carl (9). Hun havde tidligere
arbejdet for familien Hartkopff, som var tidligere ejer af huset. Carl Hartkopff var
gift med Frederik Carls (9) søster, Clara (3). Da F. Bils kom til Höör fra
Danmark i 1871 fik fam. Bils huset overdraget. Carl Hartkopff og Clara var rejst
til hans vokskabinet i Stockholn.
Med Johanna Tullin fik Frederik Carl børnene Maria Johanna i 1877, Emma
Mathilda 1880, Klara Matilde 1882, Tekla Emilia 1884 og Flora Corona i 1887.
(Sidstnævnte er mormor til TB) Johanna og Frederik Carl blev først gift i 1884.
jf. KBs Afgangsliste opslag 198, page 220 flyttede han og familien til Sätofte
no. 9. Malmøhus Läm, Sverige d. 25 OKT 1871. På afgangs-listen står kun, at
Frits Bils med familie afrejste til Sverige, - Frits/Fritz bl.a. i Kirkebøger i Sverige
bruges for Frederik Carl (9) som kælenavn. De noteres i Sverige til at ankomme
den 1. NOV. Den 10 NOV 1886 flytter de fra Sätofte no. 9 i Höör til Loshult nr.
1, Loshult (ved Höör). (TB) Under opholdet havde han følgende
stillingsbetegnelser: i 1872 landbrukere, i 1874 inspektör, i 1876 gartner og igen
i 1884 landbrukere. (Disse oplysninger har jeg modtaget i en e-mail fra ”Kerstin
i Garnskolan, Höör, Skåne, ca. 2001.)
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John Osmund Rudolf Bils.

Familien:
John Osmund Rudolf Bils blev født den 10. januar 1876 i Höör, Skåne, hvor
hans far var gartner. Forældrene Frederik Carl Rudolf Bils og Johanna Maria
Lindström var i 1971 flyttet til Höör fra Gentofte i Danmark, hvor Frederik Carl
havde været gartner ved det daværende Krathuset, som var en relativ stor gård
i Charlottenlund. Frederik Carl og Johanna blev gift den 28. maj 1868 i Gentofte
Kirke, - et ½ år før deres første søn, Carl Rudolf Alexander blev født. Familien
flyttede i 1871 tilbage til Sverige, - nærmere bestemt til Höör i Skåne, hvor
Frederik Carl forsatte som gartner m.m.
John Osmund Rudolf Bils var barn nr. 5 i ægteskabet Frederik Carl og
Johanna. Johanna døde (16 måneder efter John Osmunds fødsel) den 8. maj
1877 i Höör. Frederik Carl arbejdede fortsat som gartner, landbrukere m.m. og
fik hurtigt en tjenestepige – Johanna Thulin - til hjælp bl.a. med børnene. Hun
havde medbragt sin datter – Anna Maria Svensson, som omtales som ”datter af
ugift mor, Johanna Tulin (også kaldet Johanna Nilsdotter i Tjörnarp forsamling).
Anna Maria døde den 11. juni 1882 af ”Rödsot” 9 år, 10 måneder og 29 dage.
Frederik Carl og Johanna Thulin fik sammen 5 børn, - alle piger. De blev gift i
1884, - 5 måneder før den fjerde datter, Tekla, blev født.
John Osmund havde tilsyneladende langt større tilknytning til sine 5 halv-søstre
end til sine 3 brødre og sin søster, Flora Anna. Gennem hele sit liv havde han
nære forbindelser med sine 5 søstre, hvor især Flora Corona stod ham nær,
selv om hun var 11 år yngre. Så ofte det var muligt - efter at have slået sig ned i
Danmark - rejste han til Skåne for at besøge Flora og nogle af de andre søstre.

