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Udgaven

Beretningerne

I 40 år er der sendt beretninger om dagligt liv i Danmark til
Nationalmuseets Etnologiske Undersøgelser, ialt ca. 35.000. De er
alle skrevet af folk, der selv har oplevet de vilkår, som beskrives.
Det er tanken at udgive et udvalg af disse beretninger fra tiden på
begge sider af århundredskiftet og omfattende så vidt muligt alle
kulturelle miljøer og egne af Danmark.
Som en begyndelse er valgt miljøerne omkring herregårdene.
Vi vil gerne vise, at en herregård kunne ligne et helt samfund. I
mangt og meget afspejlede dette hele det danske samfund. Hver
gruppe havde sine levevilkår og sine meninger.
I de tre første bind findes der beretninger om folkene, der arbej
dede ved herregårdens landbrug, gartneri, have og park, ligesom
der er skildringer af herregårdens håndværkere.
I fjerde bind skriver skovens og jagtens folk, og i femte berettes
om de overordnede. Godsforvalteren administrerede godset og var
økonomisk og juridisk ekspert. Bestyrere eller forpagtere søgte at
få et overskud ud af herregårdens og dens forpagtergårdes landbrug.
Sjette bind af Herregårdsliv kaldes Tjenerskabet. Dette ord
brugtes ikke i daglig tale på herregårdene, men er her anvendt til
at sammenfatte alle de forskellige personer, som var ansat af gods
ejeren til at holde varmt og gøre rent og vaske i hovedbygningen,
lave mad, passe tøj, servere og vogte over det kostbare spisebestik,
sørge for godsejerfamiliens transport, passe småbørn, undervise
de større børn og i øvrigt gå familien til hånde. Det er en broget
skare, og nogle ville nok have protesteret mod at blive medregnet
til tjenerskabet, for nogle boede i kælderen og så sjældent herska
bet, medens andre deltog i dettes daglige liv. Set fra avlsgården var
de alle herskabets folk.
De følgende bind vil handle om herskabet og om herregården og
dens naboer.
Hvert bind kan læses for sig.

Selv om NEU har mange beretninger om herregårde fra tiden
1880 til 1920, kan vi ikke fuldt ud beskrive alle herregårdens
miljøer, og vi kan heller ikke garantere for, at alle beskriver noget
typisk. Vi kan kun sjældent udtale os generelt. Dertil kræves både
flere beretninger og inddragelse af andre kilder.
Vi holder os så vidt muligt til skildringer skrevet af folk, der
selv har oplevet det, som beskrives. I nogle tilfælde har vi samlet
forskellige parters oplysninger om samme fænomen, således at
læseren kan være klar over, at en beretning repræsenterer en
persons opfattelse af, hvordan forholdene var. Dette er trods al
god vilje til at fortælle nøgternt og sandfærdigt ikke ensbetydende
med, at den fulde virkelighed er blevet klarlagt. Men det vil forhåbenligt være interessant og lærerigt for læseren, og vi håber, at
det vil tilskynde mange, der har oplevelser fra herregårdens ver
den, til selv at skrive, således at en senere tids herregård kan blive
beskrevet bedre end århundredskiftets.
Også kommentarer og rettelser til de gengivne tekster vil være
velkomne. Vi har ikke kunnet kontrollere alle oplysninger, og især
med hensyn til fotografierne har vi ofte måttet stole på ukendte
personers notater på gamle billeder. Adressen er:
Nationalmuseets Etnologiske Undersøgelser
Nationalmuseet
Brede, 2800 Lyngby
løvrigt henvises til indledningen til første bind, hvor der tillige er
en redegørelse for begrebet herregård. Der er så vidt muligt bragt
beretninger fra både små og store herregårde.

Teksterne

Billederne

Efter hver beretning står dens arkivnummer og det år, da opteg
nelsen er fuldført, hvis dette vides. Beskrivelserne er i de fleste
tilfælde udarbejdet ved hjælp af NEU's trykte hæfter med spørgs
mål, men kan også være skrevet ud fra vejledning i breve og
samtaler. En omtale af NEU's arbejde findes i bogen: Dansk Folkemuseum & Frilandsmuseet, history and activities, 1966. Der er
desuden gengivet dele af beretninger i Industri-, Håndværker- og
Arbejderundersøgelserne (IHA).
I brevene til NEU's berettere har vi ofte fremhævet, at det kun
kommer an på optegnelsernes indhold, medens skrivemåde og
stavning ingen rolle spiller. Ligeledes opfordrer vi til at skrive
meget udførligt. Her i bogen er beretningerne undertiden forkor
tede, eller der er tale om enkelte afsnit af meget længere skildrin
ger. Skrivemåde og tegnsætning er i vid udstrækning normalise
ret.
Når berettere i højere grad, end det ellers er god tone, har sat
sig selv i centrum, skyldes det udgiverens formaninger og det
argument, at intet kan man fortælle så pålideligt om som om det,
man selv har tænkt, ønsket, oplevet og iagttaget.

Illustrationerne til dette bind kommer for en del fra Nationalmu
seets 2. og 3. afdeling og fra Det Kgl. Biblioteks billedsamling. En
opfordring i pressen til at udlåne gamle billeder har givet en række
meget velkomne illustrationer og oplysninger, og mange fotogra
fier er lånt hos slægtninge til de omtalte personer.
En del fotografier taget af Niels Elswing i 1950erne stammer fra
en række registreringer af inventar i herregårdes hovedbygninger,
som blev ledet af museumsinspektør Tove Clemmensen ved Nati
onalmuseets 3. afdeling.
Fotoarbejdet er udført på Lennart Larsens og Niels Elswings ate
lierer på Nationalmuseet og Carl Gerlis atelier på Det Kgl. Biblio
tek. Her som i de foregående bind har udgiveren lagt mere vægt på
billedernes indhold og tilknytning til beretningerne end på deres
bevaringstilstand, men fotografers og trykkeriets omhu har givet
forbavsende gode resultater.
Gamle fotografier fra herregårde er fortsat velkomne, især så
danne som viser boligforhold, arbejder, fritidssysler og sammen
komster.
Hjertelig tak til alle, der har hjulpet.
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Vægter og køkkenkarl

En vægter fandtes langt fra på alle herre
gårde i den beskrevne tid. Ofte hører man
om, at der tidligere har været en sådan.
Det var en pålidelig husmand, som havde
dette betroede hverv.
Undertiden var opgaven som køkkenkarl
betroet en ældre mand, hvis arbejdsevne
var nedsat, eller det kunne være en mand,
der var mindre godt begavet. Han omta
les ofte, men kun i forbifarten. Det kunne
også være en havemand eller staldkarl,
som havde til opgave at hente vand og
brænde samt bære aske og køkkenaffald
ud jævnsides med andre sysler.
Ved særlige lejligheder kunne dog også
andre af gårdens mænd blive kaldt til
køkkenarbejde.

Vægter på listesko
Alfred Nielsen var fra 1915 landvæsens
elev på Holsteinborg. I 1917 blev han
ladefoged. Som beskrevet var det en gård
med usædvanlig velordnede forhold:
Ja vi havde rigtig vægter i listesko. Han
slukkede ofte lyset for mig, da jeg var
rykket op som ladefoged. Han, der var gift
og havde et mindre sted ved Rude, kom
klokken 10 aften og gik hjem klokken 6
morgen. Han gik runder overalt, sørgede
for, at slotskøkkenets komfur ikke gik ud,
ejheller kakkelovnen i daglejerstuen, hvor
vi kunne tørre vort tøj. Han vidste vel
meget, men fortalte aldrig noget.
(NEU 31366, skrevet 1975).

Vægteren og hans vers
Alfred fensen har været gartnerelev på
herregårdene Liselund på Møn, Ven
nerslund på Falster og Glorup på Fyn:

Brændemanden kunne også /å tid til at hente
vand. Da godsejerfamilierne i løbet af 1800årene
gik over til moderne hygiejne, blev det et
problem på mange herregårde, idet der skulle
bæres ikke så lidt vand hen til bygningen. Aske
og køkkenaffald skulle bæres ud fra kælderen.
Vandbæreren kom med, da Kristian Hude
fotograferede Rudbjerggård på Lolland i 1903.

Da jeg i 1902 var elev på Glorup, stod
herregårdslivet der på højdepunktet af sin
glansperiode. Endnu da jeg var der, hørte
man vægterens sang i de stille nattetimer:
Det var ved midnatstide,
vor Frelser han blev født
til trøst alverden vide,
som ellers var forødt!
Med tunge og med mund

af hjertens grund
befal dig Gud i vold.
Hov, vægter, hov
vor klokke er slagen tolv.
(IHA 1143, skrevet 1954).

Vægteren og klokken
Alfred fohansen er født i 1873 i Rønne, og
1891 til 1892 var han gartnerelev på
Hindsgavl på Fyn. Han brugte øjne og
øren godt:
Vægteren med sin store hund sang væg
tersangen hver nattetime foran hoved
trappen. Han vidste altid, når gårdens folk
kom hjem. Vi tre (gartnereleverne) for
søgte alle kneb for at snyde os ind, men
han vidste altid klokkeslettet dagen efter.
(IHA 979, skrevet 1954).

Brændemandens opgaver
Niels Iversen kom til Svenstrup på Sjæl
land som chauffør i 1924, og der havde
han sit arbejde til 1954. Vi tager hans re
degørelse for brændemandens opgaver.
Der var mange små opgaver, som skulle
løses på en herregård, og disses fordeling
kunne variere en hel del:
Der blev fyret med brænde, og det var
mange rummeter, der brugtes. Det blev
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kørt hjem og savet om vinteren og sat op i
stak, så det kunne tørre i løbet af somme
ren. Der var en mand, »Ejner på pladsen«,
der forestod det, og han skulle også sørge
for, at det blev kørt over til hovedbygnin
gen.
Det var også hans opgave at rive ved
hovedbygningen, ridebanen og gangene
nærmest ved hovedbygningen, og han
skulle om vinteren sørge for, at der var fri
for sne ved hovedbygningen. Han passede
ligeledes maskiner i vaskeriet og vand

værket. Der var meget okker i vandet, så
det skulle igennem et særligt filter, som
skulle skylles ud med mellemrum.
(NEU, skrevet 1981).

Vægteren der bar vand
til hovedbygningen
Inge Rudbeck, født 1892, er vokset op på
Gammel Estrup på Djursland, hvor fade
ren var forpagter:

Så var der vægteren, som gik sin runde
hver nat omkring slottet, og når han nå
ede grevindens vindue, så råbte han:
Klokken er slagen tolv. Og så fortsatte
han natten igennem.
Når hans natarbejde var slut, tog han et
åg og to spande, og så vandrede han trolig
utallige gange med de to fyldte spande fra
posten i gården over de to broer (der var jo
voldgrave omkring slottet), indtil der var
vand nok til det daglige forbrug på slottet.
(NEU 30046 og 30653, skrevet 1973).

Der skulle bruges meget brænde i
hovedbygningen, og det var praktisk, hvis der var
plads til det i kælderen. Det var der under
Katholm på Djursland. En brændemand sørgede
for at bære brændet op ad trapperne og hen ad de
lange gange. Kristian Hude har taget fotografiet
omkring århundredskiftet. Hvælvingerne er fra
1500årene.

På et billede af Arreskovs avlsbygninger før 1897
ser man, hvorledes træstammer venter på at blive
skåret og hugget til brænde. En enkelt brændestak
er sat op til tørring. Det er tidligt forår.

Med i et fællesarbejde
Gartner Alfred Johansen er født 1873 i
Rønne, og da han 1891 til 1892 var gart
nerelev på Hindsgavl på Fyn, oplevede
han for første gang et herregårdsmiljø:
Om efteråret kom godsets forpagter på en
bestemt dag med gæs. Indkørslen til avls
gården blev lukket og gæssene sluppet
løs, senere slagtet, og om aftenen blev der
plukkegilde. Indbydelsen gik til hele går

den, dog ikke til karlene, jeg tror ikke, de
var fine nok, men vi lærlinge fik nådigst
en indbydelse. Og så plukkede vi alle gæs.
Gartneren spillede på harmonika. Ved
10-tiden fik vi varmt øl. Jeg sled tappert
med min gås og fik den også færdig.
Nogle måtte have hjælp, andre tog let to.
Og da humlen senere skulle plukkes,
gentog spøgen sig. Også her gik harmoni
kaen og det varme øl. Vi tre lærlinge var
også indbudt denne gang.
(IHA 979, skrevet 1954).
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H usjom fruen og hendes hjæ lpere

I dette bind vil vi koncentrere os om
madlavningen til herskabet og til de an
satte i hovedbygningen.
Ordet husjomfru kan i nutiden fore
komme lidt komisk, hvilket på ingen må
de var tilfældet på den beskrevne tid, 1880
til 1920. Vel havde ordet frøken fortrængt
jomfru som betegnelse for finere folks
ugifte døtre, men jomfru havde endnu
anseelse tilbage og brugtes som stillings
betegnelse om arbejdsopgaver, hvortil der
krævedes ikke for unge, men ugifte kvin
der, der ikke havde familie at tage sig af. I
nutidssprog ville man kalde husjomfruen
for køkkenchef.
Under sig havde hun elever, som skulle
lære finere madlavning, enten som kvali
fikation til et giftermål i økonomisk gode
kår eller for selv at blive leder af køkkenet
i herregård, herskabshjem, hotel eller in
stitution. Yderst ude vinkede ansættelse i
hoffets køkken, men det krævede særlige
forhold. Til at foretage den egentlige
madlavning var der i de større hushold
ninger en erfaren kokkepige og kone
hjælp.
Borddækning og servering af maden for
herskabet havde husjomfruen intet med
at gøre og på lidt større gårde heller ikke
opvask af herskabets spisegrejer.

Husjomfruen og hendes fire hjælpere i
herskabskøkkenet på Løndal ved Silkeborg
fotograferet 1917-18.
Billedet er udlånt af Peder Pedersen.

Køkkenpige i herskabshushold
ning
Omkring århundredskiftet var karetma
geren en højt uddannet håndværker, som
tog sig af de nye fjedervogne, der afspej
lede landbefolkningens stigende velstand.
Han havde råd til, at hans datter fik en
god uddannelse, og hun skulle ikke ud at
tjene hos bønder. Herom beretter Helga
Hansen, der var født i Jystrup:
Året 1913 søgte jeg pladsen på Svenstrup
Hovedbygning hos baronesse H. Wedel-Neergaard som køkkenpige. Pladsen
havde mine forældre og jeg set i Venstres
Folkeblad, og vi syntes alle, det måtte
være noget for mig. Min far skrev til
Hendes Nåde, som man dengang titulere
de herskabets frue, baronessen, og vi fik
temmelig hurtigt brev tilbage, at baro
nessen meget gerne ville se og tale med
mine forældre og mig angående pladsen.
Far sendte bud tilbage, hvad dag vi kom,
og han lejede et hestekøretøj, hvormed vi
drog til Svenstrup, hvor vi blev modtaget
af husjomfruen, som sendte bud til tje
neren om at melde os hos baronessen. Jeg
husker tydeligt, vi blev modtaget i hoved
gangen. Det var skik at blive fæstet der,
om også vi syntes, det var mærkeligt,
men tjeneren kom dog med en stol til os.
Og så ankom baronessen i ridedragt, og
der blev talt om forskelligt, hvad angik
pladsen. Jeg husker tydelig, baronessen
sagde, at proper må hun være, ellers kan

jeg ikke bruge hende, og dertil bedyrede
mine forældre, at der vist ikke var noget i
vejen med det. Jeg blev fæstet til en be
gyndelsesløn af 12 kroner pr måned, og
fæstetiden var et år, og derefter blev vi
vist tilbage til husjomfruen, for vi skulle
også tale med hende, og der blev vi budt
på kaffe i jomfruspisestuen med friskbagte
boller. Vi så hele køkkenafdelingen, hvor
jeg skulle udfolde mig. Vi syntes også godt
om husjomfru Thomasen, og hun sagde,
at jeg nok skulle blive glad for pladsen.
Her er meget at lære for unge piger, som
de vil få gavn af resten af deres tid. Og det
må jeg den dag i dag indrømme. Jeg tæn
ker tit tilbage på årene der.
Der blev travlhed i mit hjem med at
ordne garderoben. Jeg skulle tiltræde den
første maj, og det var i februar, jeg blev
fæstet. Der skulle syes tre blå bomulds
kjoler, seks bomuldsforklæder, tre hvide
og to sorte fløjls hovedkapper med hvide
blonder og lyserøde silkebånd, som blev
bundet foran i sløjfe. Af undertøj fire hvi
de mediums chemiser, dito benklæder og
to underliv, to hofteholdere, tre par sorte
merceriserede strømper, et par daglige
sko, et par træsko og et par sorte snøre
støvler med laktæer. Det var en meget
stor udgift for mine forældre dengang,
men det skulle til, for jeg skulle tjene et
fint herskab.
Så kom den første maj. Alt var i den
skønneste orden. Efter middag sendte
herskabet anden kusken for at hente mig
og min bagage. Det var et fint køretøj,
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enspænder. Kusken var i dagligt liberi og
hesten med sølvpletteret seletøj. I vognen
var der et stort jernlod til at tøjre hesten
ved. Kusken blev af mor budt på kaffe,
hvilket behagede, og mon ikke også far
havde en cigar. Det var en flothed, men
jeg tror det gik. Jeg husker, mine mindre
søskende var meget optaget af den histo
rie. Det vakte i det hele taget stor opstan
delse i byen dengang.
Nu var tiden inde til at tage afsked med
mine forældre og søskende. Fra mine for
ældres side var det med mange formanin
ger og gode ønsker, så jeg kunne blive til

gavn og glæde for herskab og medtjenere.
Jeg lovede at gøre mit bedste, men drøjt
var det nu at rejse hjemmefra et godt
hjem. Jeg husker tydeligt, jeg tudede hele
vejen. Men jeg blev modtaget med stor
venlighed af både herskab og personale.
Nu var det sådan, at jeg led af en frygtelig
hjemve den første måned, og det var alle
klar over, så baronessen syntes, jeg skulle
have et par dage fri, og da jeg havde været
hjemme og talt med mine forældre og set
det hele igennem, var det i orden. Tilba
gerejsen havde min far arrangeret således,
at jeg kunne få kørelejlighed hos mælke

kusken fra Skjoldenæsholms avlsgård,
som kørte til Borup station hver morgen
med mælk. Kusken Chr. Brændholt var
en flink mand, og min far gav ham, tror
jeg nok 25 øre. Når jeg siden af og til kom
hjem, hveranden søndag eftermiddag, gik
jeg mange gange turen, der var på en mil.
Det varede cirka halvanden time, men det
var dejligt at være hjemme. Siden fik jeg
ligesom de øvrige tjent til en cykel. Jeg
husker, at min ældste bror, der var i bog
binderlære i Roskilde, var heldig at få købt
en brugt til 25 kroner, og den var jeg glad
for, skønt den tit punkterede.

Svenstrup gods var endnu omkring 1900 vurderet
til 590 tønder hartkorn, hvoraf en stor del var
skov. Under selve Svenstrup dyrkedes 900 tønder
land, og det var således betydelige midler, som
samledes i den hvidkalkede hovedbygning fra
1782.

2*

Min far var karetmager, og foruden
mange andre pæne arbejder lavede han et
klædeskab og en trækuffert til mig. Ska
bet blev malet mahogni og kufferten blågrå, som man brugte det dengang. Det
blev lavet, til jeg skulle til Svenstrup til al
min bagage, som bestod af foruden det
nævnte linned og gangklæder, der blev
syet til mig, blandt andet også af et spejl,
kam, børste til håret, en klædebørste,
tandbørste og så videre, ja også en mappe
med skrivepapir, penneskaft med penne
og en flaske blæk. Min mor sørgede også
for et par billeder til at hænge på væggen,

og tillige havde jeg fået nogle nipsting til
min konfirmation, blandt andet en vase og
et fotografialbum. Det brugte man meget
dengang, ja og en poesibog, som jeg af
mine medtjenere fik skrevet flere vers og
navne i. Jeg har den for øvrigt endnu. En
ting jeg ikke må glemme, er skudsmålsbo
gen, som blev påtegnet af sognepræsten
her, og herskabet skrev, både da jeg kom
og rejste.
Personalet i hovedbygningen bestod af
følgende: I køkkenet var der husjomfru og
en elev. Eleven betalte for at lære. Des
uden en kokkepige og en køkkenpige.
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Dertil var der første, anden og tredje stu
epige, linnedjomfru, kammerjomfru og
en elev og endvidere første tjener og en
elev. I herskabsstalden var der første og
anden kusk samt chauffør, en staldkarl og
en stalddreng. Anden kusken var samtidig
rideknægt for Hendes Nåde. Sidst men
ikke mindst var der vægteren. Det var de
faste, men der foruden var der fire koner,
som hjalp ved hovedrengøring, storvask
og alle mulige selskaber, jagter og så vi
dere, lige som der ved store middage og
jagter blev lejet flere tjenere.
Vægteren var en betydelig person. Han
kom klokken 9 aften og fik sin the og
smørrebrød. En stor hund havde han også
med. Hans første tur begyndte klokken 10
og så ellers hver time. Klokken 12 gik han
avlsgården rundt blandt andet i staldene.
Hvis der var husdyr, som var syge, skulle
han sørge for hjælp. Han havde sin lygte,
kæp og hund med på alle turene. De sidste
morgentimer gjaldt det for ham om, at der
var god ild i komfuret, for der skulle være
rigeligt, så vi hver især kunne hente i vore
lukkede ildkasser. Kokkepigen sørgede for
at sætte middagsmad i varmeovnen, så
han kunne tage den der. Han spiste sin
varme mad klokken 12 nat og lavede så
ellers the eller kaffe selv. Han havde for
resten sin violin med, som han spillede på
ind imellem turene. Han var nu en rar og
flink mand. Vi syntes alle, han var æld
gammel dengang, cirka 50 år. Når vi hav
de fødselsdage blandt personalet, fik vi os
mangen en svingom til hans toner i bor
gerstuen. Jo det var hyggeligt. Det var det
nu også, når vi var ude om aftenen og
somme tider kom hjem med en ven. Så
skulle vægteren nok sørge for, at der hur
tig blev taget afsked, for han var også in
teresseret i at høre om, hvordan aftenen
var forløbet, og det skete, at han lavede en
kop kaffe, som vi sludrede over. Men det
blev hurtig tid, pligten kaldte, og vi bød