Opholdet i Skåne inden rejsen til Danmark:
Ud over hans soldaterpapirer er der intet fundet om John Osmund om hans
barndom og ungdom d.v.s fra fødslen 10. januar 1876 til han blev indrulleret i
den svenske hær. Han blev allerede indskrevet i en” indskrifningsbok nr. 44
13/1887” som 11-årig og blev indskrevet som J.R.Bills. Af hans soldaterbog
fremgår det: ”Datum för anteckningen 17/ 1897, Kompagni-område: Frosta 1,
nr. 13,. Befäll: Lund tildelt truppeafd.: St. 4. Eg. tr. ”Utbildad som kusk”. Fullgjort
första årets bev. möte ved Kungl. Wendens trängregiment, Landkrona 18/8
1897. Samma för 2. året 17/8 1898”.
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I Danmark fra 1899:
Hvis han var soldat i 2 år, er han sandsynligvis hjemsendt i marts 1899, og han
har åbenbart tidligt besluttet at ville til Danmark (og flyttede som så mange
andre fra Skåne gjorde i de år!). I OPHOLDSBOK 619 nævnes, at John
Osmund Bils har blondt hår, blå øjne og er over middel af højde! Med sin
opholdsbog opsøger han politiet for at få arbejdstilladelse. ”Politidirektøren i
København gjør vitterligt, at John Osmund Rudolf Bils søger erhverv som
sadelmagersvend, og han fremviste et arbejdsbetyg udstedt den 16. maj d.Å. af
pastor Hallgren i Löshult”. Opholdstilladelsen nævner, at ”han har arbejde i
byen” og underskrives den 9. juni 1899 på Københavns Politi-kammer.
Hvad der er sket i perioden 1899 til 1904 har det ikke været muligt at finde
endnu, men meget tyder på, at John Rudolf har mødt Augusta Frederikke
Petrine Johanne Tolboe i København i begyndelsen af 1900-tallet. Augusta
havde en kusine og en søster (?) boende i København, og især søster Pauline
(diakonisse) har Augusta sikkert haft en del kontakt med. Kusinen Grethe
(datter af hvem?) var ansat hos en materialist i Bredgade, men hvornår hun
startede der, vides ikke.

Rye Stationsby.
Augusta og John blev gift den 23. maj 1904 i Grenaa Kirke og uden bevis (!)
mener jeg, at de straks efter startede en blandet detailhandel med bl.a. tøj i
Rye Stationsby (ved Silkeborg søerne). John Osmund startede hurtigt på at
undersøge muligheder for at blive dansk statsborger, og det blev han i juli
1914, efter at de var flyttet til Fyn.
Sønnen, Carl Åge Bils, blev født i Rye den 24. juli 1905 og barnedøbt i Gl. Rye.
Sammen med Augusta og John boede også Augustas mor - kaldet ”Bedste” og hun boede i øvrigt hos dem til sin død (efter 1925).
Under opholdet i Ry havde familien en Collie-hund, som alle var meget
begejstrede for. En dag havde John sønnen med nede ved søen. Carl Åge blev
her på typisk vis presset af sin far, John, for at han skulle vise, at han kunne
svømme. Det kunne Carl Åge ikke og ville ikke springe i vandet. For at få det
lært, blev han brutalt skubbet i vandet af sin far. Mens han lå og pru-stede og
stønnede, sprang Collien ud til ham og holdt hans hoved oppe, så han ikke
druknede.
Der findes ingen andre facts fra tiden i Rye.

Refsvindige (Refs-Vindinge).
I 1913 flyttede familien til Refsvindinge 8 km. vest for Nyborg (på vejen til
Ørbæk). Carl Åge kom i Friskole, som var en populær form for skole i de år.
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Forretningen, som (Augusta og) John købte, lå nær stationen og på vejen ned
til selve Refsvindinge. Huset var en vinkelbygning, som bestod af ”Privaten”,
som lå i forlængelse af forretningen ud mod vejen. Lageret med diverse rum til
foderstoffer, vogne og heste, samt vaskerum og lokum lå i en vinkel ud fra
bagbutikken bag købmandsforretningen. I øvrigt var der et mindre kontor ved
siden af forretningen, hvorfra der var udgang til bagbutik-ken. ”Privaten” bestod
af en entré med en trappe til 1. sal, en dagligstue og en fin stue, - begge ud
mod gaden. Bag trappen lå køkkenet ud mod gården mod vest og i forlængelse
af køkkenet lå spisestuen, hvortil der var adgang fra begge stuerne. Spisestuen
blev brugt daglig. I køkkenet var der et komfur til madlavning og kedler med
vand, så man altid havde varmt vand. 1. salen indeholdt 2 soveværelser mod
syd og resten blev brugt til lager.