godnat. Hver dag blev vi vækket klokken
halv seks og lørdag klokken halv fem,
hvilket vægteren også sørgede for. Om
søndagen var det senere. Vi skulle begyn
de en halv time efter, vi var vækket.
Nu vil jeg prøve at fortælle om de to år
som køkkenpige. Jeg fik mit eget værelse
på første sal i en af sidefløjene, hvor alle
personaleværelserne lå. Mit værelse
skulle kokkepigen passere for at komme
ind i sit, men det gjorde ikke noget. Der
var et pænt vindue med lange lyse gardi
ner, en kakkelovn, vaskebord hvidmalet
med hylde, hvor jeg havde tandglas og så
videre, ligeledes hylde under med for
hæng, som svarede til gardiner og garde
robe. På vaskebordet var der også sæbe
skål med sæbe, to håndklæder, kander til
koldt og varmt vand, toiletspand og et
dejligt stort vandfad. Garderoben blev
brugt til det daglige tøj. Begge håndklæ
der blev skiftet hver uge, sengelinned
hver måned. Der var en god seng med
hømadras, underdyne, to hovedpuder,
den ene som langpude, overdyne, overla
gen og underlagen og selvfølgelig hove
pudebetræk, men ikke mindst dynebe
træk. Gulvene var ferniseret med to for
liggere, den ene ved sengen. Der var et
bord med frynset tæppe på, en petrole
umslampe af messing og en lysestage med
lys i. Den anden forligger lå ved bordet
med to almindelige stole. En lidt mere be
hagelig stol fandtes også. Et spejl hang
over vaskebordet. I øvrigt var der mit
klædeskab og trækufferten og mine per
sonlige ting, jeg havde med hjemme fra,
så jeg fik et yndigt værelse. Der var vist
ikke mange steder, der blev sørget så godt
for personalet. Og dertil kom så, at vi om
vinteren, når vi havde gjort i stand, kunne
fyre op samtidig, så der altid var varme.
Og så begyndte hverdagen. Når jeg
kom ned, skulle der dækkes bord i bor
gerstuen1 til morgenthe, hvor kokkepigen

havde smurt sigtebrød og rugbrød med
smør. Der blev aldrig brugt andet end
mejerismør både til madlavning og bord.
Stuepiger, tjenere, personalet fra her
skabsstalden og jeg spiste sammen her.
Efter morgenthe tog jeg af bordene, også i
jomfruspisestuen, og vaskede op. Derefter
skulle jeg se til fyret i vaskehuset, hvor
vægteren havde fyret og fyldt op med
vand. Nu var det så i enhvers interesse at
vedligeholde ilden, så der var varmt vand
hele dagen til rengøring og opvask. Nu
var det tid at hente mælk på avlsgården,
hvor der var en kone, som udleverede og
holdt i orden, og det var hver morgen
klokken 7. Hvor megen mælk, der skulle
hentes, afhang af, hvad der den dag skulle
bruges til husholdning, men hver dag
mindst 6 potter. Fløde og piskefløde skulle
vi have cirka hver anden dag, ligesom der
også blev sat en hvidskuret smørbøtte, der
kunne tage 10 pund smør, hen på et gær
de. Det var også hver anden dag. Vi havde
to bøtter, så der altid kunne være en i
orden. De var med kobberbånd om. En
mælkekusk fra avlsgården tog smørbøtten
med fra Borup mejeri.
Derefter var det borgerstuens tur til den
daglige omgang, og klokken var så 8, hvor
der skulle dækkes til frokost, som kokke
pigen også havde smurt. Det var altid
hjemmelavet pålæg, så som spegepølse,
kogt oksekød og ost. Vi fik kaffe oven på
frokosten. Det var noget, som kvikkede
op, for jeg syntes, at vi tit var lidt slappe
inden frokost. Efter pausen var der opvask
igen fra begge stuer. Og nu skulle der
smøres hundemad. Baronessen havde to
hvide silkepudler, Mads og Kørlev. Baro
nen havde en jagthund, Lady, og så var
der vægterens hund. De skulle alle have
det smurt forskelligt.
Derefter kom turen til første tjenerens
værelse og en mellemgang i køkkenregi
onen, som kom ind under mit arbejde.

1 1800årene blev is som kølemiddel almindelig i
bryggerier, slagterier og mejerier, og på mange
herregårde blev der indrettet et ishus. På
Rathlausdal ved Odder var ishuset omkring 1900
dekorativt beklædt med granrafter, og fotografen
valgte det fine nye hus som baggrund for et
billede af herskabsvognen med to damer på
køretur.

Mit værelse kom derefter. Dernæst var
der altid meget at ordne med grøntsager,
kartofler, fisk og meget andet. Det gjaldt
både til herskabet og personalet, for der
var selvfølgelig to husholdninger. Næste
opgave var alle petroleumslamperne, der
skulle fyldes og pudses.
Nu var formiddagen næsten gået, og
der skulle dækkes middagsbord til klok

ken 12. Jeg satte altid første omgang mad
ind på bordet, og ellers måtte vi skiftes til
at hente mere hos kokkepigen. Vi holdt
middag til klokken 1, hvor vi fik kaffe.
Den måtte hver især hente i køkkenet. Og
så gik arbejdet videre med opvask. Når det
var færdigt, skulle jeg vaske borde og
tørre vindueskarme. Bordene var hvid
skurede. To gange om ugen blev de skure-
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de. Der var tre vaske i det lange bord, en
til at ordne grøntsager i og to til opvask.
Gulvene var af fint cement, som blev
skuret og skyllet to gange ugentlig.
Klokken 4 skulle der spises midaften,
hvor der igen var smurt pålægsmad og
sommetider var der lidt kræs fra middag,
og dertil satte jeg to store flasker hvidtøl
ind, og så var det om at få glasset fyldt.

Næste gang skulle man selv hente, og den
første tid var det gerne mig. Til klokken 6
eftermiddag blev der lavet middag til
herskabet. Der blev megen opvask efter
tilberedningen. Klokken 5 hentede jeg af
tenmælk, som blev sat op i store tinfade.
Den blev så skummet til fløde næste mor
gen. Klokken 7 dækkedes der bord til aftenthe i begge spisestuer. Dertil fik vi et

På Turebyholm opbevaredes isen i et 6 meter dybt
hul, foret med granitsten. Over iskælderen blev
der bygget et lysthus med stråtag, der isolerede
mod sommervarmen. Om vinteren blev is fra en
dam savet i stykker og kørt hen til ishuset. Niels
Elswing har fotograferet huset i 1959.

Form af tin til flødeis. Kandestøber Christen
Bonde i København har støbt den i 1761, og den
har været brugt på den fynske herregård Glorup.
Niels Elswing har fotograferet den i 1954.

stykke franskbrød, og hvis vi kunne spise
mere, sigtebrød med smør. Når vi havde
drukket the, og jeg taget af bordene og
ryddet op og tillige fået sidste opvask fra
hånden, var min dag som køkkenpige for
bi. Jeg vil med det samme fortælle, at et
ur havde jeg ikke, men det var der ikke
nogen, som havde, før de fik tjent til et.
Tænk, så en dag jeg kom hjem, syntes

min mor, jeg skulle have lov til at låne
hendes, hvilket jeg var meget glad for.
Det var af sølv og blev trukket op med
nøgle, og man brugte lange kæder til at
bære det i. Jeg har det forresten endnu.
Det ligger og hviler i en lille æske.
Så vidt jeg husker, blev der slagtet to
gange om året, en okse, to kalve, to grise
og om foråret to lam. Vi havde på avlsgår
den et stort fryserum, hvortil der hver
vinter blev iset fra Borup sø. Avlsgårdens
husholdning benyttede en lille del af fry
serummet. Sådanne slagtedage var lange
og drøje. Jeg måtte vaske grisen af (på
halsen), inden slagteren stak den, men
kokkepigen tog imod blodet. Den første
dag var det nærmest tarme og den slags,
der arbejdedes med. De skulle vendes og
slås rene med groft salt og syes for den
ene ende. Næste dag blev der lavet sorte
pølser. Alt fedt blev skåret og smeltet, for
ikke at tale om alt det kød, der blev malet
til medister og spegepølse. Det var nemlig
også en af mine faste pladser ved den lej
lighed. Jeg husker tydeligt, at jeg fik min
højre langemand for dybt i kødhakkemaskinen. Men det var da til al held sidste
gang. Det var ikke et par timer, det dreje
de sig om, men hele dagen der gik med at
hakke kød, og hele arbejdet med slagte
maden varede tre til fire dage. Meget fo
regik i kælderetagen, og en stor del af
flæsket og kødet blev saltet i store sulekar
til folkehusholdningen. Leverpostej og
rullepølse blev lavet af både gris, lam, kalv
og okse. Kalve- og lammerullepølse var til
herskabet, og det var en sand himmerigs
mundfuld. Fint og lækkert var nu alt,
hvad der blev lavet. Hvad jeg også syntes
var en oplevelse, var julebagningen. Vi
blev vækket allerede klokken halv tre
morgen, og vi skulle være klar til at be
gynde klokken 3. Og sådan en tidlig mor
gen vankede der kaffe med hjemmebagt
franskbrød. Endskønt vi gik tidligt i seng,
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var vi nu alligevel søvnige, men vi skulle
nok blive vågne. Dagen i forvejen var det
meste af dejen æltet. Jeg fik vel nok cirka
fire pund mandler til at smutte og skære,
ligesom der nu skulle bruges til. Når vi
nåede til klejnerne, var det også min be
stilling at vende dem, og der kunne jo la
ves en del på en dag. Vi havde fire ovne,
og dem passede kokkepigen. Husjomfruen
og eleven havde nok at gøre med at forme
og lægge på plader. Sådanne dage havde vi
to koner, som passede folkehusholdningen. Jomfruen og eleven havde tillige
herskabet at sørge for.
Først i oktober begyndte jagterne. I no
vember havde vi hvert år tre dages jagter
ne, og da var alle gæsteværelserne i brug.
Gæsterne kom dagen før, nogle med tje
nere, som hjalp til ved middagen. Jagtfro
kosten sørgede husjomfruen for blev lavet
til, og sammen med tjeneren pakkede hun
den i store kasser, og nogle af tjenerne
måtte så med til skoven for at servere for
jagtherrerne. Morgenbordet skulle være
dækket og alt klar klokken syv. Der blev
serveret æg, kaffe, hjemmebagt wiener
brød og meget andet godt. Dagen be
gyndte i køkkenet klokken fire, stuepiger
og tjenerne klokken fem. Tjenerne skulle
børste fodtøj, sætte det varme badevand
og lægge beklædning frem til alle jagt
herrerne og bagefter dække bord, og ikke
at forglemme vække alle herrerne. Vi pi
ger begyndte med at fyre alle vegne, og så
i gang med rengøring. Der var meget at
gøre med så mange liggende gæster. Alle
petroleumslamper måtte vi hælde på og
pudse, for det kunne tjenerne ikke nå, til
ligemed at pudse dørlåsene. Klokken et
kvarter i otte holdt alle jagtvognene med
kuske på bukken og et ekstra køretøj til
mad og bagage. Efter al den hurlumhej
var der nogle, som trængte til morgen
mad. Men der var ikke lang tid til det,
efter som der var alle damerne, som kom

ned klokken ti. Så vidt jeg husker, kørte
de ud i skoven og spiste frokost sammen
med herrerne. Men vi var jo også mange
hjemme, der skulle have frokost, og der
var knald på for at nå det hele. Herskabet
fik syv til otte retter til de store middage. I
borgerstuen fik de tre retter, suppe, steg
og dessert, et glas vin fik vi også ved så
danne lejligheder.
Ved store middage og fester blev der
serveret is som dessert, og den var hjem
melavet. Vi havde som før omtalt råis på
avlsgården, så der blev den hentet til frys
ningen af dessertisen. Husjomfruen kogte
flødecremen, som blev tilsat forskellig
smag. Jeg husker engang, at gartneren
havde avlet bunker af violer, som saften
blev presset af og tilsat iscremen. Farven
blev henrivende violet, og isen smagte
dejligt. Det var vist nok kongeligt. Hus
jomfruen havde som ung elev været hos
prins Harald. Når jeg her fortæller om
den ishistorie, er grunden, at jeg som
køkkenpige havde den faste tjans at dreje
frysemaskinen i fem til seks timer. Det
kunne godt være drøjt, og det foregik i
kælderen. Isen var hugget i småstykker,
og sammen med frysesalt blev den pakket
godt om beholderen med iscremen i en
stor trætønde. Derefter blev en snegl, der
kunne drejes med et håndtag, sat ned i
cremen, og der blev kørt rundt, til cremen
var frosset. Det måtte efterses nogle gan
ge og pakkes om. Husjomfruen sørgede
altid for, at der var en eller anden for
friskning til mig ved denne lejlighed.
(NEU 19303, skrevet 1963).
Om Helga Hansen som stuepige kan man
læse side 83.
1. Bemærk, at ordet borgestue her bruges om
spisestuen for hovedbygningens tjenestefolk, ikke
om det rum, som var beregnet til landbrugets tje
nestekarle.

Bryggerspigen, med stærke
arme og et godt håndelag
Jenny Hansen er født år 1900 i et hus i
Bangsebro, Tingsted sogn på Falster. Hun
fortæller om moderen og faderen. Mode
ren boede som enke hos Jenny Hansen
1951-55, og da nedskrev hun moderens
beretning om tiden på Dalbygård. Denne
blev oprettet omkring 1800 som en par
celgård under Skørringe. I 1846 blev den
købt af Carl Schultze. Det var således ik
ke nogen gammel herregård, men det var
en stor gård med et tilliggende på 600 tøn
der land vurderet til 53 tønder hartkorn,
således at den svarer til de mindre herre
gårde:
Stedet er Dalbygård, der ligger lige før
Maglebrænde på Falster. Man passerer
det, når man fra Nykøbing Falster kører
mod Stubbekøbing. Besvarelsen dækker
årene fra 1896-1898.
Ejeren etatsråd Schultze og hans niece,
der kaldtes for »frøkenen«. De var vist nok
begge tyske. På gården var der både for
valter, kusk, mejersker, jomfru, stuepige,
kokkepige, bryggerspige, malkepiger og
flere husmænd. Fars far var husmand og
var med til mange slags arbejder, navnlig
brændehugning til brug i hovedbygnin
gen.
Min far var karl på gården og var med
til pløjning, høst og så videre. På den tid
var man tidlig i gang fra morgenstunden.
Hestene skulle også fodres, inden de
skulle i marken.
Min mor var bryggerspige på gården og
var på det tidspunkt 26 år gammel. Far var
23 år. Det var på Dalbygård, de traf hin
anden. Mor skulle brygge øl, passe høns,
gøre rent i husjomfruens, forvalterens og
pigernes værelser. Desuden skulle hun
vaske og reparere tøj for en ældre mand,
der boede fast på gården. Mor skulle også

Ved siden af bageovnen i kælderen under
Kærgård ved Ribe er der indmuret en
bryggekedel, hvori man har varmet vand til
brygning af øl. En trefod til at sætte ølkarret på
står ved siden af. Hvorvidt øllet blev drukket af
herskabet, vides ikke, men i beretningerne
omtales hjemmebrygning kun på de små
herregårde med fælles husholdning for avlsgård
og herskab. Fotografiet er taget af William
Sievert.

strikke sokker til ham. Man kaldte ham
»Gubbe«. Mor bryggede øl to gange om
ugen i sommertiden og en gang om ugen i
vintertiden. Når der skulle brygges øl,
måtte mor bære ankre op fra kælderen og
ud i gården, hvor de blev skuret, skyllet
og sat til tørring. Mor måtte op klokken 4
om morgenen, når hun skulle brygge øl.
Da skulle der fyres op under bryggers
kedlen. Den var fuld af vand, og det
skulle koge. På et stillads blev sat et kar. I

bunden af dette var et hul, hvori der blev
sat en stok som et kosteskaft. I bunden af
karret blev lagt et lag halm, som var rent.
Oven på dette blev der hældt en sæk malt.
Når vandet i kedlen kogte, blev der hældt
nogle spandefulde vand over kornet. Det
skulle stå og »trække« et stykke tid. Så
tog mor stokken op af hullet, og væsken
løb ned i et andet kar. På den væske blev
lagt noget gær. Når væsken havde stået et
stykke tid, samlede gæren sig ovenpå, og
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den blev skummet af og gemt til næste
bryggedag. Væsken blev nu hældt på an
kre og kaldtes »gammeltøl«.1 I høsttiden
fik karlene hver 3 pægle med i marken af
dette øl.
Stokken blev sat i karret igen, og der
hældtes atter vand på kornet. Når det
havde stået en tid, blev det også hældt i et
andet kar, og der blev sat gær på. Dette øl
blev også hældt på ankre. Af dette øl
måtte karlene drikke så meget, de ville,
altså i høsttiden. - Der blev for tredie

gang hældt vand på kornet, og når dette
havde gæret, kaldtes det for »drikke«. Det
fik husmændene lov til at få, og de kom
ned i kælderen hos mor og fik fyldt deres
flasker.
Aftenen før bryggedagen havde jom
fruen lavet kaffe til mor. Den blev hældt
op i en »kaffejomfru«. Det var en kande
med låg og tud, og den var af ler. Når der
var god ild under kedlen, ragede mor lidt af
den ud og stillede kaffejomfruen i gløder
ne. Så blev kaffen dejlig varm. Mor gik

Kristian Hude har taget dette billede af øltønderne i
kælderen under Spøttrups hovedbygning. I bind
2, side 16-17 ser man antagelig bryggekonen i
virksomhed. Øllet skulle helst ligge svalt og
mørkt. Begge krav opfyldtes af denne kælder.

ind på kokkepigens værelse og delte kaffen
med hende, for på det tidspunkt skulle
hun op til dagens gerning. Så nød de kaf
fen sammen. Mor på sengekanten og kok
kepigen i sengen. Det var brygningen.
Mor var også hønsepige. En gang om
året skulle hun bære alle hønserederne ud
i gården, rense dem og lægge ny halm i.
Derefter skulle hun skure træværket i
hønsehuset, og en husmand kalkede der
inde, før mor satte rederne på plads igen.
Da mor jo var hønsepige, samlede hun
også æg ind. De blev samlet i en stor kurv,
og for hver snes mor kom ind til jomfruen
med, fik hun 4 øre. De penge beholdt
jomfruen til lønningsdag. Så fik mor dem
tilligemed sin løn. Når der slagtedes fjer
kræ, måtte mor beholde fjerene af høns og
kalkuner, medens jomfruen fik fjerene af
gæs og ænder.
Når der var gæster på gården, var mor i
fin sort kjole og hvidt forklæde. Hun
skulle hjælpe stuepigen at tage imod gæ
sterne og hænge overtøjet op. På sådanne
aftener vankede der drikkepenge til mor
og stuepigen. Pengene blev afleveret til
jomfruen og delt mellem mor og stuepi
gen på den almindelige lønningsdag.
Mor var også med til at bage på gården.
Dejen til brød og kage blev lagt aftenen før
bagningen. Dette kaldtes at »lægge til
begt«. Når bagningen var overstået, blev
der lagt æble- og pærestykker til tørring i
ovnen, eller der blev lagt sengedyner
derind for at få pustet fjerene lidt op. Den
dag der blev indhøstet på gården, bagte
mor nogle store runde kager til alle går
dens folk. Disse kager kaldtes »møgmøs
kager«.2 Der blev sat en hel junge sød
mælk ind i køkkenet og 2 pund mel til
hver kage. Disse kager blev delt ud, når
det sidste kornlæs kørte ind i gården, hvor
der kørtes en runde med det. Hvis nogen
ville have smør på kagerne, så kunne de
bare gå ind i køkkenet hos jomfruen, så fik

de det. Og det ville de gerne allesammen.
Til høstgildet på gården blev der kogt sup
pe med kødboller til alle på gården samt til
husmændene, deres koner og børn. De
var alle med til høstgilde. Senere på afte
nen fik de smørrebrød med pålæg og kaf
fe. Tre mænd spillede op til dans. Suppen
blev kogt i de store mejerikedler i meje
riet. Etatsråden og Frøkenen var nede og
danse med et lille stykke tid. Det var en
dag, der huskedes længe.
Der var også juletræ på gården, og bør
nene fik alle hver et stykke tøj, en frakke,
sko eller undertøj.
Fritid var der ikke meget af, men det
skete, at mor gik fra Dalbygård og til Søn
der Kirkeby for at besøge sin mor. Fars far
var husmand på gården, så far havde ikke
langt hjem. Jeg tror nok, at 1. maj og 1.
november, som var skiftedage, tillige også
var fridage for dem, som skiftede plads.
De unge kom sammen på andre gårde,
hvor der så blev spillet op til dans. Karlene
havde som regel brændevin med til disse
gilder. Da fars far jo var husmand, havde
han et stykke tørvejord til eget brug.
Disse tørv skulle min fars forældre selv
skære, og far og hans søskende måtte
være med til at stable dem, så de kunne
tørres. Det var altså et stykke tørvejord,
der tilhørte »Dalbygård«. Fars far fik gra
tis mælk med hjem fra gården, vist nok »2
potter« om dagen. Karlene fik ren penge
løn. På gården var flere husmænd. Min
fars forældre boede i et grundmuret hus et
lille stykke fra gården. Det var kun til een
familie. Overfor lå et større hus til 2 fa
milier. Her boede kusken i den ene ende.
Hans kone hed »Marie Kuskens«. Jeg ved
ikke, hvem der boede i den anden ende af
huset. Min fars far fik middagsmad på
gården. Husene tilhørte gården. Det hus
er der endnu. Min fars far fik da penge
som løn, men jeg ved ikke hvor meget.
Far har fortalt, at hans mor gik til køb

mand og fik en stor kurvfuld varer den
gang for 2 kr. Fars far var på gården hele
året, men hans mor gik ikke på arbejde.
På gårdens udbygninger var i mange år
en storkerede med unger i. - Vi har man
ge gange kørt på cykel med vore børn,
mens de var små, fra Nykøbing til Dalby
gård for at se storkene spankulere på en
gene. Der er desværre ikke storke mere,
men jeg kører ofte tur i bil med mine børn
og børnebørn forbi gården og drøfter mine
forældres tid der.
(NEU 30522, skrevet 1955).

1. Navnet gammeltøl hentyder til, at det var bryg
get i slutningen af februar eller i marts, når det
skulle bruges i høslet og høst. Det var da lagret.
Mindre kraftigt øl kunne højst holde sig en måned,
før det blev surt.
2. Betegnelsen betyder mikkelsmessekager. Mikkelmesse er helligdag den 30. september. Den blev
nedlagt som officiel helligdag 1771. På denne dag
holdtes ofte høstgildet, og i 1700årene var den
skiftedag for tjenestefolkene.