Købmandsforretningen her i Refsvindinge var meget større og nyere end
forretningen i Ry. Der kom pige i huset og kommis i forretningen. Da der lå en
række store gårde (Juulsgård, Æblegården m.fl.), indførte John Rudolf udbringning af varer ud en gang om ugen. Denne service, som skete med
hestevogn, fortsatte til efter den 2. verdenskrig, og ikke mindst denne service
var skyld i, at Refsvindinge Købmandsforretning voksede sig stor og kunne
udkonkurrere andre købmandsforretninger i omegnen..
Efter Friskole tiden blev Carl Åge sendt til Nyborg, hvor han tog Præliminæreksamen i 1921. Fra 1921 – 1924 gik han i St. Knuds Gymnasium i Odense, og
i modsætning til skolegangen i Nyborg, hvortil han kunne køre med tog, boede
han i Odense i de 3 års gymnasietid.

Det sidste årti:
I slutningen af 1940-erne begyndte Augusta og John at skrante, og de
besluttede derfor at bortforpagte forretningen til deres kommis, Gunnar
Jørgensen. Augusta havde på samme tid en pige, Gudrun, som forelskede sig i
Gunnar. Da Augusta og John i 1952 besluttede sig for at sælge forret-ningen
incl. huset, købte Gunnar og Gudrun det hele og fortsatte købmandsforretningen mange år. Deres datter overtog den 20-30 år senere.
Baggrunden for salget i 1952 var, at Augusta og John ønskede at få deres
sidste år på Frederiksberg (København), hvor de ville bo så nær som muligt
ved Carl Åges anden kone Lily’s forældre, som boede i Folkets Allé 11. Det
lykkedes at finde et hus 2-3 huse fra denne adresse, så i maj 1952 flyttede de
ind i Lighedsvej 2. Desværre havde flytningen taget så hårdt på John, at han fik
endnu en af sine mange lungebetændelser og døde den 7. juli 1952.
Han blev begravet den 12. juli 1952 på Solbjerg Kirkegård, 2000 Frederiksberg,
hvor også Augusta, Carl Åge og Lily ligger begravet.
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Min far, - købmand C. Aa. Bils.
Slemminge Købmandsforretning blev købt af far og mor Maja i 1929 af Karen
Rasmussen, født Kamper, som var gift med ejeren af Sølund. Det endelige skøde har
følgende tekst på forsiden:
”Endeligt Skøde fra fru Karen Rasmussen, født Kamper, til Købmand C. Aa. Bils på
Matr. nr. 8 d, Udstolpe By, Slemminge Sogn”. I skødet står under ”Betinget Skøde”:
Undertegnede Købmand Karen Petersen, født Kamper af Udstolpe sælger og
overdrager herved til Købmand C. Aa. Bils af Refsvindinge den mig tilhørende
ejendom…….”
Det betingede skøde underskrives den 13. juni 1929, og det endelige skøde, hvor
sælger benævnes Karen Rasmussen, er underskrevet den 6. august 1929. (Hvad der
er sket rent navnemæssigt for Karen Kamper i periode 13. juni til 6. august 1929 er
ukendt.)
I øvrigt var mor Majas far, snedkermester Niels Ludvig Frederiksen, Maribo, kautionist
og underskriver sig med navnet Jens Frederiksen!!
Naturligvis har jeg mange forskellige minder om far, som jeg jo boede sammen med i
mine i første 19 år af mit liv. Tiden for mig fra år 0 til jeg blev 8-9 år er en blank side.
Jeg har en række fotos fra mine første 5 år, men kan ikke huske noget fra den tid. Det,
der blev skillelinien for mig i min barndom, var ankomsten af mor Lily til
Købmandsgården i 1939. Nu fik vi pludselig et liv omkring os, min søster (Jytte) og
jeg. Nu opdagede vi morgen, middag og aften, hvad det betød, at der var to i familien,
som tog sig af os. Vi - Jytte og jeg - har ingen, absolut ingen erindringer om tiden op til
1939, og selv om der findes en del rygter, som har forvildet sig ind i mine grå
hjerneceller om ophold hos familier i Maribo i den periode, ved jeg ikke, hvor vi var det
meste af tiden og hvorfor, men vi var ikke hos Bedstefar og Bedstemor i Maribo. Far
blev som 30-årig alene i 1935, da mor Maja døde på Maribo Sygehus, hvor hun
forblødte efter en abort. (Jytte har fortalt, at efter Jyttes fødsel fik mor og far at vide, at
det ville være farligt for mor at få flere børn, - det kan være forklaringen på, at
Bedstemor aldrig besøgte os efter den tid!?)