Bryggerspigen med
drømmeøllet
Alfred Johansen er født 1873 i Rønne på
Bornholm. Som dreng var han bydreng
og fabriksdreng. Efter konfirmationen blev
han tjenestedreng i et gartneri, og det
endte med, at han fik friplads på gart
nerskolen ved Åkirkeby. 1 1891 blev han
gartnerelev på Hindsgavl på Fyn, og han
brugte øjne og øren godt i det for ham helt
nye miljø:
Hindsgavl havde en bryggerspige. Hun
var ca 40 år og havde en ganske ung kæ
reste fra Middelfart, hvilket selv frøken
Fønss nedlod sig til at udtale sin forun
dring over. I folkestuen sagde de, at det
var øllet. Bryggerspigen omtaltes altid
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med ærefrygt. Hendes øl var mere end
godt, men hendes gammeløl var en drøm.
Gammeløl fik de kun i marken i høst og
slet. Øllejlen fulgte altid arbejdsholdet, og
i haven havde vi en tremands-lejle. I fol
kestuen var store trækovser med vippelåg,
som fordrede to hænder. Vi manglede al
drig øl på Hindsgavl.
(IHA 979, skrevet 1954).

Husjomfru og kokkepige har pyntet sig med
broderede forklæder og kapper, da de skulle
fotograferes i køkkenet under Fuglsang på
Lolland.

Kokkepige i et virkeligt
herskabskøkken
Anna Sørensen har i en beretning om at
være tjenestepige fortalt hovedtrækkene
af sit levnedsløb, der er ganske typisk for
de piger, som gerne ville ind i herregår
dens verden. Hun var husmandsdatter,
men faderen kunne fortælle om en herre
gård, og hun tog chancen, da den bød sig:
Jeg hedder Anna Sørensen, født Christi
ansen. Jeg er født den 21. december 1894 i
en mindre landejendom i landsbyen
Blangstrup, der ligger en mil nordøst for
Assens. Min far var født i landsbyen Ebberup, også en mil fra Assens men mod
sydøst. Mine bedsteforældre arbejdede i
haven på herregården Frederiksgave. Det
var der kong Frederik VII og grevinde Dan
ner boede om sommeren. Min bedstefar dø
de, da min far var 12 år, og så måtte min
bedstemor klare sig selv og tre børn. De
måtte hjælpe til på den store gård, og det
fik de føden for. Da far blev voksen, tjente
han på en bondegård i 10 år. Han fik 45
kr om året, men så fik han et meget fint
udstyr af lagner, dyner og mange andre
ting, en hel kistefuld. Min mor hed Ma
ren Larsen og var født på den samme
ejendom som jeg og mine syv søskende.
Hendes far var skræddermester. Mor kom
ud at tjene, da hun var 13 år. Der var hun
i 7 år, og der lærte hun min far at kende.
Han kom der at tjene de sidste 3 år, mor
var der. De blev gift, og far købte ejen
dommen af min bedstefar. Vi har været
syv søskende, men to små drenge døde.
Da jeg var 14 år, blev jeg konfirmeret,
og jeg gik ikke i skole længere. Det var
ikke almindeligt på landet. Jeg var så
hjemme den sommer efter min konfirma
tion, men så kom jeg ud på Lundegård,
den samme som mine forældre var på. Vi
var to piger. Jeg var storpige og forlangte

så 100 kroner for et halvt år, den anden fik
45 kroner. Vi sov i den samme seng, og
der var halm i sengen. Gulvet var et slidt
murstensgulv. Kammeret, som det hed, lå
ude bag bryggerset. Der var ikke elektrisk
lys, så vi havde kun en lille tælleprås.
Kammeret var meget lille. Jeg havde et
klædeskab, den anden pige kun en kom
mode, og der var ikke plads til den på gul
vet, men så stod den på sengekanten for
neden og så op ad en bageovn, som gik ind
i kammeret. Der var en slags trappetrin,
som den halve del af kommoden stod på.
Det lyder lidt mærkeligt, men det kunne
lade sig gøre. Jeg brød mig ikke om at
være der. Maden blev serveret i et stort
fad, som vi så måtte spise af alle sam
men.1 Der blev ikke øst op i tallerkener.
Der var et almindeligt komfur, som jeg
skulle pudse hver lørdag og pudse alle
vinduerne på hele stuehuset, og ellers
hjælpe til med det hele både ude og inde.
Jeg var der et halvt år. Den gang blev vi
fæstet et halvt år ad gangen. At rejse i
utide det måtte vi ikke. Vi blev ikke regnet
for noget, hvis vi gjorde det. Vi sagde
selvfølgelig du til manden og konen. De
var meget flinke mod mig, og jeg var ofte
med dem til koncert eller anden fest i for
samlingshuset, men jeg var alligevel ikke
glad for det ret snavsede arbejde med køer
og grise, så jeg sagde pladsen op, da jeg
havde været der et stykke tid.
Der var da kommet nye folk på en stor
gård i samme by, som jeg var fra. Pro
prietær Bøgh kom fra en herregård på Lan
geland, og fruen var også fra en herre
gård. Jeg fik at vide, at de søgte en stuepi
ge. Jeg søgte og fik pladsen. Det var jo
noget helt andet end på Lundegård. Jeg
havde værelse sammen med kokkepigen.
Vi havde hver sin seng, og der var bræd
degulv med tæppe på og et vaskestel samt
kakkelovn. Værelset lå lige ved køkkenet.
Når vi var færdige med arbejdet efter

middag, havde vi fri, indtil vi skulle lave
aftensmad. Der skulle vi ikke sy for fruen.
Det skulle jeg på Lundegård. Tiltalen var
De og fruen og herren. Der var fire børn,
men de to store sønner havde plads som
landvæsenselever på to store gårde på
Sjælland, så de kom kun i ferien og til
højtiderne. Der var en forvalter, tre karle
og en røgter, der skulle fodre hestene. Der
var en gift fodermester, som boede i et
hus ved siden af gården. En landvæsense
lev spiste sammen med herskabet. Jeg fik
100 kroner halvårlig, men når der var
gæster, vankede der lidt drikkepenge. Jeg
var glad for at være der. Påklædningen
var bomuldskjole og hvidt forklæde, når
jeg skulle ind med mad eller kaffe. Til
middagen om aftenen var det sort kjole,
hvidt forklæde og kappe på hovedet. Jeg
var stuepige i to år. Så sagde fruen, om
ikke jeg kunne tænke mig at lære madlav
ning. Det ville jeg gerne, og så lærte fruen
mig daglig madlavning. Jeg lærte mange
ting som kokkepige. Der blev brygget øl i
lange baner. Der blev ikke købt noget af
den slags. Vi slagtede også både grise, kal
ve, lam og fjerkræ. Jeg har lavet mange
meter pølser af alle slags. Det var meget
morsomt at lære det. Når vi skulle vaske
storvask, kom der en kone og hjalp til.
Der var meget at vaske. De unge menne
sker fik ikke deres personlige tøj vasket,
men alt sengelinned. Vi piger fik vort tøj
vasket, rullet og strøget. Rullen var ved
håndkraft. Der var lige blevet installeret
elektricitet. Det var noget helt nyt på eg
nen. Jeg fik en lille julegave af fruen,
blandt andet en bakkeserviet, som jeg har
endnu. Tøj fik vi ikke. Det var ikke så
dyrt. Det kostede 4 kroner at få en kjole
syet, og stoffet kostede også 4 kroner. Et
par fine sko kostede 5-6 kroner, et par
indesko 2 kroner og 2 kroner til en forså
ling. Mit undertøj og strømper fik jeg fra
mit hjem. Det lavede mor. Den pige, som
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blev stuepige efter mig, var min ældste
søster, som havde tjent i tre år hos skole
læreren. Der fik hun 35 kroner halvårlig.
Så kom hun til præsten og fik 45 kroner,
men da hun så kom til fru Bøgh, fik hun
100 kroner halvårlig. Hun var ikke så
stærk, så hun begyndte at læse til lærer
inde, da hun havde været hos Bøghs halv
andet år. Hun har været lærerinde på
Samsø i mange år.
Da jeg havde været kokkepige i et år,
sagde fruen til mig: Ja, jeg vil ikke sige
Dem op, lille Anna, men jeg har set i avi
sen, at godsforvalterens på Wedellsborg

søger en kokkepige. Hvis De kommer der
ned, kan De lære finere madlavning, og
måske kan De havne nede på slottet. Det
var jo en hel drøm. Fruen søgte pladsen
for mig, og jeg kom der ned, og der var jeg
i to år. Der var ret meget at bestille. Vi var
mange hver dag. Hr og fru Dahl Jensen,
fire børn, en barnefrøken, en fuldmægtig
og en kontorist. De spiste sammen. I køk
kenet var der to stuepiger, en hushold
ningselev og mig. I borgestuen spiste
karlene for sig. Der var påklædningen
ganske almindelig. Jeg havde et dejligt
værelse for mig selv på første sal med

Godsforvalterboligen på Wedellsborg danner port
til hovedbygningen. Her blev den unge Anna
Sørensen afprøvet som kokkepige, før hun fik
ansættelse i herskabets køkken.

Pigerne, der er fotograferet i Wedellsborgs
køkken, er fra venstre førstestuepige Anna
Nielsen, andenstuepige Bodil Nielsen,
kammerjomfru Regitze Larsen, husjomfru
Hansen bag hakkeblokken, andenkokkepige Karen
Rasmussen og beretteren førstekokkepige Anna
Sørensen ved kødhakkemaskinen.

kakkelovn og servante. Der var ingen ba
deværelse, men vi havde en stor balje i
vaskehuset, hvor vi blev vasket, dem som
ville. Der lærte jeg også mange ting. Der
blev slagtet en del fjerkræ. Vi havde en del
kalkuner. Det skulle jo passes alt sammen,
og især i rugetiden var der altid nok at se
til.
Vi måtte ikke omgås med nogle fra by
en, kun dem som hørte under Wedellsborg. Jeg savnede det heller ikke. Tre
gange om året var der fest på den store
avlsgård. Forår og efterår, når der kom
nye landvæsenselever, blev vi inviteret til

bal. Der blev også holdt stort høstgilde,
hvor vi var med. Vi følte os lidt mere end
bønderpigerne, men vi kendte dem jo
heller ikke. Den første verdenskrig udbrød
i 1914, men vi mærkede ikke til det. Rati
oneringen kom først i slutningen af 1915
og 1916, og da var jeg kommet ned på
slottet.
Fru Dahl Jensen spurgte mig en dag,
om jeg havde lyst til at komme ned på
slottet. Hun havde talt med comtessen, og
hun havde sagt, at de søgte en første kok
kepige til maj, om ikke jeg havde lyst til at
komme der ned, og det havde jeg. Det var
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jo en mægtig forandring. Det hele var helt
anderledes end det, jeg var vant til, men
det var jo det, jeg altid havde ønsket mig.
Der var et personale på 13, husjomfru,
kammerjomfru, tre stuepiger, to kokkepi
ger, to tjenere, tre staldfolk og en ældre
mand, Hans Jørgen, som skulle bære
brændsel ind til os i køkkenet, lige som
han fyrede i centralfyret og passede høn
sene og slagtede dem. Han var lidt af en
original, men meget flink. Husjomfruen
og kammerjomfruen spiste i en stue for
sig, begge vi kokkepiger spiste i køkkenet,

de andre i borgestuen. Herskabet bestod af
den gamle greve, hans datter comtessen,
en oldfrue, en barnejomfru og den lille
grev Tido, som var ca 10 år. Hans for
ældre boede på en herregård, som hed Tybrind. Den hørte ind under Wedellsborg,
men den lille Tido ville helst være hos
farfar.
Der er store voldgrave uden om slottet
med mange fisk, svaner og mange for
skellige fuglearter. Avlsgården lå et styk
ke fra slottet. Der boede en forpagter med
familie og tre til fire unge piger. Der var

Køkkenet i kælderen under den nordfynske
herregård Skovsbo blev fotograferet af Kristian
Hude i 1903.

en forvalter, en underforvalter, en ladefo
ged, ca 12 landvæsenselever, en foder
mester, tre til fire foderelever, et par røg
tere, som skulle holde staldene i orden, og
fem til seks daglejere, der boede et stykke
fra avlsgården i en række arbejderboliger.
Konerne hjalp til med malkning og for
skellige andre ting. Dengang var der ikke
malkemaskine, og der blev malket tre
gange om dagen. Der var et mejeri, som lå
i en landsby, som hed Husby. Der kørte
røgterne så mælken hen om morgenen, og
vi fik smør, ost og kærnemælk derfra.
Skummetmælken kom til avlsgården til
svin og kalve, sødmælk og fløde fik vi og
så. Vi havde altid piskefløde og smør, in
gen margarine. Mejeriet hørte med til
avlsgården. Der var også en smed med sin
smedie, der lå et lille stykke fra avlsgår
den. Der var jo mange heste, som skulle
have fodtøjet i orden, og dertil kom alle
redskaberne både fra avlsgården, haven og
parken. Skovrideren havde også heste og
lige så godsforvalteren og ikke at for
glemme hestene fra slottet. Alt gik jo ved
hestekræfter. Der var elektrisk lys over
det hele, men ikke elektrisk drivkraft til
maskinerne. Jeg tror nok, at smeden hav
de et par medhjælpere. Arbejdsvogne var
der jo en del af, og der skulle jo af og til
fornyes vognringe, og ellers smedede han
det, hvad en smed kunne lave.
Personalet på slottet kom ikke så meget
sammen med dem fra avlsgården, kun til
festerne, hvortil vi fik indbydelse til dans
forår og efterår samt til høstgildet. Gre
ven, hans datter comtessen samt den unge
greve og grevinde fra Tybrind kom alle til
spisning på avlsgården til høstgildet. De
spiste sammen alle og dansede både med
røgter og daglejer. Personalet på Tybrind
var også med, og der blev ikke holdt no
gen fest for dem. De unge fra godsforval
ter, skovrider og skovfoged, fisker, ja alt
hvad der hørte under Wedellsborg, var

indbudt. Vi unge fra slottet både piger,
tjenere og staldfolk, var også med, men
ikke til spisning. Vi fik kaffe, kager og
sodavand til festerne. Vi kunne godt risi
kere at komme til at danse med den unge
greve, deres søn grev Tido, som nu er ejer
af både Wedellsborg, Frijsenborg, Ty
brind og en hel del andre godser, som hø
rer ind under Wedellsborg.
Parkmesteren boede i et skønt gammelt
hus lige ved slottet. Hans arbejde bestod i
sammen med flere daglejere at holde den
store park i fin orden, skuffe og rive alle
gangene og slå de store græsplæner.
Græsplænerne blev slået med le, og
græsset blev lagt i fine cirkler. Det var
ikke en nybegynder, der kunne lave det
arbejde. Om efteråret, når løvet faldt, var
der meget at gøre. Det hele skulle jo være
i fin orden. I haven var der en overgart
ner, en undergartner og fire til fem mand,
som hele året arbejdede der. Der var lange
drivhuse med alt, hvad der kunne frem
stilles. Jordbær fik vi i februar måned. En
masse frugt fik vi, som så skulle syltes og
henkoges. Friske blomster af alle slags var
der også nok af.
Fiskeren sørgede for al fisk hele året.
Når der var de store fiskedage, var der
mange, som hjalp til. Så blev fisken sat i
et stort hyttefad. Når vi så på slottet
skulle bruge fisk, kom fiskeren med den.
Der blev også fanget gedder, ål og andre
ferskvandsfisk, hummer og en masse
forskellige skaldyr. Om foråret var det
muslingerne, der måtte holde for. Da
kunne de sidde i et tykt lag på nogle stæn
ger, som blev slået ned i havbunden. Der
blev kogt mange. I voldgraven var der
karper. Både karper, ål og gedder skulle gå
i brøndvand, før de blev slagtet. Ellers
smagte de af mudder. Om efteråret var
det krebsetid. Krebsene var i nogle store
moser. Der blev kogt mange til de store
selskaber, navnlig i jagttiden.

Jagtbetjenten boede i en stor smuk villa,
som lå lige ned til Lillebælt. Han skulle
sørge for vildt til slottet. Der var jo mange
forskellige dyr i de store skove og parker.
Når klapjagterne begyndte, var der meget
at lave, og han var også med sammen med
en del unge klappere. Der var ikke andre
damer med på jagten end den unge grev
inde, og hun fik nedlagt et stort dådyr,
som ingen kunne komme på skudhold af.
Det forsvandt altid lige pludselig. Det var
kendeligt på geviret. Det lignede ikke de
andre dådyr. Når jagtbetjenten kom ned
igennem den lange allé, som gik fra
godsforvalterboligen Adlerhus og ned til
slottet, så dyrene ham, og hvis han røm
mede sig, var dyrene væk i en fart. Om
vinteren kom dyrene ofte helt op til slot
tet. En dag kom der tolv lige forbi køk
kenvinduerne. Det var meget smukke
dyr.
Skovrideren og skovfogeden sørgede for
brænde til alle kakkelovne, og der blev
holdt brændeauktioner, så hvem der ikke
selv havde brændsel, kunne købe på
auktionerne, som blev afholdt om vinte
ren. Godsforvalteren var også med til
auktionerne. Han sørgede for indtægter
ne. På godskontoret var der foruden
godsforvalteren en fuldmægtig, en kon
torist og en til, som havde med regnska
berne at gøre. Godsforvalteren var også
med til de store klapjagter. Der blev skudt
mange dådyr, rådyr, harer, fasaner og
flere forskellige dyr. Det var flot at se, når
det hele blev lagt ud i en lang række til
beskuelse.
Vi savnede aldrig noget under ratione
ringen. Vi havde fået store sække rå kaf
febønner, som vi selv brændte i ovnen.
Margarine kendte vi ikke. Vi fik jo smør
ret fra mejeriet. På avlsgården slagtedes
alt, hvad vi skulle bruge af kødvarer. Køk
kenet på Wedellsborg var meget stort.
Gulvet var sorte og hvide fliser. Midt på
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gulvet var der et stort rundt bord. Det
stod husjomfruen og jeg altid ved, når vi
skulle ordne madvarerne. Der var flere
borde, som hver havde sin mission. Der
var et lille bord, som anden kokkepigen og
jeg spiste ved. I den lille spisestue spiste
husjomfruen og kammerjomfruen, og når
der var gæster med personale, spiste dette
også der. Nede i borgestuen spiste så
begge tjenerne, første kusken, anden ku
sken, rideknægten, tre stuepiger og et
gammelt husinventar. Herskabsopvasken
blev vasket op i anretterværelset på første
sal. Det ordnede tjenerlærlingen. Der var
en håndelevator, som gik ned til køkke
net. I den blev al maden hejset op i anret
ninger. Der var et særskilt opvaskerum
ved siden af køkkenet. Der var varmt vand
i rørene. Opvasken fra køkkenet og bor
gestuen klarede anden kokkepigen Karen.
Der var to store komfurer, som var sat
sammen på midten, så husjomfru Hansen
og jeg stod ved hver sit. Det var en varm
omgang om sommeren. Der blev fyret
med brænde og tørv. I køkkenet skulle vi
gå med træsko. Comtessen ville høre, at
vi var der. Vi måtte ikke gå med hjem
mesko. Det var listesko, sagde hun. Vi
sang aldrig i køkkenet. Det måtte vi sik
kert ikke. Fra køkkenet og op til comtessens værelse var der et talerør, og når så
comtessen ville sige en besked til os, blev
der ringet med en klokke. Når vi så satte
øret til talerøret, kunne vi nemt høre,
hvad hun ville os. Det var ofte, hvis hun
havde en eller anden lille ting, hun ville
forære os.
I opvaskerummet kunne vi tilberede de
forskellige grøntsager, som skulle bruges
til middagene. Ved siden af køkkenet var
der et stort spisekammer, hvor der stod en
stor kaffekværn. Kaffen blev købt i sæk
kevis som rå bønner. Disse skulle jeg så
brænde i ovnen i en stor bradepande. Det
var et ret stort arbejde. Der skulle jo pas

ses på, at de ikke blev for brændte. Om
søndagen måtte vi ikke brænde kaffe, da
lugten var meget gennemtrængende.
Der var et stort kælderrum, hvor der
stod et isskab. Det kom der frisk is på hver
dag fra ishuset. Den gang var der jo ikke
køleskab eller dybfryser. Ved siden af var
der et andet stort rum, hvor der stod to til
tre store saltbaljer. Der blev jo slagtet
gris, kalv og lam. Det blev slagtet og par
teret på avlsgården, og så ordnede vi selv
resten i køkkenet. Der blev lavet medi
sterpølser og spegepølser og mange andre
ting fra en slagtning. Et stykke fra slottet
lå ishuset, hvor ting, som skulle spises
fersk, blev hængt ned blandt andet af vildt
fra de store jagter. Om vinteren var vold
gravene og søerne isbelagte. Så blev isen
slået i stykker og kørt ned i ishuset. Kø
det, som hang der, kunne blive helt stivfrosset. Der blev også slagtet ænder og
gæs. Dem skulle jeg plukke. Det var et ret
stort arbejde. Fjer og dun skulle plukkes
af, før de blev skoldet. Høns og kyllinger
sørgede den gamle Hans Jørgen for. De
var grydeklare, når vi fik dem. Jeg skulle
holde det store køkken, spisekammer og
madkælder ren.
Påklædningen var bomuldskjole, hvidt
forklæde og kappe. Jeg delte værelse med
anden kokkepigen. Vi havde et meget
hyggeligt værelse med hvidskuret gulv,
tæppe på, sofa og pæne stole og en god
kakkelovn, som kunne brænde over.
Hver anden søndag havde jeg fri fra
klokken 2. Mit hjem lå 2^2 mil derfra,
men jeg fik en cykel foræret af min far, så
det gik helt godt.
I julegave fik vi alle hver en bomulds
kjole og hver en lille ting af comtessen.
Jeg har flere ting, som hun har foræret
mig. når der var gæster, og det var tit, fik
vi drikkepenge. Min løn steg til 120 kroner
halvårlig. Skat og sygekasse blev betalt af
herskabet. Der var meget at bestille, men

det hele gik så glat. Der var det bedste
forhold mellem os alle. Når herskabsfro
kosten var færdig, skyndte vi os ned på
vort værelse. Vi havde gerne et par timer
fri, inden vi skulle begynde på middagen.
Til daglig fik herskabet altid tre retter
mad, personalet to.
Comtessen var en dame på 45 år, men
hun var ikke rask. Hun fik leukæmi og
døde et par år efter, at jeg var rejst derfra.
Jeg har arvet et lille mahognibord efter
hende. Hun kom ofte ned i køkkenet og
talte med os piger. Når man talte til com
tessen eller til lensbaronesse Rosenkrantz
på Frederiksgave, sagde vi alle sammen
»Deres Nåde«.
Til frokost var tjenerne i jaket og stri
bede benklæder, til middagen i kjole og
hvidt. Stuepigerne hjalp ikke til med ser
veringen. De var næsten hele tiden i va
skehuset og strygestuen. Der var jo en
masse at vaske og holde i orden.
Når jagten gik ind, havde vi meget at
lave, for det var klapjagt, og der kom
mange fra de forskellige godser rundt om
og deltog i jagten. Så skulle der laves varm
mad, som blev pakket ind i tæpper og sa
ger, for at den kunne holde sig varm til
frokost. Der blev også smurt meget fint
smørrebrød både til herskaberne og klap
perne. Damerne var ikke med til jagten.
Dem havde vi så til spisning og the om
eftermiddagen, så der var travlt. Når jagt
deltagerne kom hjem fra jagten, skulle de
have middag. Den var ofte på fem til seks
retter. De forskellige tjenere, kuske og
kammerjomfruer, som var med, spiste i
borgestuen. De fik tre retter mad. Der
blev altid begyndt med en kold ret, melon,
som blev skåret ud som en kurv og pyntet
med blomster. Det var meget smukt. Så
fulgte som regel suppe, en kold fiskeret,
en steg - undertiden opsat fasan, en kold
ret steg eller lignende - en grøntsagsret og
is. De kolde retter kunne vi jo lave dagen

Seks piger fra Wedellsborgs hovedbygning, hvor
kun de bedste blev ansat. I bageste række fra
venstre kammerjomfru Regitze Larsen, husjomfru
Hansen, førstekokkepige Anna Sørensen. I
forreste række Anna Nielsen, førstestuepige,
Olga Nielsen, andenstuepige og Karen
Rasmussen, andenkokkepige. Betegnelserne er
Anna Sørensens.
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før. Vi havde altid et par koner til hjælp,
når vi havde mange gæster. Det var som
regel lige i syltetiden, og der blev syltet og
henkogt meget. Der skulle også bages
hver dag. Det var mit arbejde. Gæsterne
kom ofte ned i køkkenet og sagde tak for
den gode mad til jomfru Hansen og mig.
Selv om vi havde travlt, nåede jeg dog
at blive forlovet med en ung forstelev.
Han hed Hans Jensen og var fra Møn,
hvor hans far var skovfoged under et af
de store godser. Men da Hans Jensen var
udlært, rejste han til Jylland og blev forst

kandidat, og så gik forlovelsen i stykker.
Vi så kun hinanden tre gange om året, og
så blev vi enige om at bryde forbindelsen.
Så gik der mange år hen, hvor jeg ikke
havde nogen fast ven. Sex havde jeg aldrig
lært, og der blev aldrig talt om den slags
mellem os piger. Jeg er aldrig blevet for
ulempet af nogen, hverken af mit herskab
eller voksne sønner.
Hver uge måtte der komme to eller tre
koner fra arbejderboligerne og få frokost
og nogle fødevarer med hjem, særlig når
der lige var slagtet. Når der var barnedåb,
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konfirmation eller bryllup, fik de mange
ting fra køkkenet. Til jul blev der pakket
mange ting af fødevarer i store kurve, som
så blev kørt ud til alle arbejderfamilier.
Det var comtessen, som var med til at for
dele tingene.
Der var ingen spøgelser på Wedellsborg, men på Frederiksgave, som jeg
kom til efter to år på Wedellsborg, var der
den hvide dame. Jeg har nu aldrig set hen
de, men det påstås, at hun kom hver nat
klokken 12.
Sankt Hans aften blev der brændt bål
nede ved stranden. Det var meget smukt.
Det var jagtbetjenten, som ordnede det.
Fastelavn synes jeg ikke, der blev gjort
noget ud af, undtagen der blev bagt faste
lavnsboller.
Da jeg havde været på Wedellsborg i
halvandet år, kom der en lensbaronesse
Rosenkrantz, en datter fra Wedellsborg,
som lige var blevet skilt fra lensbaron
Rosenkrantz på Rosenholm i Jylland. Hun
skulle nu bo på herregården Frederiksga
ve, der var blevet fideikommis til We
dellsborg, og det skulle være et hjem for
værdig trængende damer af den wedellske
slægt, og da lensbaronessen lige var ble
vet skilt og ikke havde nogen steder at
være, kom hun som den første til at bo
der. Så kom hun en dag ud i køkkenet og
spurgte mig, om jeg ikke kunne tænke
mig at komme ned hos hende på Frede
riksgave som husjomfru. Jeg sagde: Tror
Deres Nåde, at jeg kan det? Så sagde hun:
Ja, det siger min søster, comtessen, at De
kan. Det var min første plads som hus
jomfru, så blev jeg jomfru Christiansen.
Jeg havde en ung pige til hjælp i køkkenet,
og der var tre stuepiger, en kammerjom
fru, en tjenestedreng og en chauffør. Det
var meget mere spartansk end på We
dellsborg, for baronessen havde jo ikke det
lager af alt som på Wedellsborg, og baro
nessen skulle jo have det bedste, så jeg

måtte se at finde på ting, som kunne bru
ges, men det gik meget godt. Baronessen
rejste meget, og hun var veninde med
dronning Alexandrine, som af og til kom
på besøg på Frederiksgave. Vi havde også
mange andre fine gæster. Den yngste af
baronessens to sønner var hos hende. Han
hed Holger Rosenkrantz og var en ung
mand eller dreng på 14 år. Han havde en
huslærer, som senere blev præst. Når vi
var ene hjemme, holdt vi ofte fest med de
to herrer. De var ligefremme og rare.
Da jeg havde sagt min plads op, baro
nessen skulle rejse til udlandet, fik jeg en
plads i Assens hos familien Plum. Da ba
ronessen kom hjem fra en Københavns
tur, sagde hun til mig, at nu skulle jeg ind
i det kongelige køkken. Det kan jeg des
værre ikke, Deres Nåde, for jeg har fæstet
mig hen til Plums i Assens. Det må De
sige op! Det kan jeg ikke. Den gang var
det sådan, at hvis man var fæstet til et sted
og ikke kom der, skulle man betale et
halvt års løn, og det mente jeg ikke, jeg
havde råd til, men hvor jeg har fortrudt
det. (NEU, skrevet 1980).
Da Anna Christiansen 1918 forlod herre
gården, tog hun plads i forskellige her
skabshjem i Assens og i Odense uden rig
tig at blive tilfreds. I 1924 blev hun atter
husjomfru, men nu hos Holger Rosen
krantz, der havde købt Abkjeldgård på
Helnæs. Her fandt hun sin livsledsager i
Claus Sørensen, der kom til gården som
fodermester og senere blev forvalter. 1
1927 forlod de gården for at prøve lykken
i deres eget lille gartneri. Det var imidler
tid ikke let at få en tilfredsstillende ind
tægt, og først 1935 fandt de blivende sted
som købmandsfolk i Bagsværd nord for
København. Her drev de forretningen lige
til 1976.
1. Det var netop i de år, at de fleste landboere holdt
op med at spise skemad af fælles fad.

Kokkepigen og hofjæger
mesterens stolthed
Efter konfirmationen kom Helga Jørgen
sen 1909 ud at tjene hos en murermester i
Staunstrup i Everdrup sogn. Efter to år
afløste hun en søster og passede hus for
faderen, tre yngre søskende og en syg
moder i et husmandssted på Tågeskov
Overdrev. Senere fik hun i 2 år plads i en
skovridergård, og tyve år gammel var det
på tide at tænke over fremtiden:
Den 1. maj 1915 kom jeg så i tjeneste på
Bækkeskov hovedbygning, der ejedes af
hofjægermester Vind. Han var dengang
ugift, og jeg skulle være kokkepige. Det
var mit store ønske at gå frem ad den vej
og måske kunne blive husjomfru, men
skæbnen ville noget andet. Jeg stod jo un
der husjomfru Jørgensen, som var en
streng dame. Vi havde jo også et folke
hold, som spiste her på hovedbygningen.
Dem skulle jeg først og fremmest sørge
for. Der var tjener, gartnerelev, under
gartner, matrialkusk, staldknægt, skytte
og køkkenkarl. Herskabskusken var gift
og havde hus for sig selv. Dengang blev
der tit kørt med 4 heste, når der var stads.
Køkkenet var i kælderen samt spise
kammer og fadebur, hvor der opbevaredes
mad. Der var et meget stort komfur.
Langs med vinduerne var der køkkenbord
og derunder skabe og midt på gulvet et
meget stort bord med en hvid marmorpla
de, hvor maden blev tillavet på, og når vi
bagte, blev dejen trillet ud der. Gulvet var
sorte og hvide fliser. I køkkenet stod et
pragtfuldt bornholmerur, og væggene var
behængt med kobber, potter, pander,
kasseroller og alt, hvad tænkes kunne. På
nogle hylder stod gamle store temaskiner,
et mægtigt arbejde at holde, men det var
hofjægermesterens stolthed, og når der
var gæster, kom han altid en tur ned i

Englænderen Charles Selby kom til København
som ung handelsmand. Han skabte sig en stor
formue ved handel og købte 1795 Bækkeskov,
hvorefter han helligede sig sit gods og søgte blandt andet ved at indkalde en engelsk forvalter
og arbejdere - at drive gården efter engelsk
skik. Også den nye hovedbygning, der
påbegyndtes 1796, blev bygget efter engelsk
forbillede og passende til en adelig købmand.
I 1906 arvede hofjægermester Ove Vind gården
med dens 742 tønder hartkorn eller 2800 tønder
land.

køkkenet med dem, så vi skulle altid have
et hvidt forklæde på vore pæne bomulds
kjoler og udenpå et bomuldsforklæde,
som vi kunne skynde os at tage af, når de
kom ned ad trapperne. Det var også en
oplevelse at se gæsterne på nært hold. Der
gik en bred gang gennem kælderen også
med sorte og hvide fliser. Der havde vi
vore værelser og folkespisestuen, og så
var der rum til at opbevare forskellige
ting. I den ene ende af gangen gik der en
trappe op til salene, i den anden en trappe
ned udefra. Der stod et par dejlige
laurbærtræer, hvor vi kunne tage blade,
når vi skulle bruge dem.

Når klokken var 6V2 begyndte perso
nalet at komme og få morgenkaffe. Klok
ken 9 var der smurt en tallerken mad til
hver og sat ind i spisestuen. Så kunne de
komme og spise, når de ville. Der blev sat
en kande øl ind til maden. Klokken 12
middagsmad, som altid bestod af to retter
og var god mad. Når så opvasken var til
side, og der var gjort rent i køkkenet, var
der en lille hvilepause, til der skulle be
gyndes på herskabsmiddagen, og så be
gyndte jeg at smøre aftensmaden, som de
fik på hver sin tallerken og the eller kaffe.
Husjomfruen tog sig af hofjægermeste
rens mad, og jeg hjalp til. Hofjægerme-
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steren havde mange store middage. Under
krigen lavede han middage for officererne
og ellers herskaber fra de store herregårde
rundt om i Sydsjælland. Så havde vi også
herskabskuskene, jeg skulle sørge for. Vi
havde en hjælpepige, men hun skulle tilli
ge gøre værelser i stand for dem, der spi
ste hos os. De lå rundt i de forskellige
bygninger, hvor de hørte til. Havde vi
rigtig travlt med middage, havde vi kone
hjælp.

Der var også en overgartner, som var
gift og havde sit eget hus, for der var et
stort gartneri, og de høstede alt, hvad der
skulle bruges, og gartneren pyntede bor
dene til selskaberne. Der blev også solgt
planter og blomster til folk, som kom i
gartneriet og købte.
Skytten skaffede vildtet, som skulle
bruges. Fisken fik vi sendt fra Gammel
Strand nr. 18 i København. Jomfruen
fortalte, at engang hofjægermesteren rin-

Køkkenet i kælderen under Brahesborg på Byn er
fotograferet af Kai Uldall 1918.

Opvaskerummet i kælderen under
Gunderslevholm, fotograferet 1956 af Niels
Elswing. Foran vinduet står en blok, beregnet til
at hakke kød på med en økse.

gede efter hummer og østers, kunne da
men ikke forstå, at han sagde, det er til
hofjægermester Vind, og hun gentog
Vind et par gange. Så blev han gal og sag
de: Ja, eller blæst da for Fanden. Når vi
skulle have hummer, måtte vi sidde oppe
og vente, til sidste tog var kommet til
Tappernøje, og staldkarlen havde hentet
dem. Vi havde en stor gryde med kogende
vand med salt og eddike og en gloende
ildtang. Når så der var kommet så mange

hummere i gryden, der kunne være, satte
vi ildtangen ned i gryden. Det lyder råt,
men det gik hurtigt. Vi havde også høns
og masser af kyllinger, som vi selv slagte
de til selskaberne.
Der var en ældre overstuepige til de
herskabelige sale, men der hjalp vi aldrig
til, så det havde jeg ingen kendskab til.
Min løn var 25 kroner om måneden.
(NEU 24046, skrevet 1967).

Helga Jørgensen håbede på at nå at blive
husjomfru, men da hun blev forlovet,
foretrak hun alligevel at følge med den
unge mand til København, hvor hendes
forlovelse i øvrigt gik i stykker. Hun
tjente flere steder i København og i byens
nordlige opland, indtil hun omsider blev
gift. Hun blev tidlig enke og arbejdede
derefter 21 år på fabrik, og som gammel
ærgrede hun sig over, at hun havde for
ladt herregårdsmiljøet.
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Husholdningselev,
eller en af de Åkær piger
Husholdningslærerinde
Ane
Marie
Nielsens beretning behøver ingen kom
mentarer. Den indeholder selv alle tæn
kelige oplysninger:
Min præstekammerat og veninde, Kir
sten, var kommet til Åkær som hushold
ningselev fra november 1918 og skulle
blive et år, og far og mor mente, det kun
ne være gavnligt for mig at lære madlav
ningens kunst samme sted.
Jeg syntes, det kunne være rart at blive
jen' åw di åkje pige (een af de Åkær piger)
og spændende at komme til det sted, hvor
mine forældre havde gået til hov, og hvor
min faster havde været kokkepige hos jæ
germester Neergaard. I hendes skuds
målsbog til 12 skilling står ordret:
Fæstet som Kokkepige i vort eget Køkken
med de dertil hørende Forretninger fra 1.
November 1882 til 1. November 1883
imod en Løn af 90 Kroner og mindst 10
Kroner af de faldende Drikkepenge. Løn
nen udbetales med 1/3 til 1. Maj og Re
sten 1. November.
Aakjær 14. Juli 1882.
P. S. Neergaard.
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I stille sommeraftener har vi ofte i mit
hjem, da jeg var barn, lyttet efter vogn
rumlen i sene timer. Det var di åkjes (dem
fra Åkær), der kørte hø hjem fra det
langstrakte engdrag.
Ved sammenkomster og gilder var der
altid een eller anden, der fortalte oplevel
ser dernede fra. Det var dengang brænde
vinen var en billig og daglig drik. Mor
somt var det at høre om de somre, da der
var svenske piger som arbejdskraft på
Åkær. Da søgte omegnens unge karle om
aftenen ned i Hestehaven til pladsen ved

Teglhuset, hvor pigerne lærte dem at
danse svenske folkedanse og at synge
svenske folkeviser. En af disse huskes
endnu.
Selv har jeg oplevet polakkernes tid, de
boede i Rækken. Jeg havde ondt af dem,
da de efter sigende ikke havde råd til at
spise andet end kartofler og salt, og jeg
husker deres frie, ranke holdning og pi
gernes brogede tørklæder.
Foruden Kirsten kendte jeg stuepigen
Olivia, tjenerstuepigen Helene, og til
ballerne i forsamlingshuset havde jeg set
og beundret nogle af landbrugseleverne,
så der var som sagt meget, der trak. Dette
med at stå og røre i gryderne var for mig
mindre væsentlig, men jeg var 20 år og
klar over, at livet ikke var lutter lagkage ville man være noget, måtte man lære no
get. De tre piger ville gerne have mig som
medtjener og gjorde husjomfru Hansen
opmærksom på, hvor der muligvis var en
erstatning for Petra, den anden hushold
ningselev, der nu skulle rejse til maj, da
hun så havde været der et år, - og en
eftermiddag kom jomfru Hansen i egen
person spadserende de to kilometer op til
mor. Jeg var ikke hjemme, men ved en
kop kaffe ordnede de to det fornødne. Jeg
skulle begynde 1. maj 1919 og blive til 1.
maj 1920, være villig til at deltage i alt
forefaldende arbejde ved den finere og
daglige madlavning, ikke have løn, men
heller ikke betale noget. - Frihed var et
ord, der ikke kendtes, heller ikke ferie.
Dagen oprandt med fint vejr, og om
morgenen cyklede jeg ned ad bakken til
»slottet«, - gennem kælderdøren og gan
gen fandt jeg ind i køkkenet. Ingen havde
ventet mig så tidligt, og jomfruen var der
ikke, så Kirsten viste mig ind på værelset.
Der havde Petra, som jo skulle rejse,
travlt med at samle de sidste sager sam
men i sin kommode. Hun havde jo også sit
arbejde at passe i køkkenet, så hun løb ud

og ind ad døren; jeg kendte hende ikke og
satte mig på en stol for at vente på, at far
skulle komme kørende i fjedervognen med
mit skab.
Værelset, jeg nu skulle dele med Kir
sten, også kaldet Kis, var stort og rum
meligt og føltes lunt. Der var indgang fra
kældergangen og fra køkkenet. Vinduet
med de små ruder vendte mod vest ud
imod haven og åen. Det sad temmelig højt
oppe, så der, hvor jeg sad, kunne jeg kun
skimte toppen af vejtræerne og skoven. Et
pæretræ groede op udenfor, sådan at kun
den ene halvdel kunne åbnes helt, den an
den halvdel kun på klem. Vindueskarmen
var meget bred på grund af den tykke
mur, og nedenfor stod et bord med lyse
dug og to stole. De brede gulvbrædder var
hvidskurede.
To store træsenge stod på langs ved den
ene langvæg og mellem dem en slags gar
derobe, nogle træknager med et forhæng.
Ved den modsatte væg var døren ud til
køkkenet, kakkelovnen og et fint toilet
møbel bestående af et bord med hylde un
der og et rynket bomuldsomhæng, oven
på bordet et indrammet spejl, og over det
gik en kort stang ud fra væggen. Den
skjultes af en roset af tyndt blomstret stof,
som fortsatte ned ad begge sider og ud
over bordets sidekanter.
Snart fik ventetiden ende. Petras kom
mode kom ud og mit skab ind. Kusken
Wendelbo hjalp til. Jeg kendte ham kun af
navn, men han blev os fire pigers gode
ven i med- og modgang.
Nu mente jeg, det var på tide at få be
gyndt at bestille noget, og efter at være
trukket i min nye bomuldskjole åbnede
jeg - lidt beklemt - døren ud til køkkenet,
hvor jomfruen var kommet til stede. Jeg
havde jo endnu ikke set hende, men vid
ste, hun skulle være slem.
Ude i det store køkken kom jomfruen
mig i møde og bød velkommen. Hun var

meget lille og spinkel og i hvid kittel. Nu
var det lige ved middagstid, hvor vi seks
spiste middagsmad; to solide retter; og
herskabet spiste frokost, der bestod af
koldt bord. Jeg dækkede køkkenbordet,
men kun til fem, da jomfruen sad på hug
geblokken midt i køkkenet. Over denne
var der et hvidskuret trælåg, der sluttede
om blokkens øverste kant. Stuepigerne
var i nydelige hvid- og rødstribede bo
muldskjoler med hvide forklæder og små
kapper på hovederne, Wendelbo sad for
bordenden. Jeg var meget sulten, men
kunne alligevel ikke spise noget på grund
af alt det nye, der skete og skulle ske.
Efter middagen hjalp jeg jomfruen at
tømme gryderne og stille levningerne ind
i fadeburet ved siden af køkkenet. Noget
af det kom i grisetønden, der stod under
vasken, og som gartneren hentede hver
dag til sin gris - og så gik jomfruen over
gårdspladsen ind til sig selv i den anden
fløj.
Kis havde imidlertid begyndt at vaske
op, og jeg tørrede af. Imens forklarede
hun mig, hvordan vi skiftede med de for
skellige arbejder hver mandag. Den, der
tørrede opvasken, havde altid tid til at
komme på værelset og nette sig lidt og til
at sørge for eftermiddagskaffen, den
skulle være færdig klokken 3, og dertil fik
vi hver to skiver franskbrød. Det var altid
hyggeligt at sidde ned og male kaffebøn
ner på kaffekværnen og glædeligt for de
andre at høre lyden.
Jomfruens tynde, hvide kop stilledes på
huggeblokken og 5 minutter i 3 skænke
des kogende vand i, så dampen snoede sig
opad i fine spiraler, når jomfruen kom ind
ad døren. Så hældte hun selv vandet af i
vasken og skænkede sin kaffe. Stuepiger
ne var ved denne tid klædt om i sorte kjo
ler.
Da vi var færdige med kaffen, begyndte
Kis og jomfruen på herskabets middag:

Fisk, vildt og dessert. Jeg løb ned til gart
neren med besked og fik grøntsager med
tilbage. I mellemtiden var der kommet
købmandsvarer, som jeg forsøgte at få på
rette sted. En stor gås var kommet fra be
styrer Villefrance fra Damsgård. Den
skulle jeg begynde at plukke i morgen, så
snart der var tid; men nu var klokken ble
vet så mange, at jeg skulle begynde at
smøre aftensmad til os i køkkenet, rug
brød og sigtebrød med spegepølse og ost,
og dertil fik vi the. Det spiste vi klokken
6V2; men forinden skulle jeg hente en stor
spand mælk nede i avlsgården. Det var
dagens højdepunkt. Jeg forstod det blot
ikke den første dag, men løb i fuld fir
spring lige ind i kostalden, hvor foderme
ster Jensen og alle de andre havde, efter
hvad de senere fortalte, været meget nys
gerrige efter at se den ny husholdnings
elev, og ingen havde hast med at give mig
mælken, men jeg bad så mindelig om at få
den straks, da jeg havde travlt og løb så
tilbage så raskt, jeg kunne. Jomfruen roste
mig, fordi jeg var så hurtig, og jeg strålede
som en sol.
Herskabet spiste klokken 7, og den, der
hjalp til med middagen, bar retterne op i
anretterværelset, hvor stuepigen tog
imod, og tog så det brugte service med
ned, og af desserten blev der altid ved bor
det taget lidt fra til os i køkkenet. Den
første dag var jeg jo ikke klar over hverken
det ene eller det andet, og som jeg stod lidt
fortabt henne ved vandtønden, hviskede
Olivia til mig, da hun var nede at hente
opvaskevand, at jeg jo kunne spise des
sert, og for at gøre mig nyttig og ihu
kommende mit held med at hente mæl
ken, spiste jeg, hvad der var på tallerke
nen, uden at nogen bemærkede det.
Efter at jomfruen var gået fra køkkenet
(hun spiste ikke dessert), og mens Kis og
jeg slappede af ved opvasken, kom begge
stuepigerne og spurgte efter desserten,

der plejede at stå på bordet. Kis mente,
den ved en fejltagelse var stillet ind i fade
buret, men pludselig gik det op for mig i
hele sin gru, hvad jeg havde gjort, og dybt
ulykkelig tilstod jeg at have spist det hele.
Vi lo allesammen og senere hen i livet,
når vi mødtes, ja, selv 30 år efter, kunne
vi le ad denne min fejltagelse.
Klokken 8-8 V2 var vi færdige med dag
ens arbejde, og jomfruen kom for at sige
besked om næste dags arbejde. Jeg skulle
jo plukke gåsen. - Så låsede hun døren til
fadeburet og kælderdøren, og vi piger
snakkede en times tid og gik i seng, men
forinden havde jeg dog fattet og forstået,
at dette med at hente mælk ikke havde
hast, og herskabets dessert var til deling
mellem vi fire piger og Wendelbo.
Næste morgen stod vi op klokken 6V2
og gik i gang med de faste pligter klokken
7. Skulle der lægges dej, var vi oppe klok
ken seks. Kis tog asken ud af komfuret og
tændte op. Jeg hentede nøglerne hos
jomfruen, gik op ad trappen gennem vest
- midter - og østfløjen og bankede forsig
tigt på døren, der åbnedes af jomfruen i
lang, hvid natkjole, og nøglerne blev mig
overrakt. På vejen tilbage ønskede jeg at få
tid til engang at kikke nærmere på de
mange billeder af herregårde, der hang på
indervæggen i smalle, sorte rammer. Så
låste jeg kælderdør og fadebursdør op, og
vi hjalp hinanden med at bære den store
askespand ud fra kosterummet under
trappen. Stuepigerne havde også ved den
ne tid tømt deres askeskuffer deri. Den
skulle bæres temmelig langt, så det var
vor daglige friske morgentur.
Nu lavede Kis kaffe og dækkede mor
genbordet. Stuepigerne gjorde rent oven
på, hentede gløder i komfuret i en lukket
glødeskovl, hentede brænde op, og jeg
trillede smørkugler med to riflede smør
skeer. Det kneb i førstningen at få dem
runde, og det tog lang tid. Til hverdags-
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brug blev der rullet til fire asietter i pyra
mide, første lag: 4-3-2-1, andet 3-2-1,
tredje 2-1 og til sidst en i toppen. De to
asietter var til herskabets morgenmad, de
andre to til frokostbordet. Efterhånden fik
jeg øvelsen, så tog det ikke mange minut
ter at klare den affære. Men fadeburet
skulle også nås hver morgen. Alt var
hvidskuret: bord, skab, hylder, stol,
spækkebrætter blev skuret med skurepul

ver og afvasket med koldt vand, og de
forskellige krukker, skåle, fade og kander
skulle flyttes og stilles på plads igen. Til
sidst blev stengulvet vasket.
Et kvarter over 8 stod jomfruens dam
pende kop på huggeblokken, og alle var
samlede til morgenbordet. Så løb Kis og
jeg gennem kældergangen efter brænde,
5-6 gange blev den flettede løb1 fyldt og
tømt over i den store brændekasse i køk-

Denne vej kom Anne Marie Nielsen cyklende op
til den trefløjede hovedbygning på Åkær nord for
Horsens fjord den 1. november 1918. Hun gik ind
ad kælderdøren til venstre i midterfløjen.
Husholdningseleven skulle tilbringe det meste af
tiden de næste to år i gårdens kælder.

Den venstre sidefløj af Åkærs hovedbygning set
fra sydfløjen. I den tilsvarende østfløj boede
husjomfruen. Hugo Matthiesen tog fotografiet i
1934.

kenet, så der blev top på. Mærkeligt som
man husker dufte. Denne duft af skært,
tørt bøgebrænde var lifligere end den fi
neste parfume. Den strømmede os imøde,
når vi åbnede døren til det store høje
brænderum.
Nu var der atter opvask, knivene skulle
pudses på bræt med knivpulver og en
prop, kartofler skrælles, og jeg skulle i
gang med gåsen. Jomfruen gik ovenpå til

hofjægermesterinden for at planlægge
dagens middag og andre ting.
I et af de mange kælderrum stod jeg ved
gåsen og begyndte at plukke fjerene af een
for een og puttede dem i en pose. Det var
et spændende rum med tykke stolper. Det
var nok een af dem, jeg havde hørt om, at
folk, der gik forbi, kløede sig på, og der
var jernstænger for vinduet. Måske havde
det været fangehul engang, eller var det
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blot for at forhindre indbrud. Det store
saltkar stod der også. Det var ikke i brug
mere. For mig at se, bestod det af en
mægtig udhulet træstamme, men hvem
havde dog haft kræfter til at anbringe det
der, måske Svend Felding, ham med de
tolv mands styrke og tolv mands appetit,
der efter sigende havde levet og arbejdet
på Åkær. Ja, der var meget at se på. De
gule fliser på gulvet var pæne og ikke helt
almindelige, og de var meget afslidte hen
imod en dør. Jeg måtte se, hvad der gemte
sig bag den; men den store gås lå på bor
det, kun en lille trekant havde jeg fået
plukket. Det lyste marcipanagtigt mellem
alle de mange fjer og dun. Men nu ville
jeg også være flittig. Da kom Kirsten lø
bende og fortalte, klokken var mange, og
at jeg skulle sætte kartofler over ilden til
vor middag. - Nu havde jeg altså været
jen åw di åkje pige et døgn, og hvad havde
jeg ikke oplevet, og der var heldigvis 364
dage tilbage endnu.
I tre dage, så snart der var lejlighed til
det, stod jeg i min ensomhed og plukkede
gås. Der var bitterligt koldt i længden.
Fingrene blev stive af kulde, og næsen
løb. Olivia og Helene kom et smut om
eftermiddagen for at se til mig og give
gode råd, men dunene satte sig på deres
sorte kjoler, og det var ikke så godt.
Heldigvis fik Kis lejlighed til at hjælpe
mig, da jeg næsten var færdig, og vi var
enige om, det havde været mange gange
lettere at fyre op under gruekedelen og
dyppe bæstet nogle gange i det kogende
vand.
Senere fik jeg lært at bruge fingrene.
Når der skulle være selskab, og skytten
kom ind med en snes kramsfugle og andre
småfugle, så gjaldt det om at få begyndt
og ikke se til højre eller venstre eller tæn
ke på andet end netop at blive færdig. Ofte
var disse små fugle så fede, at de revnede i
faldet, og da var dunene næsten ikke til at

pille ud. Fødderne blev skoldede, kloerne
klippet, og benene bundet op under låre
ne, øjnene blev taget ud såvel som strube
og tunge, næbbet skrabet og stukket ind i
lårene. Så blev hver fugl omhyggeligt
brunet i smør og dryppet med fløde. Det
var faktisk kun brystet, der blev spist.
Resten kom ud igen og havnede i spanden
til gartnerens gris.
Lettere var det med større fugle, skov
duer, agerhøns og fasaner, der var hver
dagskost på herskabets bord. Vildænder
og andre vadefugle blev i reglen flået.
Harer og rådyr forsynede skytten os
også med, og de hang om vinteren på øst-

I saltkammeret i kælderen på Ledreborg stod der
endnu i 1968 to store saltkar bestående af
udhulede træstammer, 2,5 meter lange. 1
saltkammeret var der desuden en bordplade på
bukke og et flueskab. Niels Elswing har
fotograferet rummet i forbindelse med en
registrering af gårdens indbo under ledelse af
Tove Clemmensen ved Nationalmuseets 3.
afdeling.

Forpagterens saltkælder under Rygård på Østfyn
er fotograferet år 1900 af Kristian Hude. En
øltønde ligger ved kældertrappen. Til højre
hænger en rist i to kæder. Her lå stykker af røget
flæsk og kød i fred for mus og rotter. De store
krukker er sikkert beregnet til fedt eller kødvarer,
nedsmeltet med fedt.

fløjens mur på store søm. Ofte hang de så
længe, at indvoldene var levende, men
kødets velsmag forhøjedes derved, mente
man, og øvelsen i at flå og spække en hare
kom mig til gode mange år efter, når jeg
som husholdningslærerinde holdt de
monstrationer på skolen eller i hushold
ningsforeningerne.
Fisk var også noget, der hørte hverda
gen til, mest kogetorsk, men også andre
fisk, som fiskeren, der boede i Kanalhu
set, fangede i Horsens Fjord. Nogle gange
travede Kis og jeg de ca. 3 kilometer der
ned om aftenen for at sige besked (om et
større eller et andet kvantum fisk). Vi så

aldrig ved disse lejligheder noget til men
neskene, de var for længst gået i seng, da
fiskeren skulle på fjorden ved 2-3 tiden
om natten, så vi råbte beskeden ind ad
sovekammervinduet.
Jeg havde været på højskole og holdt
meget af at synge, og Kis havde en smuk
sangstemme, så vi sang, da vi gik hjemad,
så det klang mellem skov og bakker; men
det skete kun een gang, for herskabet
havde hørt det og klagede til jomfruen,
der omgående gav os en større omgang,
fordi vi havde forstyrret natteroen. Ele
verne på avlsgården kunne jo også høre
os, og hvad kunne det så ikke føre til? -
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Der stod vi som faldne ned fra himlen. Vi
havde aldeles ikke haft nogen bagtanke
med vor sang. Vi syntes bare, det var dej
ligt at gå og ikke have pligter. Senere var
vi mindre højrøstede, når vi gik turen.
En eftermiddag kom fiskeren med en
del store ål, som blev hældt ud i vasken.
Jeg var alene i køkkenet, Kis og stuepiger
ne var i strygestuen, jomfruen på sit væ
relse, og jeg var meget ulykkelig. Ålene
var spillevende og drejede sig rundt i vild
forvirring, og jeg vidste, jeg skulle gøre
dem i stand. Da jeg endelig dristede mig
til at få fat på een af dem, snoede den sig
op ad min arm, faldt på gulvet og sprælle
de hen under brændekassen. Med ild
klemmen forsøgte jeg at fange desertø
ren, men uden resultat. Da vendte jeg mig
om imod væggen og græd. Dog, når nø
den er størst, er hjælpen nærmest. Wendelbo var blevet forsinket og havde ikke
fået sin kaffe sammen med os andre. Der
for kom han nu og spurgte straks delta
gende, hvad der var i vejen? Om jomfruen
havde skældt mig ud. Men jeg kunne kun
græde og pege hen imod vasken og under
brændekassen, og uden et ord tog han
straks sin lommekniv, stak alle ålene i
nakken, flåede dem og sprættede dem op.
Fyren under brændekassen fangede vi ved
fælles hjælp med ildklemmen og et ko
steskaft, og snart lå den istandgjort sam
men med de andre.
Wendelbo kunne jo ikke altid hjælpe,
når det kneb, men han var god at have i
baghånden. Han hentede posten til her
skabet og os hver aften, og han forstod at
aflevere et brev i hemmelighed, når han
skønnede, det var det bedste, og han kun
ne gå med mundtlig besked til dem i avls
gården, uden at det vakte opsigt.
Som før nævnt skiftede vi arbejde hver
mandag og skiftedes til at være med ved
vasken i vaskekælderen i østfløjen. Den
dag var vi oppe V2 time før for at fyre

under de to gruekedler, og to rare gamle
koner Grethe og Anna kom tidligt om
morgenen, fik soda, brun sæbe og hvid
stangsæbe udleveret og gik i gang, og den
dag vankede der formiddagskaffe klokken
10. Konerne var vore læremestre. Vi var
altså tre på række, der gned alt tøjet igen
nem på vaskebræt, og skinnende hvidt
blev det. Vi havde instruks om at passe på,
at konerne ikke stak sæbe til side til sig
selv; men selvfølgelig vidste de om denne
ordre, så vi opdagede aldrig noget, men vi
havde vore anelser. For det meste blev vi
sat til at skylle og blåne tøjet, hente bræn
de, fyre op og den slags ting.
Tøjet blev tørret på tørrepladsen, og ved
rulningen og strygningen skulle stuepi
gerne hjælpe til. Det var også deres arbej
de at stoppe lagener, linned, håndklæder
og viskestykker, men ikke lappe. Det
gjorde den forrige kusk Jørgen Jensens
kone. Hun var meget gæstfri, og vi fik
altid kaffe, når vi kom med lappetøjet, så
det var vel forståeligt, at en brist, der
egentlig kunne stoppes, ved et lille uheld
let blev til et hul.
Et andet gæstfrit sted var Damsgård,
hvor vi engang imellem hentede æg. Hvis
det skete om eftermiddagen, var der ikke
tid til hverken at nyde den skønne tur
igennem skoven eller til at drikke kaffe;
men var det om aftenen, kunne vi elever i
en fart få opvasken til side og komme af
sted.
Vi fire piger havde vore gode hjem i
nærheden, men det var sjældent, vi be
søgte vore forældre. Ofte var vi ikke fær
dige, før det var sengetid, og vi var alle
fire glade for at bruge en synål. Stuepi
gerne havde god tid hver eftermiddag til at
brodere underliv og underskørter. Kis
kunne sy en kjole, og da mine forældre
havde sølvbryllup det år, broderede jeg en
stor kaffedug til dem.
Det skete også, at vi var inviteret til

dans i Odder i Våbenbroderforeningen og
Landboforeningen. Vi skulle helst hjem
på samme tid, da vi kun havde een nøgle.
Det kunne være et problem, men det gik.
Værst var det om vinteren at gå gennem
kældergangene fra øst- til vestfløjen.
Rotterne løb os om benene. Det elektriske
lys lyste kun lidt og skulle slukkes samme
sted, som det tændtes. Det hændte også,
at rotterne kom ind ad det åbentstående
vindue på vort værelse og løb hen over
dynen.
Noget, vi så hen til med stor forvent
ning, var gårdens høstgilde med dans på
kornmagasinet. Landbrugseleverne, tolv i
alt, glædede sig også, såvel som de andre
medhjælpere gifte og ugifte, - og hvad
sker, samme dag, som festen skulle være,
trådte jeg forkert på den ene fod og måtte,
hvor nødig jeg end ville, blive på værelset,
så jeg fældede en tåre, da de andre tre var
gået.
Klapjagterne var en oplevelse. Meget
var blevet mig fortalt fra før i tiden, da
jægerne var til hest, og der blæstes i jagt
hornet, og skolebørnene havde fri fra
skolen for at klappe op. Alt dette var dog
gået af mode.
Vi i køkkenet var sådan en dag oppe
klokken 4 for at nå det hele. Frokosten
skulle smøres og pakkes i tøjkurve, og
som varm ret fik de engang fyldte selleri
med en lækker sovs, og når al maden var
læsset på vognen, kørte Wendelbo og een
af stuepigerne til Damsgård, hvor fru
Villefrance var værtinde for omegnens
herremænd, der kom kørende dertil om
formiddagen.
Hjemme havde vi nok at gøre med det
daglige arbejde og med jagtmiddagen:
gule ærter med meget godt fyld - og små
tynde pandekager med syltetøj. Den
gamle Grethe var i køkkenet sådan en dag.
Hun hjalp også til med at ordne gæste
værelserne ovenpå, fyre, bære brænde,

komme vand i servantekanderne og senere
slå det ud igen. Så hjalp hun os med op
vasken før og efter middagen, og vi fik
bud om, at hun ikke måtte være alene i
køkkenet.
Ud på eftermiddagen kom de forskellige
jægere kørende og lagde deres jagtbytte,
rådyr, harer, ræve og fuglevildt op ad ho
vedtrappen. Fra køkkenet kunne vi ikke se
noget, da vinduerne sad for højt oppe,
men fra vinduet i kældergangen fulgte vi
med, så godt vi kunne. Jomfruen var
meget beæret og kom i godt humør, når
een og anden af gæsterne kom ned i køk
kenet for at vaske hænder eller for at
veksle et par ord. Så kunne vi godt tillade
os at løbe ud i gangen skiftevis for at kik
ke, når vi hørte en vogn gungre over bro
en. Kusk og køretøj forsvandt så bagefter
ned i avlsgården.
Fru Villefrance serverede ved de store
middage, og stuepigerne var i sort med
pyntelige, hvide forklæder, lange kappe
bånd og hvide handsker.
Vi skulle jo også have kuskestuen i or
den. Det var et af rummene i nærheden af
køkkenet. Gulvet skulle skures, de kønne
gamle stole børstes, og bordet dækkes.
Kuskene havde fået middagsmad på
Damsgård sammen med gårdens folk, så
de fik aftensmad, en varm ret med kød og
kartofler, brød, pålæg og the. Wendelbo
var vært, og vi ville hellere end gerne
være den, der vartede op.
Grethe tog det store slæb med opva
sken, og vi så godt et ben med lidt kød på,
kartofler, sovs og lidt andet forsvandt un
der forklædet ned i en stor lomme i kjo
len. Det var alligevel kommet i spanden til
gartnerens gris. Hendes mand lå syg

På østsiden af Åkær ser man tydeligt
kældervinduerne i den svære kampestenssokkel.
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hjemme, så hvorfor fortælle det til rette
vedkommende, og der var da heldigvis
heller ingen, der spurgte os.
Når kuskene havde spist, gik de ned til
hestene, og vi tog af bordet. Ud på aftenen
fik de kaffe med kringle, og for gæsterne
serveredes der the med friskbagte smør
horn. Vi måtte ikke opholde os i kuske
stuen for jomfruen, men vi kravlede på
alle fire hen ad kældergangen og derind.
Så kunne hun ikke se os, hvis hun stod i
vinduet i modsatte fløj. De fleste af ku
skene var »gamle i gårde« og kendte sa
gens sammenhæng. De snakkede altid om
deres heste og også om deres herskab,
men aldrig nedsættende. De var også in
teresserede i, hvor de skulle mødes næste
gang, og vi fik det indtryk, at det egentlig
var dem, der bestemte, hvor og hvornår
den næste jagt skulle foregå.
Snart lød der ilsomme trin på trappen
og hen ad gangen. Det var Olivia eller
Helene, der kom med besked om, at den
eller den vogn skulle køre frem, så måtte
vi igen uset ud til vinduet for at se de
bortkørende, og enhver kusk, der selvføl
gelig passede tømmen, kunne alligevel al
tid lade det venstre øje strejfe kældervin
duet.
Dagen efter var der meget at drøfte.
Stuepigerne fortalte jomfruen, at alle
gæsterne roste maden. Så livede hun
svært op, og dagen var reddet for os. Men
vi skulle have at vide, hvad gæsterne
snakkede om ved bordet, hvem der gav
flest drikkepenge, selv om vi ikke skulle
have nogen af dem. Og hvis der var damer
med, ville vi vide, hvad de havde på.
Da vi nærmede os november, søgte Kis
plads efter Herregårdenes Adressetidende.
Vi, undtagen jomfruen, tog levende del i
sagen og ønskede hende en god plads. Jeg
havde længe set, at jomfruen altid var på
nakken af Kis, og at jeg ofte gik ram forbi.
Jeg syntes, det var så uretfærdigt, da Kis

var et reelt og dygtigt menneske. Dog
kunne vi godt undskylde jomfruen. Det
var jo hende, der havde ansvaret, og hvad
kunne vi egentlig andet end vaske op, gøre
rent, rense vildt, fisk og grøntsager. Der
snakkedes også om af andre, at jomfruen
var syg, hvilket også viste sig senere at
være rigtigt.
Den nye elev erindrer jeg utydeligt,
endda vi arbejdede sammen og delte væ
relse i et halvt år. Jeg husker ikke hendes
navn. Hun var en mærkelig tavs og in
desluttet person, og nu blev det mig, der
altid fik skænd, når jomfruens humør stod
på nul, eller måske var hun syg. Jeg fik
ofte at vide, at jeg aldrig blev til noget. Før
syntes jeg, tiden fløj af sted, men nu var
der umådeligt længe til maj.
Isskabet var endnu ikke opfundet, så
havde vi kød, der skulle gemmes, grave
des det ned i den hjemmelavede iskule. En
dag havde jeg gravet noget kød ned i det
nordlige hjørne, og da jeg nogen tid efter
skulle hente det, var det væk. Febrilsk
gravede jeg over hele kulen, men det var
og blev borte. Og det var min skyld,
mente jomfruen. Den gamle havemand
blev sendt ud for at grave efter det, men
uden resultat. Så det må jo være stjålet
enten af en firbenet eller en tobenet.
Een gang om året, om foråret, vaskede
vi dækketøj. Det var en kæmpevask af du
ge og servietter, og det var strålende sol,
da jeg hængte alt op på tørresnorene. Det
blev rullet, mens det endnu var halvvådt
og rullet igen, da det var tørt; men nu var
det også hvidt, blankt og stift.

De gamle herregårdsbygninger havde lange
gange både i kælderen og i de øvre etager.
Stenene på gangen i Åkær er slidt
af tjenestefolkenes trav frem og tilbage.