Mor Lily viste sig at være alle tiders mor for os, og selv om jeg græd utrøstelig den
aften, Mor Lily fortalte Jytte og mig, at far og hun skulle giftes den 3. marts 1940, må
det have været ”lykketårer”. Afsløringen kom i øvrigt en fredag aften, mens vi fik vort
ugentlige styrtebad ude i køkkenet. Badeværelse og toilet fik vi først nogle år senere,
så al rengøring incl. tandbørstning foregik i køkkenet inden sengetid. Styrtebad blev
gennemført i køkkenet med en beholder, der kunne indeholde 5-10 l vand, og i hvis
bund der var påsat en slange med bruseranordning. Til at opsamle vandet fra
bruseren, stod vi i en slags gummilagen.
(Det pågældende bruseapparat blev i øvrigt senere brugt på Bøtø, efter at vi (i 1975)
havde købt vort eget sommerhus.)
Som alle andre større købmandsgårde var Slemminge Købmandsforretning bygget op
som en firlænget bygning med forretning og lager mod øst, 2 hestestalde mod syd,
som senere blev brugt til brændsel, et vaskerum ”med indbygget lokum”, samt 3 rum til
redskaber og vogne mod vest og i den nordlige del boede vi. På 1. sal var mors og fars
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soveværelse med dør ind til et lille børneværelse, hvor Jytte og jeg sov. Derudover var
der 2 værelser, som blev brugt af tjenestepigen og kommisen. Kommisens værelse
mod vest fik jeg, da jeg blev 12 år. (Kommisen fik så et elendig værelse hos ”den
gamle” murer Ellegaard, der boede i huset over for os!)
Selv om der var meget travlt i forretningen, hvor far var med fra kl. 6.30 – 18.30
(bortset fra en middagslur på 15-30 min.), var der da også tid til fest i og uden for
købmandsforretningen. Det var dog kun sjældent at det var nødvendigt at møde op i
lang kjole og smoking,. men det skete - som f. eks -. til min konfirmation.
Far var altid positiv og glad ved festlige sammenkomster, når der var gæster i
købmandsforretningen eller ved fester uden for huset. Far gjorde i øvrigt en
kæmpeindsats for, at Jytte og jeg kunne holde jul både i Maribo hos bedstefar og
bedstemor og også i Refs-vindinge. Julen blev delt op, så vi, så snart far havde lukket
forretningen og gjort os klar i Slemminge d.v.s. kl. ca. 16, kørte vi til Maribo og nå
julegudstjenesten i Domkirken, hvor bedstefar, bedstemor (på deres faste pladser),
moster Ebba med familie og onkel Eise med familie ventede os. Senere spiste vi og
dansede om juletræet på Suhrsvej 6 hos bedstefar og bedstemor. Vi kørte vist ret
tidligt hjem, for 1. juledag kørte vi til Refsvindinge, hvor Jytte og jeg ofte blev til nytår,
hvor far så hentede os!
Købmandsgården havde bl.a. kornsalg fra kornloftet, der lå i den sydøstlige del af
huset, og her var mus (og ind imellem rotter), som blev bekæmpet med katte, fælder
og gift. En aften, hvor jeg skulle vaske mig på normal vis i køkkenet, ville jeg tage et
vandfad ud fra skabet ved siden af vasken. Det var ikke fadet, men en mus jeg fik fat
på, - musen løb, og jeg skreg! Siden har jeg været meget imod mus!! Den anden form
for gnaver i købmandsgården var som nævnt rotter, og jeg mindes en søndag
eftermiddag, da jeg gik ud i butikken fra kontoret. Det første, jeg så, var en rotte, som
stod på bagbenene og gnaskede i en pose med mel, som stod i et stativ bag disken.
Far blev tilkaldt, og vi blev hurtigt enige om, at ud skulle rotten! Jeg hentede fars
salonriffel, men da jeg så rotte sidde mellem to lameller i en radiator, turde jeg ikke
skyde, da jeg var bange for, at projektilet retoucherede. Rotten forsvandt, og far
opdagede senere, at der var hul bag kaffemaskinen og ud under olieskabet.