Herskabet bestod af hofjægermester
Christian Neergaard, hofjægermesterinden og frøken Ræder. Den sidstnævnte
var selskabsdame og vistnok en fjern
slægtning. Når vi en enkelt gang mødtes,
nikkede hun altid venligt til mig. En dag
tog hun mig med op i spisestuen, at jeg
kunne se det smukt blomstersmykkede
bord, dækket før gæsternes ankomst. Hun
var et mellemled mellem herskabet og tje
nestefolkene, tog sig kærligt af stuepiger
ne, og sammen med tjenerstuepigen He
lene passede hun hofjægermesterinden,
der var syg af gigt (og kunne næsten ikke
gå ved egen hjælp). Jeg har aldrig set
hofjægermesterinden.
Hofjægermesteren var høj og statelig
og meget aristokratisk. Han var en ivrig
jæger og holdt af selv at køre sin vogn
med de kønne køreheste. Kusken, Jørgen,
som omegnens folk kendte godt, sad på
bagsædet med korslagte arme og med en
mine, som om det var ham, folk ærbødigst hilste på, og det morede ham at løsne
armene og lave lang næse ned til dem, der
stod med hatten i hånden, så de uvilkårligt
trak på smilebåndet. Hofjægermesteren,
der jo ikke kunne se Jørgens komediespil,
har nok syntes, det altid var lutter glade
mennesker, han mødte. Alle småpigerne
nejede, og det gjorde vi også for præsten,
degnen og doktoren.
Det daglige liv på Åkær gik som efter en
snor og efter klokkeslet. Når det for ek
sempel ringede første gang til middagen,
gik hofjægermesteren fra kontoret og ind i
påklædningsværelset, og Olivia bragte
varmt vand. Når det ringede anden gang,
rettede vi maden an i køkkenet. Tredje
gang gik de til bords, og der blev serveret.
Men det skete en dag, at denne regel
mæssighed blev brudt, og som sædvanlig
var det mig, der kom galt af sted.
Det havde ringet første gang, da jom
fruen et par minutter efter bad mig hente

ildrageren oppe på kontoret. Den brugte
vi, når den var blevet rødglødende til at
lave mønster i den sukkerdryssede des
sert: russisk pandekage. Jeg skyndte mig
op ad trappen, rev døren op, gik ind og fik
fat i ildrageren bag kakkelovnen, da stiv
nede jeg af skræk. Hofjægermesteren stod
i døren og spærrede tilbagevejen. Han så
vred ud, med rette, hvad jeg skulle med
den ildrager. I min forskrækkelse kunne
jeg ikke sanse at give en undskyldning.
Jeg svingede med ildrageren og svarede, at
den skulle vi bruge, smuttede forbi hofjæ
germesteren og ned i køkkenet. Dette var
vor første og eneste samtale.
Ved bordet var der stor opstandelse.
Hofjægermesteren var vred, ville ikke
spise og klagede over den uopdragne hus
holdningselev, som han ikke ville have i
sit hus. Frøken Ræder tog mig i forsvar og
mente, der måtte foreligge en fejltagelse.
Stuepigerne, som på dette tidspunkt ikke
kendte sagens rette sammenhæng, var
dybt rystede. Jomfruen blev kaldt op, og
jeg vidste ikke andet end at græde, dog da
Olivia, Helene og Wendelbo blev klare
over, hvordan sagen hang sammen, trø
stede de mig med, at det hele var en storm
i et glas vand, og jeg blev da også mig selv
igen. Jomfruen sagde ikke et ord til mig,
da hun kom ned, men jeg ved fra stuepi
gerne, at frøken Ræder fik hofjægerme
steren formildet.
Resten af min tid på Åkær løb jeg en
stor omvej, hvis jeg så hofjægermesteren i
det fjerne, og jeg gik ikke ud ad kælder
døren uden først at se til alle sider, om
vejen var fri. Jomfruen opførte sig nu over
for mig de sidste måneder, som jeg kendte
fra Kirstens tid, og hun havde altid held til
at komme over mig i det - for hende rette øjeblik; nu havde jeg for eksempel
utallige gange stegt fuglevildt til fuld til
fredshed, vidste, hvordan det efter bru
ningen skulle stege langsomt, sådan at der
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netop var bevægelse i skyen og en enkelt
boble, der kom og forsvandt som et
blinkfyr. Jeg passede på som en smed og
havde en god samvittighed, når jomfruen
kom over i køkkenet - i utide - og lettede
på låget; men da var det som hekseri. Der
kom ingen bobler, og det var ikke blide
ord, jeg fik at høre. Næppe var hun ude ad
døren, før jeg så i gryden, og da kom
boblerne nok så lystigt.
Jeg var klar over, jeg ikke kunne påtage
mig en selvstændig plads, da det blev min
tur til at kikke i Herregårdenes Adresseti
dende. Jeg ville langt bort fra egnen og
valgte en proprietærgård i Tåstrup på
Sjælland, hvor jeg under husmoderens
vejledning skulle sørge for de to hushold
ninger, have ophold i familien. 240 kr i
løn halvårlig.
Jomfruen havde skrevet en anbefaling,
som jeg ikke havde bedt om, der stod:
Ane Marie Nielsen har været her paa
Aakær som Husholdningselev fra 1ste
Maj 1919 og har deltaget i saavel fin som
daglig Madlavning samt Vask. Jeg kan an
befale hende som en villig, flink og rar
ung Pige.
Aakær den 25.2.1920
S. Hansen
Husjomfru.
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Det var pænt af jomfruen, og jeg takkede
da også ved afskeden for alt, hvad hun
havde forsøgt at lære mig. - Ja, det var
svært at sige farvel til kælderrummene i
det gamle slot, til Olivia, Helene, Wendelbo, »min« store dejlige kat Gillekop, til
dem i stalden og til åen og skoven.
I året 1945 (25 år efter) var jeg atter
inden for Åkærs mure. Meget var da for
andret. Den gamle skovrider Sørensen bo
ede i nogle af værelserne i vestfløjen. Re
sten var ubeboet og medtaget af tidens
tand.

Anledningen til min tilstedeværelse var,
at afdøde hofjægermester Neergaards
sønnedatter Ebba Neergaard, som den
gang var kronprinsesse Ingrids hofdame,
gæstfrit havde åbnet døren for krigsramte
børn fra Frankrig, Belgien og Norge. Jeg
var hjemme for at pleje min syge far, var
formand for D.K.B.3 og havde tid og lyst
at hjælpe dernede hver formiddag i en
måned, dog ikke i herskabets køkken, men
i folkekøkkenet i østfløjen, hvor min fa
ster 1882 var kokkepige.
(NEU 19366, skrevet 1964).

1. Løb betyder kurv bundet af halm.
2. Damsgård er en avlsgård under Åkær.
3. Danske Kvinders Beredskab.

At lære fin madlavning
Karen Hansen er født 1897 i bondegården
Nåby Troldhøjgård i Skelby sogn på
Sjælland. Hendes fader var formand for
sognerådet, mejeriet, bageriet og foder
stofforeningen, og da hans datter var 18
år, kom hun til en herregård med et vir
keligt herskabsliv for at lære at tilberede
fin mad:
Jeg har haft syv års skolegang i Kagstrup
skole, men da jeg var 12 år, blev min mor
syg, og jeg måtte tage megen del i hele
husførelsen. Vi var tre børn. Da jeg var
18 år, kom jeg som husholdningselev på
Næsbyholm hos C. Howden Rønnenkamp
den 1. maj 1915. Vi var tre elever i køkke
net og blev kaldt ved efternavn Jensen,
Olsen og Larsen, og vor overordnede var
jomfruen, frøken Simonsen.
Der var to stuepiger, som stod under
oldfruen, frøken Nielsson, der var fra
Sverige. Hun havde ansvaret for rengø
ring, vask og strygning. Vi elever fik ligesom de andre piger - vort tøj vasket
sammen med herskabets. Derfor skulle
vort tøj være mærket, og vi skulle selv
stryge det. Det var et stort arbejde at dele
så meget tøj.
Kammerjomfruen var den eneste, som
ikke bar uniform. Hun skulle sørge for
herskabets garderobe, og hvis frøkenen,
godsejerens datter, ikke var hjemme,
skulle kammerjomfruen sørge for herska
bets hunde. Kammerherreinden (godse
jerens frue) havde to hunde, og kammer
herren (godsejeren) havde en jagthund,
men den boede nede ved kusken, og den
skulle chaufføren sørge for.
Vi blev alle kaldt ved efternavn bortset
fra kusken og stuepigerne. Et par dage ef
ter min ankomst mødte jeg kammerher
reinden på stien op til slottet. Hun hilste
på mig og bød velkommen til Næsbyholm

De tre husholdningselever på Næsbyholm
fotograferet i parken 1915. Det er Karen Hansen
(dengang Larsen}, som står til venstre.

4*

med den bemærkning: »Det er nogle me
get bløde hænder, De har. Der kan godt
blive meget at bestille«. Ellers talte vi ikke
med herskabet. Tjeneren fortalte, at han
tiltalte fruen som Hendes Nåde Kammer
herreinden. Herren tiltaltes Kammerher
ren.
I køkkenet kom der en gammel kone
med æg. Det var hønsekonen, som boede
alene med to børn i et lille hus oppe bag
frysehuset. En gammel mand kom med
brænde og havesager til køkkenet. En gift
gartner klarede gartneriet med to med
hjælpere og dertil fire koner, som gik og

rev havegangene, der var så brede, at ko
nerne kunne gå ved siden af hinanden, når
de rev. Det var gartneren, der kom med
blomster, og han pyntede herskabets
bord, når der var store middage.
Der var en jæger på Næsbyholm, han
kom med det vildt, som herskabet ønske
de. Vi tog selv skindet af - også af store
dyr, og vi parterede dyrene. Ligeledes
kom der en slagter med kød, og han skulle
gerne ind og sludre med jomfruen. Det
var ellers meget lidt, hun serverede for
dem, der kom med forsyninger til køkke
net.
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Fiskeren boede i et hus ved Susåens
udløb i Tystrup sø. Han skulle somme ti
der levere ål, men de var ikke værd at
spise, for de smagte mudret. Når herska
bet fik ål, skulle det altid være med kar
rysauce. Når vi en enkelt aften var tidligt
færdige i køkkenet, kunne vi - så mange
som havde lyst - gå ned til fiskerhuset og
låne en båd og sejle ud på søen.
Der var et stort ishus oppe ved skoven i
en bakke. Hele huset var beklædt med
tørvejord, og isen blev iset om vinteren og
fyldt ind i huset. Da vi kom til gården i
maj, kunne vi gå lige ind på isen, men hen
på sommeren var den sunket så meget, at
vi skulle gå ned ad en stige til isen. I spise
kammeret var der en stor zinkkasse, og
havemanden kom hver dag med to spande
is, der blev hældt i kassen.
Vi elever hentede hver dag to spande
mælk til køkkenet ved stalddøren. Der var
en meget flot og ren stald. Hvor mange
koner der var til at malke, ved jeg ikke,
men på staldgangen gik der en foderme
ster og svingede med stokken og så meget
energisk ud. Han så efter i sien, når ko
nerne hældte mælken op, og hvis der var
trevler eller klumper i den, kunne det godt
være, fordi koen ikke var malket ren nok
forrige gang, den blev malket. Nogle køer
er sene at malke færdig, og en kone havde
mange køer at malke. Der var også en for
valter, som så mere venlig ud. Ham talte
vi gerne med, medens fodermesteren ikke
så rar ud. Mælkespanden blev sat ned i
kassen med is, og næste dag blev fløden
skummet af, så der var altid mælk og flø
de.
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Christian Axel Jensen fra Nationalmuseets 2.
afdeling tog dette billede af Næsbyholms elegante
gavl. Det foregik i 1915, da Karen Hansen
arbejdede i kælderen.

Om formiddagen var tjenerne i grå
bukser og kadetjakke. Til middag var tje
nerne i sorte bukser med bånd på siden,
rød vest og brun jakke med blanke knap
per. Det var en meget smuk dragt. Kusken
havde samme påklædning, når han kørte
de lukkede vogne. Herskabet var til de
daglige middage i lange kjoler og smoking.
Kusken, Niels Kusk kaldtes han, var en
gammel mand, som havde en pæn bebo
else i et hus oppe i Næsby. Der lå også et
langt rødt hus, som blev kaldt Stiftelsen.
Det var beregnet til gamle folk, der havde
været på godset. Den tidligere oldfrue,
Christiansen, boede der. I frøken Nielsons
sommerferie skulle hun afløse hende,
men da den gamle oldfrue ville skynde sig
efter kammerherreinden, faldt hun og
brækkede et ben.
Som husholdningselever fik vi ingen
løn. Penge blev der aldrig talt om, og vi
havde heller ikke nogen lejlighed til at
bruge dem. Den nærmeste forretning var
Næsby brugs, og den lå 2 km borte. Der
var et godt sammenhold mellem persona
let. Efter at jeg var rejst, blev andentje
neren smidt ud, fordi han havde stjålet
noget. Man kunne ikke have uærlige folk.
Der var jo mange ting, der kunne friste
svage sjæle. Min mor har fortalt, at da
hun var stuepige på Gunderslevholm, lag
de kammerherreinden penge hist og her
for at se, om de blev liggende.
Vi husholdningselever skulle hver have
fire bomuldskjoler, seks hvide forklæder
og kapper. Vi havde ingen frisøndage,
men otte dages sommerferie. Husjomfru
en og vi elever boede i godsforvalterboli
gen, som ellers kun blev benyttet til kon
tor, for godsforvalteren boede på den tid i
Glumsø. Huset var dårligt holdt, og en
hver kunne gå ind ad hoveddøren. Der var
en gang med kontor til venstre. Til højre
hånd frk. Simonsens værelse. Vi gik gen

nem et stort værelse og derfra ind i to
værelser, hvor vi elever boede. En som
meraften i ferien var jeg alene. Da kom
der fire unge mennesker og bankede på
min dør og ville ind, men efter dem kom
oldfruen og skældte dem ud. Kan I kom
me ud. Frøken Larsen passer sig selv og er
fra et godt hjem. I skal ikke komme her og
genere hende. - Jeg var aldrig bange. De,
jeg var sammen med, var altid flinke med
undtagelse af husjomfruen, frøken Si
monsen. Hvorfor blev jeg først klar over
to år efter, at jeg var rejst. Jeg talte da med
gamle Niels Kusk, som fortalte, at for
valteren og husjomfruen var blevet gift.
Forvalteren var tit ved stalddøren, når vi
elever skulle hente mælk, og han gik ger
ne hen ad gaden med os. Han var en mand
på omkring de 40 år, så vi havde ikke de
følelser og tanker, som Sif havde. Sif var
vor benævnelse til frøken Simonsen, når
hun ikke hørte det. Der var ingen vægter
på gården, og alt stod temmelig åbent,
men der var jo mennesker allevegne.
Køkkenet var et stort kælderrum med
cementgulv med et køkkenbord til hver
side og et stort bord midt på gulvet. Ved
den tredje side var der et meget beskedent
skab til krydderier og kogebøger. I den
fjerde side var der to store komfurer,
hvori der blev fyret med brænde. Fra køk
kenet gik der en dør ind til brændsels
rummet. En anden dør førte ind til et an
retterværelse. Der var elevator fra køkke
net og til et anretterværelse ved herska
bets spisestue ovenpå. Tjeneren sendte de
fade, der skulle bruges til morgen-, mid
dags- og aftensbordet, ned med elevato
ren. Når der var store middage, blev bor
det dækket med faste tallerkener af sølv,
og spisestellet var flot malet. Når der var
jagtmiddage, brugtes der så store sølvfa
de, at der kunne ligge en hel bederyg på
dem.
Vi elever skulle være i køkkenet klok

ken 7 for at få ild i komfuret og sørge for
morgenmaden til folkene i hovedbygnin
gen. Frøken Simonsen kom også og fik sin
morgenmad i køkkenet. Vi kunne godt li
de at gå op ad køkkentrappen og sidde ud
enfor på kanten af trappen og drikke kaffe.
Derfra havde vi en pragtfuld udsigt ned
over gaden til ridegården. Til daglig fik
herskabet friskbagt brød til frokostbordet
klokken 12. Klokken 6 fik det middag med
tre retter. Folkene i hovedbygningen fik
to retter til middag klokken 12 og smørre
brød og te til aften.
Jeg glemmer aldrig den 2. maj, dagen
efter at jeg var kommet. Det var kammer
herrens fødselsdag, og der skulle laves
seks retter mad.
Kørvelsuppe med æg i mos
Fiskefilet med rejesovs
Lammesteg og nye kartofler
Hjærper med franske kartofler
Blomkål med bearnaisesovs
Diplomatbudding med sovs.
Jomfruen brugte altid to gryder til sovs, i
den ene opbagningen, i den anden skyen.
Den skulle være kogende og blev pisket ud
i opbagningen. Der var jo til middagen to
skysovse, og der var fart på. Skyen skulle
igennem en sigte. Vi står to lige uvidende
elever, og jomfruen var på kogepunktet og
siger: »Hæld til for Fanden«, uden at sige
hvilken sky det skulle være, og Jensen
hælder den forkerte sky i, og jomfruen
siger: »Sådan et par idioter!« Jeg blev me
get flad, men Jensen tog det med et mæg
tigt humør. Foruden gæster, der kom til
fødselsdagen, var den ældste datter, gift
med besidderen af Holckenhavn, ankom
met med to børn, nurse, stuepige og
chauffør. Det kunne jomfruen ikke tage,
for børnene skulle have deres egen mad,
og de og nursen spiste i anretterværelset,
stuepigen i kammerstuen og chaufføren i
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borgerstuen. Det var dage, hvor hele
personalet lavede alt, hvad de kunne præ
stere. Jeg førte dagbog over alle middage
ne, og det er meget morsomt nu at læse
dagbogen så mange år efter. Jomfruen
havde været i Hotel d'Angleterres køkken
en måned alene for at lære at lave sovs.
Der blev lagt megen omhu i at få det rette
udseende og den rigtige smag på sovsene.
Madlavningen var dengang et kæmpear
bejde. Der fandtes ingen maskiner ud over
kødhakkemaskiner. En masse ting blev
passeret gennem hårsigte.
Når en røget skinke var kogt, lagde
husjomfruen ildskovlen ind på gløderne i
komfuret, indtil den var glødende. Svæ
ren på skinken blev taget af, og der blev
strøet sukker på, og når den glødende
skovl blev sat på skinken, smeltede suk
keret til karamel, og skinken blev fint ly
sebrun.
Alle retter blev pyntet med et sølvspyd,
hvori der sattes blomster, alt efter hvad
stegen bestod af. En oksefilet blev lagt på
en sokkel, der blev lavet af ris, som blev
kogt til en stiv grød, formet i en kage
form. Rissokkelen blev pakket ind i sølv
papir. Til fugle blev sokkelen malet med
brun farve. Alt fjerkræ blev skåret ud og
lagt på plads, så det lignede et helt dyr. En
melon blev skåret ud som en kurv og fyldt
med skyggemoreller. Alt var smukt pyn
tet.
Havemanden kom med alt, hvad der
skulle henkoges eller syltes, blandt andet
ribs i store høkurve. Når gulerødder og
ærter skulle henkoges, kom blikkensla
geren med en mængde dåser, der blev
loddet og derefter kogt. Det gav en masse
arbejde og lange dage.
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Fra Karen Hansens dagbog over godsejerfamiliens
middagsretter i 1915.

En dag jeg var ene i køkkenet, kom
kammerherren derned og så sig om. Han
gik temmelig hurtigt igen med den be
mærkning: man kan jo ikke som herskab
være dette køkken bekendt. Jomfruen var
dygtig til madlavning, men sjusket med
sig selv og sine omgivelser, og hun var
konstant sur og ubehagelig i sin væremå
de, men kammerherreinden var mere in
teresseret i sine heste og væddeløb. I et
sådant stort hus kender herskabet kun de
personer, de er nødt til at tale med om det,
der skal ske dagligt. Jomfruen havde en
tid, oldfruen og kammerpigen hver sin
tid. Alle vi andre var kun fyld, som her
skabet hilste på, når vi kom, og når vi
rejste. Kammerherreinden havde sine
væddeløbsheste med opdræt, der skulle
passes med ture ud i skoven, og så rejste
hun ellers til København til væddeløb.
Kammerherren ville ikke med, og i stedet
holdt han middag til stor fortrydelse for
os. På den måde havde vi aldrig en frisøndag.
Om sommeren kom der to blinde damer
på besøg og dertil to drenge fra den kon
gelige balletskole. Den ene af drengene
var Svend Aage Larsen, der blev en kendt
balletmester. Den ene af de flinke damer
var en frøken Haslund. Hun var blevet
blind ved et vådeskud, idet hun var med
sin kæreste ude at sejle på andejagt. Han
ramte hende i tindingen, og hun besvime
de. Han troede, hun var død, og skød sig
selv, og han faldt ud over kanten af båden
og druknede. Hun var en meget smuk og
sød dame.
Der var ikke megen fritid om dagen.
Var der lidt, gik vi gerne op i parken til et
bestemt sted, der hvor parken begynder,
når man kommer fra Næsby. Derfra er der
udsigt helt op til Ringsted. Om aftenen
kan man se lysene. Vi måtte gå i parken til
en vis grænse, det vil sige i passende af
stand fra slottet. Den store dagligstue ud
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mod parken havde forgyldte møbler med
silkedamask som betræk og silketapet på
væggene. Når herskabet var borte, blev
der gjort hovedrengøring, og så var vi ele
ver rundt og se på alle herlighederne. El
lers havde vi ikke noget at lave der og
heller ikke tid til det.
Jeg kunne godt lide at se gæsterne blive
modtaget af tjeneren i liberi og at se de
flotte gæster og kulørte lys og damerne i
lange kjoler. Jeg synes, det er en skam, at
alle de gamle herregårde bliver nedlagt.
Ingen har råd til at bebo dem. Jeg har al
drig været misundelig på herskabet for
alle de goder, de havde. På grund af deres
velstand kunne vi nyde en dejlig velholdt
park uden at røre en finger. Så stor en
flok, som vi var i et herskabshus, kunne
hver passe sit job, og når dagen var forbi,
nød jeg det, at vi var mange. Jeg var den
yngste af hele flokken, og de var umådelig
flinke at være sammen med.
(NEU, skrevet 1980^81).
Den 2. november sluttede Karen Hansens

elevtid på Næsbyholm. Hun havde ikke
nogle planer om at fortsætte i herregår
dens verden, og to dage efter mødte hun
som højskoleelev på Sorø Højskole. 11918
kom hun på Haraidsborg Husholdnings
skole ved Roskilde, for hun skulle være
gårdmandskone, men hun bruger stadig
sin opskriftsbog fra Næsbyholm. Vi måtte
skynde os at kopiere den, da en festdag
nærmede sig. Her er beretningen med
flere hold supplerende oplysninger skre
vet sammen af udgiveren.

56

Om betydningen af et smil
på rette sted
Ejnar Wagner var andenårs landvæsens
elev 1914—15 på Tybrind:
Når vi var ude at pløje, så kørte vi på hver
sin ager; forkarlen var den første, der
satte hestene igang, og vi andre fulgte ef
ter. Tempoet var roligt, men stadigt - der
blev taget hensyn til de ældre heste. He
stespandene var parret sammen; der blev
ikke forlangt, at vi skulle følge med, hvis
vi kørte langsomme eller ældre heste, men
vi skulle køre hele tiden. Forkarlen passe
de tiden, og vi skulle være ved den ende af
ageren, hvor vi spændte fra; det kørte
forkarlen efter, men vi måtte ikke holde
og vente til forkarlen kom til enden af
ageren, men vi skulle køre til vi mødte
ham, og så råbte han: »Så vender vi om!«
Vi vendte så om, sådan at vi alle var ved
agerens ende til klokkeslet, men ingen be
gyndte at spænde fra, før forkarlen sagde:
»Så spænder vi fra«. Så gjaldt det om at
rubbe sig for at komme med; vi satte os så
op på den nærmer hest og bandt skaglerne
sammen over mankepuderne, sådan at de
kunne bruges som stigbøjler; blev det så
nødvendigt at sætte hestene i trav for at
nå rettidigt hjem, så hævede og sænkede
vi os i takt med hestens trav, det kaldte vi
at ride engelsk. Hestene skulle være i stal
den nogle minutter før spisetid, og når det
var tid, gik alle i flok ned langs forpagter
boligen, hvori vor spisestue lå. Ved enden
af forpagterboligen lå slotskøkkenet, der
arbejdede de unge piger, som tjente på
slottet, dem smilede vi til i farten. Der
groede gode frugter i slotshaven, og pi
gerne måtte sanke op, hvad der faldt af
træerne, og det kom lejlighedsvis os land
væsenselever til gode, så smilet betalte
sig .-----(NEU 27777, skrevet 1969).

Fra elev til husjomfru
Flere beretninger antyder, at husjomfru
en sjældent var elsket af køkkeneleverne.
Denne beretning er skrevet 43 år efter be
givenhederne i Skovnæs køkken, men den
unge, meget uerfarne piges harme over
den sure husjomfru lyser ud af hele dette
afsnit af Anna Holms erindringer. Pigen
var kun 18 år og opvokset i Maribo, så
hun kendte intet til det miljø, som hun
dumpede ned i. Hun skulle opleve meget,
før hun blev den livserfarne og kloge
kvinde, som erindringerne fortæller om.
Tiden er 1883, og beretningen er skrevet
1926. En slægtning har udlånt manu
skriptet til NEU til kopiering:
Den vinter begyndte fruen at tale om, at
jeg egentlig egnede mig godt til at gå vi
dere i husvæsenet; men de havde ikke råd
til at give mig større løn. De skulde sna
rere indskrænke. Det blev jeg jo lidt be
tænkelig ved. Ja, fruen vilde gøre alt for
mig med hensyn til at søge husholdnings
plads. Det skulde helst være et sted, hvor
jeg ikke skulde give noget for at lære.
Moder syntes ikke om det. Der blev søgt
på Oringe, men de pladser var optaget ca.
3 år forud. Andre steder blev forsøgt,
indtil en dag fruen foreslog Skovnæs. Nej,
sagde jeg bestemt, ikke der. Jomfru Han
sen er jo så skrækkelig, siger folk. Men
trods al snak kom den gamle justitsråd
Meincke en dag op til os og bad, om de
dog måtte få mig som husholdningselev,
for nu havde de besluttet, at nu skulde
jomfru Hansen i Klosteret. Når jeg blot
vilde være der et år, så skulde jeg få plad
sen som husjomfru på Skovnæs efter hen
de. Dette kildrede jo lidt i panden både på
moder og mig, og det gjorde, at vi slog til.
Det var til 1. maj, jeg skulde derud.
En gang kom fruen i tanker om, at det
var bedst for mig at skrive alt det op, jeg

havde lært med hensyn til madlavningen,
og hver formiddag tog vi så en time, og
det har jeg haft megen fornøjelse og nytte
af. Jeg har den bog endnu, og mine børn
og andre har lært efter de samme princip
per. Gennem mig fik fruen lyst til at gå
videre med at oplære de unge, og hun
oprettede derfor en husholdningsskole i
Hunseby, da de senere flyttede der ned på
landet, og desuden har fru Drewes udgivet
en kogebog, som er solgt i flere oplag; det
er med henblik på de unge piger, hvis
livsgerning har hindret dem i at lære hus
holdning. Fruen forærede mig et exemplar, da den var færdig.
Nu nærmede sig tiden, da jeg med sorg
skulde tage afsked med disse kære men
nesker. Inden dette skete, havde fruen
hjulpet mig med at lave al mit tøj i stand.
Jeg havde således fem bomuldskjoler at
skifte med, nye som gamle. Moder skulde
være til stede i afskedens stund, og fruen
holdt en rørende tale over mig, jeg græd
hele tiden. Fruen læste derefter en anbe
faling op, som hun havde formet som et
brev, jeg skulde have med ud til jomfru
Hansen på Skovnæs. Dette brev gjorde
mig mere ondt end godt, fordi hun opfat
tede det, som om jeg var udlært. Jomfru
Hansen var stokdøv. Jeg kan huske, jeg
blev så hæs og fik så ondt i mit bryst af at
gå og skrige så højt hele dagen. Tilmed var
hun meget mistroisk. Foruden husjom
fruen og eleven blev der holdt kokkepige
til at lave folkenes mad, en stuepige til
herskabets lejlighed, som var ovenpå, og
en mellempige der skulde holde gartne
rens, forvalterens og elevernes værelser i
stand. Desuden skulde hun hjælpe lidt her
og der. Hun var svensk. Et par dage ind i
maj måned ankom der 10 svenske piger til
at gå i roerne, og mellempigen tog imod
dem, og for mig at høre var det som en
flok gæs. De talte i munden på hinanden.
Jeg kom til at interessere mig meget for
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det svenske sprog, og jeg fandt det var
morsomt at tale med dem. De skulde spise
ved et langt bord, der blev sat hen i bræn
dekælderen. Der stod strygeovnen og el
lers vor skraldekasse. Jeg syntes, det var
skrækkeligt. Der var også landvæsensele
ver, men dem så vi ikke meget til, da de
spiste i en anden kælder. Maden, de fik
der, var forfærdelig dårlig. Om morgenen
kogt mælk og store rundtenommer fedte
brød til, aldrig smør og hver et stykke
ostemad med i marken, aldrig kød på.
Middag sulemad to gange om ugen, skif
tevis kål og ærter. Pandekager en gang
ugentlig og ellers grød og vælling.
Thorvald Petersen gik morgentur hver
eneste morgen helt derud, og når han kom
lige ud for bygningen, skulde han altid
tænde sin cigar. Dette havde pigerne lagt
mærke til, og en dag sagde de det til mig.
Jeg lod jo, som jeg ikke kendte noget til
det, og så til sidst sagde jeg, at det måtte

være vor selskabsdame en frøken Peter
sen, som lige var kommen dertil. Men pi
gerne var så nysgerrige, og de skulde
snart få vished for det. Det traf sig netop
således, at han en dag skrev et brev til
mig, og da var jeg bleven så rød i hovedet,
sagde de. Der stod noget om, at han læn
ges, længes så mægtigt efter at se og tale
med mig. Hvor tit har jeg ikke roet over
til Kidnakken for dog at få et glimt af Dem
at se; men forgæves. Dette brev havde jeg
puttet i min lomme og glemt at gemme
det, da jeg om eftermiddagen skulde op og
klæde mig om. Jeg kunde godt se på mel
lempigen, at der var noget, som hun og
stuepigen smiskede om, men jeg tænkte
ikke på noget, før en dag i rullestuen ku
sken og begge pigerne og jeg skulde træk
ke rullen, og jomfru Hansen skulde trille
på. Da kunde pigerne ikke holde sig læn
gere, uden de sagde, jeg længes, længes så
mægtigt. Det kan nok være, jeg blev rød i

hovedet, men hvad skulde jeg gøre. Den
døve kunde jo ikke høre noget; men jeg
vilde jo heller ikke sige noget, når kusken
var der; men så snart jeg blev ene med
mellempigen, fik jeg besked på det. Af
brevets indhold kunde det jo tyde på, at
jeg havde noget at gøre med ham, så det
rygtedes strax i hele byen, at jeg var kæ
reste med Thorvald Petersen. Jeg var lidt
ked af den historie, og jeg gjorde alt for
ikke at komme ad de kanter; men ingen
undgår sin skæbne. En morgenstund kom
jeg gående med hele min kjole samlet
sammen om alt det snavstøj, jeg kunde
bære, og skulde ned med i vaskehuset. Da
kom han, og jeg løb lige i armene på ham.
Højlys dag, som det var, kunde der jo ikke
blive lang snak; men han fik alligevel lej
lighed til at knuge mine hænder.
Jeg var i det hele taget forfærdelig ked
af at være der på Skovnæs. Jeg syntes ik
ke, jomfru Hansen var rar, og hun forstod
I 1893 tegnede Tom Petersen køkkenet på
Egeskov til Illustreret Tidende. En pige står foran
det store komfur. På dets plads under røghætten
har der tidligere været en muret bænk, hvorpå
ilden tændtes. Gryder og kedler hang da over
ilden i jernkroge, eller de stod på trefødder. På
væggen til højre for komfuret hænger et
ristejern, der egentlig hører til på det åbne
ildsted. Skiftet til et komfur lå næppe mange år
tilbage.
Under vinduet til højre står en tønde til vand.
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Kasse til opbevaring af røget kød på
Brahetrolleborg. Den er 255 cm lang, og inde i
den er der 40 kroge til at hænge kødet på. Niels
Elswing har fotograferet den 1954. Tilsynet med
de røgede og saltede madvarer påhvilede
husjomfruen.

ikke at undervise. En dag kom den unge
fisker Wriedt ind med en forfærdelig stor
gedde, som han smed på kældergulvet. Jeg
gik jo og skævede til den store levende fisk
og var egentlig bange for den; da kom
jomfru Hansen og sagde disse ord til mig:
Gør den i stand, og dermed gik hun, og
jeg sagde så til kokkepigen, hvordan skal
jeg dog få livet af sådan en svend. Åh,
sagde Dorthea, skær dog hovedet af den,
så dør den sku nok. Skal jeg hjælpe Dem,
sagde hun, og dermed tog hun den store
brødkniv og skar hovedet af og puttede det
i skraldespanden; men så kom jomfru
Hansen og gimpede med næsen og rystede

på hovedet og løb lige op til fruen, som
snart kom ned, og der blev jo en farlig
snak frem og tilbage, og jeg, synderen,
stod og hørte til. Til sidst dristede jeg mig
til at spørge, om jeg måtte sige noget til
min undskyldning? Ja, sagde fruen. Jeg
sagde: Jeg er kommen her ud for at lære,
og så burde jomfru Hansen ikke nøjes med
at sige de ord til mig: Gør den i stand. Jeg
vidste jo ikke, at her skulde være selskab,
eller på hvad måde den skulde skæres op,
om hovedet skulde blive på eller ej. Det
skulde jo jomfruen vise mig. Men så kan
det nok være, at bladet vendte sig, da var
det så jomfru Hansen, der fik skænd af

fruen. Det endte med, at hovedet kom op
af spanden og blev syet på.
Når der skulde slagtes der på gården,
var der en mejeribestyrer, som kom og
besørgede det hele. Han havde mejeriet i
forpagtning. Han hed Haahr, og han hav
de en datter, der også havde lært hushold
ning der, og som jeg løste af. Det første
kreatur, der blev slagtet, efter jeg var
kommen, var en ko, og Haahr sagde til
mig: Ja, nu skulde De jo være her hos mig
og se, hvordan man parterer en ko; men
De skal vel hen og sy rullepølser, det
måtte Kathrine heller ikke. Det blev så
nedsaltet, men jomfruen sørgede ikke for,
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at det blev holdt nede under lagen, som
jeg havde set hos Drewes. En dag strax i
maj måned kom der et helt læs røgede
sager og varmt, som det allerede var i
vejret, var jeg med til at bære det hele op
på det allerøverste loft i bygningen. Der
efter lå jomfruen deroppe en halv formid
dag og pakkede det hele ned i dertil ind
rettede lange kasser med hakkelse og
halm. En formiddag blev jeg beordret til at
gå op og hente en røget skinke, og da jeg
stak min hånd ned, føltes det så mærkeligt
varmt. Mærkværdig nok spurgte jomfru
Hansen mig om, hvordan det havde det
deroppe, og jeg sagde strax, det er så
mærkeligt varmt. Hun tog en kniv og en
spand og forsvandt skyndsomt. Vi i køk
kenet kunde ikke begribe, hvor hun blev
af; men langt om længe kom fruen ned til
mig og bad om, jeg vilde gå op til jomfru
en med en spand, og der mødte mig et
sørgeligt syn. Der lå hun midt imellem al
flæsket. Der var levende i det hele, og der
var ligefrem en rådden stank ved det hele.
Det var som en flydende grim masse, og
ellers var det hele fyldt med springere.
Mange, mange spandfulde blev båret ned i
møddingen, og resten var ikke til at befri
for orme og rådden stank. Da var det, fru
Meincke sagde til mig, om hvorledes fru
Drewes bar sig ad. Se dette her skulde jo
ikke således være; men desuagtet fik fol
kene ikke andet at spise hele den sommer.
De svenske piger spigrede det op på væg
gene. Så kunde det hænge der og pynte i
deres kælder som skilderier. Kokkepigen
måtte lade suppen si, før hun kom kål og
urter på. Nej, det var en skrækkelig som
mermad på Skovnæs.
Jeg stod en formiddag ved det runde
bord nede i køkkenet og smurte mad til
frokost. Da ser jeg pludselig jomfru Han
sen stå foran mig og sige: De må ikke
sådan skære af lammestegen og lægge på
elevernes mad! Hvad siger De jomfru

Hansen, og dermed smed jeg kniven på
bordet, skal jeg nu skyldes for, at jeg
stjæler? Nej, nu skal det være forbi, me
get har jeg tålt af Dem, men nu er det
forbi, nu går jeg, og dermed gik jeg op på
mit værelse. Jeg mødte selskabsdamen og
bad hende sige til fruen, at jeg gerne vilde
tale med hende. Dette blev mig tilladt, og
jeg fortalte så fruen om min hensigt, at
jeg ikke kunde holde jomfru Hansen ud
længere og om beskyldningen for lam
mestegen. Da sagde fruen: Gå nu op på
Deres værelse og gør Dem i stand. Så skal
jeg sende bud til kusken om at køre Dem
hjem til Deres moder og gå så tilsammen
over hos fru Drewes og sig til dem, lige
som jeg siger: De må komme igen i aften
og prøve på at være her sommeren ud, så
skal jeg alligevel skaffe Dem plads og give
Dem anbefaling, og så taler jeg med jom
fru Hansen. Moder blev jo meget forbauset ved, at jeg kom kørende hjem, og
ved det, jeg fortalte, og vi fulgtes så se
nere ad over hos fru Drewes, og de snak
kede jo for mig og beroligede mig, det de
kunde. Men jeg var meget ked af at skulde
bide i det sure æble igen og være der vi
dere. Moder fulgte mig ud om aftenen,
klokken var 11, og tænk, døren stod åben.
Der gik så jomfru Hansen og ventede mig.
Hun slog begge sine arme om mig og lo
vede bod og bedring, men det mærkede
jeg såmænd aldrig noget til. Der var ble
vet holdt forhør, og så viste det sig, at det
var kokkepigen, der stjal fødevarer både
æg og smør og gav sin moder det ud af
vinduet om morgenen, før andre kom op.
Nå, sommeren og efteråret gik sin gang
uden, at der særlig hændte noget. Men så
gik jagten ind, og justitsråden kom ud på
sine jagtture og efterfølgende selskaber.
Da traf det sig, at han havde været på
Stensø ved Nakskov, hvor en ung mand
lige havde købt gården med inventar der
iblandt en gammel og halt husjomfru,

som hr von Beck ikke kunde med. Han
beklagede sig ved bordet, og så var det, at
justitsråden anbefalede mig. Dette blev
hr von Beck så glad over, at han beslutte
de strax at komme ud til Skovnæs for at se
mig. Dette vidste jeg jo slet ikke det
mindste om, før en dag selskabsdamen
frøken Petersen kom ned i køkkenet og
skulde tale med mig. Hun sagde: Der er
kommen sådan en fin herre, som vil se
Dem. Mig, sagde jeg. Ja, jeg skulde bede
Dem om fra fruen, om De vilde gå op på
Deres værelse og tage Deres sorte kjole på
og et hvidt forklæde og så komme ned til
fruen i spisestuen. Jeg blev helt rød i ho
vedet og flov og tænkte: Hvad mon det
kan være for en herre. Det var imidlertid
hr H. E. von Beck til Stensø ved Nak
skov, oplyste fruen mig om. Jeg kan hu
ske, jeg stod og rystede, og vi stod op hele
tiden. Han betragtede mig lidt, og dermed
foreholdt han mig, hvorledes kaffen til pi
gerne skulde være og om, at de skulde
have anden skumning i kaffen, og i det
hele taget talte han til mig, som om det
var en selvfølge, at jeg skulde tjene ham.
Jeg spurgte så fruen, om hun troede, at
jeg kunde, hvortil hun svarede, ja, det kan
De sagtens, De kan jo lave forloren skild
padde, og desuden gik det jo så godt, da vi
var alene, og jomfru Hansen havde fri i 14
dage, og dermed var det så afgjort, at jeg
skulde ud i det fremmede. Af løn skulde
jeg have 65 kr for vinteren. Jeg spekule
rede jo noget på, om han var gift eller
ungkarl, eftersom han stod og talte om
kaffen. Jeg var selvfølgelig glad ved at ha
ve fået en plads, men mest for at slippe
for den forhadte jomfru Hansen. Hr
Beck skrev flere gange til fruen efter mig,
og han nåede at få mig 14 dage før no
vember, og glad var jeg. Men forinden
måtte vi gøre hovedrent alle steder, og det
var jeg på den måde med til to gange i den
sommer, og det var strengt, særlig da vi i

Hellenæs ligger på nordsiden af Nakskov fjord.
Hen er nu på 38 tønder hartkorn, men opnåede
først denne størrelse i løbet af 17- og 1800årene ved
tilkøb af jord og ved inddæmninger fra fjorden.
Disse var kostbare, og den foregående ejer måtte
1885 sælge gården til Povl Engholm, samtidig
med at Anna Holm kom til gården. Fotografiet er
fra omkring 1900.

den store spisestue skulde hænge de tunge
gardiner op. De blev hængt på een stang
og skulde løftes op alle 8 samtidig med
kuskens hjælp.
I det foregående afsnit har Anna Holm
fortalt om sine oplevelser som hushold
ningselev. Hun tjente en tid på pro
prietærgården Stensø, hvor hun i øvrigt
blev forlovet med forkarlen. Som tyveårig
blev hun ansat som husjomfru på Helle
næs. Nu hed hun jomfru Merkel, og hun
var meget ung til dette hverv. Det skulle
hun snart komme til at mærke:
Jeg må jo så fortælle kort og godt om mit
indtryk af gården Hellenæs. Det var en
meget større gård, der ligger ca en halv
mil fra Nakskov på den anden side. Ejeren

hed dengang Engholm, en lille rødhåret
herre med små stikkende øjne. Hans frue
så ud til at være meget yngre. Hun hed
Charlotte og var ualmindelig smuk, høj og
flot. Jeg kunde se, der ventedes en arving.
Fruen forstod sig ikke det mindste på hus
væsenet, og jeg opdagede snart, at de le
vede ret dårligt sammen. Der var herre
gårdsmejeri der på gården, så der var me
jerske, fodermester, gartner, kokkepige
og stuepige. Der var også en forvalter.
Disse nævnte mennesker skulde have
kaffe om morgenen bragt på de forskellige
værelser, og til denne kaffe lagde fruen
med en theske puddersukker på en flad
tallerken, en til hver kop. Det var alt det
sukker, jeg havde at råde over hele dagen.
Der fandtes ikke det fjerneste i et meget
stort spisekammer, og jeg måtte le ad fru-
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en, når hun en gang imellem kom ud i
køkkenet og så døren stå åben, og hun da
sagde: men døren står jo åben jomfru! Ja,
det gør ikke noget, for der er ingenting i.
En gang blev der slagtet en orne, og den
skulde gøres i stand som en gris. Men det
er nu en gang ikke menneskeføde, og der
skulde laves medister og alt, og der er en
lugt og stank, så det ikke er til at udholde,
og det endte da også med, at jeg faldt be
svimet om på gulvet, så de måtte bære
mig ind i seng. Flæsket af en sådan fyr er
ikke flæsk, men horn, som krummer sig
sammen og springer lige op til loftet.
Mælken, vi fik at koge, løb altid sammen,
og folkene fra borgerstuen løb mere end
een gang op til kontoret med fadene, og så
skulde det gå ud over mig, og da kom
herren ned og skældte og råbte op om, at
kokkepigen skulde røre, mens jeg hældte
grynene i helt oppe ved loftet.
En gang fik vi dog en hel vognladning
sild, som jeg gjorde i stand og saltede og
lagde ned i tønder; men det var allerede
den gang blevet efterår, hvor jeg for
længst havde besluttet at rejse derfra til
november. Vi havde også høstgilde, me
dens jeg var der. Og da barnet blev født
midt i sommerens tid, havde de lige om
aftenen før købt barnetøjet, og fruen hav
de lagt det hele i vand. Så blev barnet født
om natten, og jeg måtte op og lægge i
strygeovnen for at få tøjet tørt midt i juli
måned, et bevis på en ufornuftig husfø
relse helt igennem. Vi havde også barne
dåb, hvor jægermester de Neergaard var
med, og herrens søster fru Selchau Han
sen og hendes datter var med.
Holm, min kæreste, besøgte mig nogle
gange, mens jeg var der, men det var jo en
hel rejse for ham hver gang. Første gang
kunde jeg næsten ikke kende ham igen,
sådan havde han tabt sig af længsel. Det er
i det hele taget ikke så godt for en ung pige
at være og begå sig på en herregård. Man

skal være meget påpasselig med et og alt.
Der var nu en forvalter Simonsen (en
grim sjællænder), som havde forelsket sig
i mig. Han havde da også fået lejlighed til
at erklære mig sin kærlighed. Han skulde
arve sin fædrenegård, og han kunde lige
tænke sig mig som kone der; men jeg lo jo
ad ham og sagde, idet jeg viste ham rin
gen, at det, kunde han jo nok se, var for
gæves. Da jeg så ved høstgildet dansede
med ham, kunde jeg nok mærke, at han
ikke ville slippe mig. Jeg besluttede da at
løbe ind på mit værelse og slå døren i lås.
Stuepigen Ingrid der på gården var
svensk, en køn, stor og flot pige, men hun
var så indsmigrende. Hun havde den vane
at løbe ude om natten. Hendes værelse lå
lige ved siden af mit, og hun kunde ikke
komme ud uden gennem mit værelse.
Køkkendøren blev lukket klokken 10 med
både jernstang og det hele, men når hun
så strax efter lukkede den op, lå jeg der for
åben dør hele natten til klokken 3. Da jeg
så forklarede hende, at jeg ikke kunde tåle
at blive vækket sådan i utide, når jeg strax
skulde op, sagde hun: Det gør ikke noget
jomfru Merkel, for så går jeg ud gennem
mit vindue; men De kan tro, jeg skal få
Holm narret fra Dem, næste gang han
kommer. Og det skal jeg også love for,
hun gjorde sig umage for. Det var i jord
bærtiden. Fruen havde sagt, at Deres kæ
reste må nok komme på besøg, men så
skal Deres seng flyttes ned i strygestuen,
og Ingrid, stuepigen, sørgede for det hele.
Hun pyntede op med blomster og skaffede
jordbær fra haven og tog al det fineste
sølvtøj fra spisestuen, så jeg var i en angst
for, at det skulde blive opdaget. Maden
sørgede jeg jo for, men det var Ingrid, der
stadigvæk bød hr Holm lige til hvert hug,
rigtig på svensk maner. Holm blev da også
helt bedåret af hende, det må jeg sige.
Han sagde til mig, det er dog en dejlig
pige. Nu har jeg vist opholdt mig til

strækkeligt ved gården Hellenæs, som jeg
ikke kom til at elske. Moder havde så
imidlertid fået opsnuset en plads til mig
der i byen som husbestyrerinde hos told
forvalter Nyholm.
(NEU 30968, skrevet 1926).
Anna Holm holdt trods mange advarsler
fast ved sin kæreste, og da han købte en
forfalden gård i Thy, tog hun op til den
forblæste egn fra det frugtbare Lolland og
blev gift. Sammen stred de med den for
sømte gård, indtil han fik ansættelse som
bestyrer på en fattiggård. Senere blev han
uddeler i en brugsforening, og her slutter
Anna Holms beretning om en pige, der
lige netop fik prøvet livet i et par små
lollandske herregårde.