Vi havde altid 2 katte, men de fik for meget mad i køkkenet til at de gad se efter rotter.
Det skete, at de tog en mus nu og da, men det var ret sjældent. Jeg tror, at det var
mere spændende for ”Pivse” at gå på jagt efter hareunger end mus, men jeg så den
lege med begge slags dyr ude på græsplænen.
Foruden katte havde vi i perioden 1943 – 1952 ”King”, - en dejlig Dobermann Pincher,
som blev kaldt Jyttes hund. Den blev naturligvis købt primært for at undgå uvelkomne
kom på besøg incl. tyskere, og selv om den aldrig blev ordentlig opdraget, var den en
født vagthund. Når far havde besøg på kontoret, fik den/de pågældende uhindret lov til
at komme ind. King lagde sig altid foran døren, og ingen (uden familien) fik lov til at gå
igen, før far gav lov!! Vi oplevede mange sjove ting med King, men især husker jeg, at
jeg havde besøg af en meget god ven (Torsten), som ofte kom i huset. En dag stod vi
og drillede hinanden, og Torsten ”lappede” mig en i maven. I samme sekund sprang
King op på Torsten og bed ham i armen!!!!
Dagene for far i forretningen var meget rutineprægede. Han åbnede altid kl. 6.30 og
lukkede normalt kl. 17.30, men senere skulle kassen så gøres! Åbningstiden blev
holdt, lige til far solgte forretning i 1968, og det mærkelige er, at der normalt hver
morgen kun kom én kunde, Oswald, som skulle købe 10 cigaretter. Samme Oswald
var den sidste, som forlod forretningen aftenen inden! Oswald kom dagligt på samme
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tid som en anden fast kunde, Marius, d.v.s. de kom kl. 11 for at få en øl eller tre, og det
var ligegyldigt, om de havde arbejde eller ej. Som arbejdsmænd tog de alt
forefaldende arbejde og fik altid arrangeret, at de kunne køre hjem til frokost, og på
vejen kom de altid forbi købmandsforretningen!!
Efter arbejdstid eller rettere ved 16.30-tiden kom de igen og fik deres
eftermiddagsbajere, - mindst 3 stk. Osvald og Marius hjalp med at fjerne træer, da far
købte Vildrosevej på Bøtø og her var der også jævnligt ølpauser.
I forretningens havde far de samme rutiner som bagbutiks-gæsterne, men han drak
normalt ”øllerne” sammen med mejeribestyreren (Poulsen) og forpagteren på Sølund
(Ras). De sad altid inde på fars lille kontor i et hjørne ved selve forretningen. Her
kunne trækkes et gardin for, så kunderne ikke kunne se, hvad der skete på kontoret.
Da de alle var stor-rygere, lå der et tykt,. blåt tæppe omkring de tre venner, og det
kunne ikke undgås, at lidt kom ud i forretningen!
Da mor Maja og far overtog forretningen i 1929, kom det desværre til at passe
sammen med det verdensomspændene, økonomiske krak, som bl.a. betød stor
arbejdsløshed også på Lolland, og far kæmpede en hård og utilfredsstillende kamp i
1930’erne for at få forretningen til at køre rundt økonomisk, og den efterfølgende tid
med krigen fra 1940-1945 gjorde ikke de økonomiske problemer mindre.
Da far var engageret og aktiv, var det ikke den store overraskelse, da han i 1945
overtog formmandsposten i den Midt- og Østlollandske Købmandsforening, - et job
han varetog til alles tilfredshed indtil 1959. Jeg har fars kladder af de årlige
generalforsamlingsreferater, som han aflagde som formand.) Det bør nævnes, at far
var initiativtager til dannelsen af denne købmandsforening, og han sad i bestyrelsen
som almindeligt medlem allerede fra starten i 1933. (jf. referater fra ”Ny Dag”, ”Dansk
Handelsblad” og ”Extra Posten” november 1983 i forbindelse med 50 års jubilæet.
Referaterne haves.)
Omkring 1965 fik far tilladelse til - i forbindelse med købmandsforretningen - at åbne
en bankafdeling i Slemminge for Handelsbanken i Maribo, og på samme tid begyndte
han at tænke på at trække sig tilbage fra livet som købmand. Den 1. juli 1968
bortforpagtede far forretningen til sin kommis, Leo Lise, og forpagtningskontrakten løb
til 30. juni 1973. Forpagtningsafgiften var 2 % af omsætningen betalt månedlig bagud.
Far og mor blev boende i huset indtil de i sommeren 1969 købte murer Ankjær
Rasmussens hus, Engestoftevej 106, som de flyttede ind i samme efterår. Prisen var
56.500 kr. Far tog bankfilialen med sig og var filialbestyrer indtil 1974. Han var meget
engageret og optaget af at arbejde med bankspørgsmål og var derfor meget skuffet,
da man nedlagde filialen i midten af 1970’erne.
Far underviste i Handelsskolerne i Maribo og Nakskov i perioden 1960 – 1975.
Uden for forretningen var far meget interesseret i sport, og han var bl.a. med til at
starte Slemminge Håndboldklub i 1938. Han trænede således det første herrehold,
som havde fået nogle banelignende forhold på en gammel tørvemose nord for
præstegården. Han fulgte klubbens udvikling meget bl.a. fordi jeg blev et ret aktivt
medlem af de forskellige hold fra børne- over junior- til voksenholdene. Også fodbold,
som vi ikke havde i Slemminge, kunne trække far til byen, og vi har været til mange af
Frem, Sakskøbings kampe, ligesom vi var til landskampe flere gange i Idrætsparken!
I jagtsæsonen var far meget aktiv både i jagtforeningen, hvor han altid var med til
fællesjagten på foreningens jorde og sammen med venner og kunder (bl.a.
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mejeribestyrer Poulsen, brøndgraver Andersen, forpagter Rasmussen, Sølund,
gårdejerne Herman Hansen, Hovmand, Chr. Hansen, skomager Jørgensen og
gårdejer Rasmussen, Østergård). Der blev udelukkende skudt harer og fasaner + en
enkelt agerhøne i ny og næ. Fra september skete det, at far tog på andejagt, men
ellers var det primært i perioden 1. oktober til 31. december, at geværet blev holdt
varmt!!
I de senere af sit liv blev far medlem af en kegleforening i Maribo, hvor i øvrigt min
fætter Ib var formand. Far havde mange hyggelige og sjove aftener i de år i Maribo,
men jeg har aldrig rigtig hørt om disse kegleaftener, som vist gennem årene havde
udviklet sig til en slags ”loge” med øl, snaps og brød, som en vigtig del af disse
aftener.

Facts om mig selv – John Bils – f. 12. juni 1930
SKOLEGANG:
AUG 1937: 1. klasse, Slemminge skole (tirsdag, torsdag og lørdag!)
AUG 1938: 2. klasse, Slemminge skole (tirsdag, torsdag, lørdag)
AUG 1939: 2. klasse, Slemminge skole (havde kun 4 klasser).
6. APR 1940: 3. klasse, Frk, Harriets Privatskole, Maribo (skolegang daglig)
AUG 1940: 4. klasse, Frk. Harriets Privatskole, Maribo.
AUG 1941: 5. klasse, Frk. Harriets Privatskole, Maribo
AUG 1942 - JUN 1946: Mellemskolen, Maribo Gymnasium
AUG 1946 - JUN 1949: Gymnasiet, Maribo Gymansium
Student 20. JUN 1949
Lille latinprøve juli 1949: Maribo Gymnasium (mg+)
UDDANNELSE:
1. AUG 1949, Volontør, Vordingborg Apotek
1. NOV 1949: Discipel, Vordingborg Apotek
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APR 1953: exam. pharm. (1. karakter)
(Vikar 1. JUL 1953 - 15. AUG 1953: Løveapoteket, Århus, og
16. AUG - 31. OKT 1953: Løveapoteket, Ålborg)
1. NOV 1953 - 30. APR 1956: Danmarks Farmaceutiske Højskole
1954 & 1955: Medlem af "De studerendes Råd"
1954 & 1955: Medlem af udvalget for ”Hjælp til trængende farmacistuderende.”
(1. JUN - 31. AUG 1954: Ferievikar, Frederiksberg Hospitalsapotek)
(1. NOV. 1954 - 31. MAR 1955: deltidsvikar, Gefion Apotek, København Ø.)
JOBS:
1. juli 1953 – 15. august 1953: vikariat på Århus Løveapotek.
16. august – 31. oktober 1953: vikariat på Ålborg Løveapotek
1. juli 1954 – 30. august 1954: vikariat på Frediksberg Hospitals apotek.
1. maj 1956: Lægemiddelkonsulent hos H. A. Møller for Winthrop + Geigy
1. JAN 1957 - 30. SEP 1965: LMK kun for Geigy
1. OKT 1965: Area Manager for Danmark & Norge, Riker Laboratories
1. NOV 1968: Area Manager + Clinical Trials, Danmark, Riker Pharmaceuticals
1. SEP 1969: Manager, Danmark, Riker Pharmaceuticals
1. NOV 1971: Manager, Danmark, Norge og Island, Riker Pharmaceuticals
1. NOV 1973: Manager, Danmark, Riker Pharm.(flyttede fra Virum til 3M,
Glostrup)
1. MAJ 1976: - 31. december 1990: Adm. Direktør, Riker Pharmaceuticals A/S
(senere RIKER a/s)
(Riker Pharm. blev fusioneret med 3M worldwide pr. 1. JAN 1990)
1. JAN 1990: Salgs- og Marketingchef, 3M Pharma
1. jan. 1993: Samtidig med en omorganisering af Riker med businesscenter i
Bruxelles og det lokale ansvar for Norden placeret i Norge blev jeg førtidspensioneret.
1. AUG 1993 - 30. JUN 1994: Adm. Direktør, ABC Licensing A/S
FORENINGSARBEJDE:
1947 - 1949: Næstformand i gymnasieforeningen "Gimle" (Maribo Gymnasium)
1947 - 1949: Medredaktør af skolebladet "Gaudeamus" (Maribo Gymnasium)
1954 - 1955: Medlem af "De studerendes Råd”, Farmaceutisk Højskole
1954 - 1955: Medlem af "Hjælpeforeningen for trængende studerende",
Farmaceutisk Højskole
nødlidende studenter på Farmaceutisk Højskole”.
1980 - 1990: Bestyrelsesmedlem af Medicinalimportørforeningen MEDIF
(bl.a formand for "Lægemiddelkataloget" og "Etisk Nævn" ( incl.
”Rådet for medicinsk informationsmateriale”.)
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1997 - 2000: Formand for "Lyngby Røgfri Bridgeklub"
2000 -

:

Bestyrelsesmedlem af Sokkelund Herreds Genealogiske Forening
( ansvarshavende for ”Nyhedsbrevet” (2002 - ), sekretær (2004-05)
næstformand(2005 - …)

1. AUG 1993 - 30. JUN 1994: Adm. Direktør, ABC Licensing A/S
FRITIDSBESKÆFTIGELSER:
Gul spejder, Maribo Trop, Sydhavsdivisionen:
1938 - 1942: Ulveunge (Kaa)
1942 - 1946: Spejder (patruljeassistent)
1948 - 1949: Rover,- sammen med 3 andre ledede vi Maribo Trop.
1951- 1952: Rover i Søspejderne, Vordingborg.
SPORT:
1938 - 1949: Håndbold i Slemminge-Fjelde Håndboldklub
1948 - 1949: +Indendørshåndbold i Maribo Håndboldklub
1949 - 1952: Vordingborg Håndboldklub
1950 - 1952: Vordingborg Badmintonklub
1960 - 1962: Holte Håndboldklub
1984 - 1999: Hillerød Golfklub
1990 - 1992: long-distance medlem, Storstrømmens Golfklub (v/Virket Sø)
1993 - 1999: long-distance medlem af Falster Golfklub (v/Virket sø)
2000 – 2002: Fuldtidsmedlem Falster Golfklub
2003 : Fuldtidsmedlem Marielyst Golf Klub
2001 – 2008: med ”algarvegolferne” på tur!
Bridge:
1986 – 1987: Hillerød bridgeklub
1987 – 1995: Kolcheffs Bridgeklub i Lyngby
1995 – 2003: Lyngby Røgfri Bridgeklub
2003 – 2005: Lillerød Bridgeklub.
2006 : Passivt medlem af Lyngby Røgfri Bridgeklub.
(Yderligere facts kan læses i min samling ”Løsblade fra min fortid”)
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