1. En enkemand i Maribo, som gennem nogen tid
havde været en plage for den unge pige, der nok
var lidt smigret over den velstående mands gen
tagne frierier, men som slet ikke kunne tænke
sig at gifte sig med ham.

Den unge smukke husjomfru
Efterfølgende er hentet fra en beretning
om en bygningshåndværkers liv og arbej
de. Indledningen hertil gengives som et
konkret og åbent vedkendt eksempel på,
at der også i herregårdens hovedbygnin
ger var problemer ved at have mange
ugifte mennesker. En husjomfru kunne
ikke tillade sig at være på fortrolig fod
med alle og enhver. Hun skulle vogte over
respekten. Vi har ikke ret mange beret
ninger om husjomfruer fra tiden før 1920.
Der er flere fra den følgende periode, og vi
får der udmærkede eksempler på, at en
lidt ældre husjomfru kunne være meget
ensom midt i mylderet af mennesker. Den
afblomstrende husjomfru desperat på jagt
efter en ægtefælle var et motiv for de hi
storier, man fortalte i kamrene på herre
gården. Det naturlige objekt for hendes
bestræbelser var forvalteren, der kunne
forventes at blive forpagter af en herre
gård eller en stor avlsgård under en her
regård. Hele husjomfruens uddannelse og
opsamlede
menneskeerfaring
kunne
komme til udfoldelse som forpagterfrue.
Bind 5 har forhåbentlig overbevist læser
ne om, at det var en krævende opgave at
lede forpagterens eller bestyrerens store
husholdning med mange mennesker i
kost.
Men sådanne forvaltere var få, og en
hel del af husjomfruerne faldt for en
håndværkssvend, som kom til herregår
den for at udføre et eller andet arbejde.
Livet er imidlertid mangfoldigt, og det
kunne gå helt anderledes:
Hans Jørgen Vilhelm Undell er mit navn.
Min moder, Maren Jensen, er født 1875
som det syvende barn af i alt ti. Hendes
fader var møllebygger Hans Jørgen Jen
sen, som omkring 1890 byggede en stor
vindmølle til sig selv i Kærum nær Assens

på Fyn. Der har jeg været på ferie i 1912
og 1914. Sidste gang hentede mor mig og
min broder hjem på grund af den truende
krig.
Min fader er Niels Mechlenburg von
Undall, født 1875. Undallslægten ejede si
den 1844 herregården Haven nær Dybvad
i Vendsyssel. Min moder kom dertil som
husjomfru i 1902. Ved et høstgilde den 7.
september 1903 (antagelig) har de to haft
intimt samvær, og jeg blev frugten af de
res elskov. Selvfølgelig kunne de ikke gifte
sig. Den sociale rangstige havde Niels et
trin for højt oppe - og Maren var placeret i
nederste niveau. Hvad gør man så? - Man
ser sig om efter en »stillingsmand«.
Dette udtryk var kendt i militæret indtil
1862. Den, som var udtaget til militærtje
neste, kunne engagere en anden til at
indtræde i sit sted. Den værnepligtige be
talte en sum penge til »stillingsmanden«.
I det civile liv skaffede man sig en stil
lingsmand, hvis man havde gjort en pige
med barn og ikke ville eller kunne gifte sig
med hende.
På herregården Haven var »omstæn
digheden« hos Maren en tys-tys affære.
Jægermesterinde Kristine von Undall
(den kommende farmoder) tog sig af sa
gen. Hun så sig om efter en stillingsmand
og fandt ham på stedet. En nylig ansat
tyveårig gartner Schmidt blev kaldt til
samråd med fruen, og mod betaling hvor meget eller lidt ved ingen - gik han
ind på at gifte sig med den i øvrigt smukke
husjomfru. De flyttede til Astrup 10 ki
lometer øst for Hjørring, blev gift, og den
31. maj 1904 fødtes et drengebarn. Gart
neren hed Albert Camillus Schmidt. Der
var i familien tradition for, at en i slægten
bar disse navne, og Maren ville også have
døbt sit drengebarn således. Det nægtede
Albert. »Du må kalde ham, hvad du vil kun ikke det«. Derfor kom han til at hedde
Hans Jørgen efter sin bedstefar og Hein

rich Vilhelm efter gartnerens stedfader som han hadede. Da Maren senere den 26.
september 1905 fødte en dreng, var der
ingen tvivl. Han blev døbt Albert Camil
lus. Da sagens rette sammenhæng efter
min moders død gik op for mig, tog jeg
navneforandring til Hans Jørgen Vilhelm
Undell.
Familien var flyttet til et hus i Raskær
hørende under Haven. Her blev gartneren
smittet med tuberkulose og indlagt på
Hjørring sygehus. Familien flyttede også
til Hjørring. Vi boede i en lille lejlighed på
Ålborgvej. Manden var efter sygehusop
holdet undertiden beskæftiget i et sav
værk i nærheden. Det blev drevet af en
vindmølle, og når det blæste, havde man
brug for folk. Han fik lov at tage en sæk
spåner og pinde med hjem til kakkelovn
og komfur. Jeg husker, at han engang stod
neden for trappen og råbte: »Maren, kom
og hjælp mig«. Han var så træt, at han
ikke kunne bære den op. Træt og syg.
Han lærte mig at læse og skrive. Det kun
ne jeg, da jeg senere begyndte i Østre
Kommuneskole. Min broder havde ikke
lyst eller evner i den retning, så jeg læste
Knold og Tot og Gyldenspjæt for ham i
»Hjemmet«.
Skråt over for os lå en bondegård, hvor
mor malkede køerne, og hvor hun fik en
spand mælk med hjem. Med dette lavede
hun ofte risengrød. Det kunne jeg ikke
lide. Hvis hun blot havde kogt i vand løse ris. Det er min livret. - Dengang hed
det: »Hvad vil du ha', risengrød eller
klø?« - Klø, svarede jeg, og fik det - i
halen.
Alberts ældre broder Valdemar havde
en smedie i Understed. Han var før ansat
på Frederikshavn Skibsværft. Albert bo
ede hos ham i Understed og har derfra fået
pladsen i Haven, som lå i nærheden. De
kom fra et meget fattigt hjem i Køben
havn. De var en tid anbragt på børnehjem.
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Der skulle de gå med »skottehuer« med
bånd ned ad nakken. De følte det, som var
de »brændemærket« blandt andre, som
fattighusbørn! Valdemar har fortalt mig
dette. Når de i geled skulle gå ind ad sko
ledøren, stod der en inspektør med en tov
ende, og den, der var sidst, fik med den
ne et slag på ryggen. Valdemar sørgede
for, at Albert kom til at gå foran ham, så
Valdemar fik slaget, hvis de var blandt de
sidste. I deres eget hjem sultede de. Hvis
der var sild, skulle alt spises, også indvol
dene - gjorde man ikke det, fik man klø,
ofte af en livrem. Albert havde hjemmefra
denne idé om tugt af ulydighed. Det ligger
dog nær, at jeg som var en von Undall,
ikke hos ham skulle stille med fine for
nemmelser. Han døde 1909 hjemme i lej
ligheden af tuberkulose og blev begravet
på kommunens regning. Vi flyttede ind til
byens midte, hvor mor begyndte at vaske,
især gardiner, for folk. Derefter fik hun et
brødudsalg i Nørregade, og endelig flytte
de vi til Toftegade 10, hvor vi boede i flere
år. Der havde hun et mejeriudsalg, og det
supplerede hun ved i en lille gasovn at
bage sigtebrød. Det var så stor en succes,
at der blev anskaffet en større ovn.
(NEU, skrevet 1981).

1 1842 til 1844 fik baroniet Vilhelmsborg syd for
Århus en ny hovedbygning. Køkkenet blev
indrettet over jorden med høje vinduer, der rigtig
lod lys og luft komme ind. Da fotograf G.
Lauritsen tog billedet i 1912, var der blevet
indlagt elektrisk lys. Fotografiet er udlånt af
Agnes Schmidt.
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1 1941 fotograferede Tove Clemmensen fra
Nationalmuseets 3. afdeling fadeburet på
Moesgård syd for Århus.
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Årstidens produkter og
herskabets mad
Kirstine Høgh er født 1893 i Høghsgården
i Sorring vest for Århus, hvor både hen
des fædrene og mødrene slægt sad i gamle
bøndergårde. Hun mistede sin fader som
10-årig, og moderen giftede sig igen.
Kirstine har tjent forskellige steder. Iføl
ge en stilebog fra Frederiksborg Højskole
tjente hun i en gård i fire år. I 1915 og de
følgende år tjente hun hos konsul Schalburg i Nyborg. Sommeren 1918 var hun
på Frederiksborg Højskole i Hillerød, og
1919-1920 var hun i køkkenet på Benzon.
Senere blev hun husjomfru på Lykkes

Fredag 16. Maj
Middag: Hummer med Mayonnæse.
Oksesteg med franske Kartofler.
Hofdessert (Marengs med Chokolade
og Flødeskum).
Lørdag 17. Maj
Slikporrer og Bønner med rørt Smør.
Aubin med brun Sauce. Rabarbergrød
med Fløde.
Søndag 18. Maj
Asparges med rørt Smør. Kalvetunger
med Olivensauce. Vandbakkelser med
Cream og Chokolade.
Mandag 19. Maj
Frokost: Labeskoves. Raadt Kød brunes i
Smør, derefter kommes raa Kartofler i.
Middag: Stuvede Brisler med Fransk
brødssnitter. Kalvekotteletter med stu
vede Asparges, Kartofler. Henkogte
Ferskner.
Tirsdag 20. Maj
Frokost: Kalvefrikase.
Middag: Krustader med stuvede Ærter
og Skinke. Forloren Skildpadde, Æg 7
Minutter. Dessert: Triflis.
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Onsdag 21. Maj
Frokost: Ristet Skinke og Spejlæg.
Middag: Suppe. Peberrodskød med
stuvede Snitbønner. Kræmmerhuse
med Flødeskum.

holm ved Nyborg, og her traf hun en ung
maler, Aage Eistrup, som hun blev gift
med den 22. maj 1923. De flyttede ind i et
nybygget hus i Ørbæk nær Lykkesholm,
og her boede hun til sin død 1960. Datte
ren, Lisbeth Eistrup, har udlånt moderens
notater, og heri findes en kostplan for
herskabets mad på Benzon i tiden 16. maj
til 18. december 1919. Benzon ligger på
det frugtbare nordøstlige hjørne af
Djursland og kaldes nu ved det gamle
navn Sostrup. I 1919 ejedes gården af Si
gismund de Mylius-Benzon, der 1885
havde arvet den efter farfaderen, Sigis
mund de Mylius. Han var gift med Hen
ny Hedemann, der var datter af kam

Torsdag 22. Maj
Frokost: Stegt Rødspætte med Kartof
ler og brunet Smør.
Middag: Kogt Rødspætte med smeltet
Smør og Persille. Farstop med stuvede
Asparges. Appelsinfromage.
Fredag 23. Maj
Frokost: Spegesild med Kartofler og
Løgsauce.
Middag: Slikasparges. Engelsk Bøf med
Kartofler. Sagobudding med Fløde.
Lørdag 24. Maj
Frokost: Farserede Kartofler.
Middag: Risengrød. Kogt Skinke med
stuvede Asparges og Spinat. Frugtgele
med Cream.
Søndag 25. Maj
Frokost: Gullasch
Middag: Aspargesgratin med rørt
Smør. Flæskesteg med Kartofler og
Sauce. Rabarberkage med Cream.
Mandag 26. Maj
Frokost: Stegte Rødspætter
Middag: Slikasparges med rørt Smør.
Svinekotteletter med Kartofler og Spi
nat. Rabarberkage.
Tirsdag 27. Maj
Frokost: Stegt Flæsk med Løgsauce og
Kartofler.

merjunker Ernst Hedemann.
Der hørte 500 tønder land ager og eng
til gården og 2200 tønder land skov,
hvoraf 1200 dog var nyere plantage. Ste
det var kendt for sin vildtrigdom. Ved
Hjembækkens udløb i Kattegat var der en
strand, hvor fiskerne trak deres både op
på land. Herfra har husjomfruen let kun
net få årstidens fisk lige fra havet, hvilket
i høj grad præger middagsretterne. Det
tidligere så storslåede ålefiskeri (se bind 4,
side 233) i sensommer og efterår var der
imod ved at ophøre. Måltidslisten viser,
i hvor høj grad man på en herregård kunne
leve af egne produkter, og hvorledes års
tidernes skiften gav afveksling:

Middag: Spinatbudding med Æg og
kogt Tunge. Kalvesteg med Kartofler
og Sauce. Lagkage.
Onsdag 28. Maj
Frokost: Frikadeller med stuvede Kar
tofler.
Middag: Kørvelsuppe. Forloren Kylling
med Kartoffelsalat. Lagkage.
Torsdag 29. Maj
Middag: Hummer med Mayonnæse.
Vienersnitsel med Citronskive, Kapers
og Benløse Sild, Bønner. Rabarbergrød.

Tirsdag 3. Juni
Frokost: Spegesild med Løgsauce.
Middag: Oksehalesuppe. Kødrand med
Spinat. Rabarbergrød med Fløde.
Onsdag 4. Juni
Frokost: Stegt Hornfisk med stuvede
Kartofler.
Middag: Kogt Laks med Hollandaisesauce. Kartofler. Kalvesteg med stuve
de Asparges, brunede Kartoffelskiver.
Linser med Cream.

Fredag 30. Maj
Frokost: Ristet Makrel med Røræg
Middag: Hummer med Mayonnæse.
Indbagte Brissel. Appelsinbudding.

Torsdag 5. Juni
Frokost: Kogt Æg i Madeiresky.
Franskbrød.
Middag: Slikasparges med rørt Smør.
Forloren Kylling med Kartoffelsalat.
Fløderand med henkogt Frugt.

Lørdag 31. Maj
Frokost: Biksemad.
Middag: Hummer i Karry og Risrand.
Gullasc med Kartoffelmos. Dukkestue
dessert.

Fredag 6. Juni
Frokost: Stegte Sild.
Middag: Aspargesgratin med rørt
Smør. Duer og Kotteletter med brune
de Kartofler. Abrikosgrød med Fløde.

Søndag 1. Juni
Middag: Kogt Pighvar med Hollandaisesauce. Kartofler. Oksefilet med
franske Kartofler. Kaffekage.

Lørdag 7. Juni
Frokost: Ristet Skinke med Spejlæg.
Middag: Aspargessuppe. Kotteletter
med Kartofler og brunet Smør. Bonde
pige med Slør.

Mandag den 2. Juni.
Frokost: Flæskeæggekage med Purløg.
Middag: Slikasparges. Bankkekød med
Magaronnis. Kaffekage.

Søndag 8. Juni
Frokost: Gullas.
Middag: Grønærtesuppe. Kogt Pigvar

med Hollandaisesauce og Kartofler.
Lammesteg med Kartofler og brun
Sauce. Vannilleis med Abrikoser.
Mandag 9. Juni
Frokost: Ristet Makrel med Røræg.
Middag: Hummer med Mayonnaise.
Kyllingesteg.
Skovtur til Stavnshoved.
Tirsdag 10. Juni
Frokost: Plukfisk. Nyreommelet.
Onsdag 11. Juni
Frokost: Frikadeller med stuvede Kar
tofler.
Middag: Hummersuppe. Kogt Blomkaal med Hollandaisesauce. Dyreryg
med franske og pillede Kartofler. Hof
dessert.
Torsdag 12. Juni
Frokost: Ristet Makrel med Røræg.
Stuvede Asparges.
Middag: Slikasparges med rørt Smør.
Magaronnirand med Lammesteg. Stik
kelsbærgrød med Fløde.

Krydderier var i ældre tid kostbare, og i
herregårdenes fadebure står der ofte gamle
krydderiskabe, der er til at låse. Dette skab fra
Birkelse i Vendsyssel er fra slutningen af
1700årene. Niels Elswing har fotograferet det
1951.
5»

Karbonade med stuvede
Dukkestuedessert.

Asparges.

Torsdag 19. Juni
Frokost: Boller i Selleri.
Middag: Fiskebudding med Kapers
sauce. Gullasch med Kartoffelrand.
Stikkelsbærgrød, Fløde.
Fredag 20. Juni
Frokost: Stegt Rødspætte med Kartof
ler, brun Smør, Citron.
Middag: Fisk i Skaller, Frikandau,
Frugt.
Lørdag 21. Juni
Frokost: Hachi.
Ingen Middag.
Søndag 22. Juni
Frokost: Frikadeller med stuvede
Asparges.
Middag: Hummer med Mayonnaise.
Stegte Duer med Kartofler og Sauce.
Kræmmerhuse med Flødeskum.

Fredag 13. Juni
Frokost: Ristet Makrel, Røræg og stu
vede Asparges.
Middag: Kogt Makrel med Kartofler og
Sauce (Smør og Edikke). Kalvekotteletter med Kartofler, brunet Smør.
Svedsketerte.

Mandag 23. Juni
Frokost: Stegt Lammelever og Lammehoved.
Middag, Selskab: Grønærtesuppe.
Hummer i Skaller med Mayonnaise.
Lammesteg med Kartofler og brun
Sauce. Slikasparges med rørt Smør. Is i
Marengsrand, pyntet med Marengs,
bagt i Ovnen.

Lørdag 14. Juni
Frokost: Kødboller med stuvede Aspar
ges over.
Middag: Slikasparges med rørt Smør.
Kalvesteg med Kartofler og Sauce.
Triflis.

Tirsdag 24. Juni
Frokost: Kød i Karry i Risrand.
Middag: Hummer i Flødestuvning.
Brødsnitter. Lammekotteletter med
Grønærter og Kartofler. Jordbær med
Fløde.

Søndag 15. Juni
Frokost: Frikase.
Middag: Kalvekotteletter. Frugt.

Onsdag 25. Juni
Frokost: Stuvede Grønærter.
Middag: Hummersuppe med Fiskebol
ler. Lammefrikase. Jordbær med Fløde.

Mandag 16. Juni
Frokost: Stegt Rødspætte. Kartofler og
Smør.
Middag: Kørvelsuppe med kogte Æg i
Vandbad. Aubain med brun Sauce.
Rabarbergrød med Fløde.
Tirsdag 17. Juni
Frokost: Fiskefrikadeller med stuvede
Kartofler.
Middag: Fiskegratin med rørt Smør.

Torsdag 26. Juni
Frokost: Stegt Rødspætte med Kartof
ler og Smør.
Middag: Kogt Rødspætte med Kartofler
med Smør og Persille. Lammesteg med
Kartofler. Jordbær.
Fredag 27. Juni
Frokost: Sprængt Lammekød
Grønærter og Asparges.

med
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Middag: Lammesuppe. Fiskefilet med
Tartarsmør i smaa Skaller. Kyllingesteg
med Kartofler og Sauce. Jordbær med
Fløde.
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Mandag 30. Juni
Frokost: Vienersnitsel med Kartofler og
brun Smør.
Middag: Rouletter. Kalvekød i Karry
og Risrand. Jordbær med Fløde.

Lørdag 28. Juni
Frokost: Ristet Makrel med Røræg og
stuvede Asparges.
Middag: Kogt Pigvar med Hollandaisesauce. Kalvesteg med Kartofler og Sauce.
Jordbær.

Tirsdag 1. Juli
Frokost: Nyregratin.
Middag: Grønærtesuppe. Hummer i
Karry og Risrand. Kalvesteg med Kar
tofler og Sauce. Jordbær.

Søndag 29. Juni
Frokost: Frikasé.
Middag: Kørvelsuppe. Krustader med
stuvede Asparges og Rejer. Jordbær.
Melon.

Onsdag 2. Juli
Frokost: Hakkebøf med Spejlæg.
Middag: Kogt Rødspætte med Smør og
Persille. Forloren Skilpade, kogte Æg 7
Minutter. Jordbær.

Tallerkenvarmer af blik med skuffe til at lægge
gløder i. Den har i sin tid hørt til i tjenerens
anretterværelse ved siden af herskabets spisestue
på Glorup.

Meltønder fra fadeburet på Glorup fotograferet
af Niels Elswing 1954.

Torsdag 3. juli
Frokost: Gullachs med Tomatpurre.
Middag: Fiskegratin med rørt Smør.
Kalvekotteletter med Kartofler og
Smør. Jordbær.
Fredag 4. juli
Frokost: Frikadeller med stuvede Kar
tofler.
Middag: Tartaletter med forloren Skil
padde. Duer med Kartofler og Sauce.
Jordbær.
Lørdag 5. juli
Frokost: Stegt Rødspætte med Kartof
ler og Smør.
Middag: Skinke med stuvede Grønær
ter og Snitbønner. Forloren Kylling
med Kartofler og Sauce (stegt i Mælk).
Jordbær.
Søndag 6. juli
Frokost: Oksehaleragout.
Middag: Tomatsuppe med Makaroni.
Porregratin med rørt Smør. Lammesteg
med Kartofler og Sauce. Jordbær med
Vanilleis.
Mandag 7. juli.
Frokost: Stegt Lever med Kartofler.
Middag: Ristet Makrel med Røræg og
Grønærter. Oksefilet med franske
Kartofler og brunede Løg. Jordbær.
Tirsdag 8. juli
Frokost: Labskoves.
Middag: Klar Suppe med Melboller.
Hummer med Mayonnaise. Lammekotteletter med Kartofler og Smør.
Melon.
Onsdag 9. juli
Frokost: Peberrodskød med Kartofler.
Middag: Hummer med Mayonnaise.
Lammesteg med Kartofler og Sauce.
Jordbær.
Torsdag 10. Juli
Frokost: Lammefricace.
Middag: Kogt Pigvar med Kartofler og
Hollandaicesauce. Dyreryg med Kartof
ler og Sauce. Jordbær.
Fredag 11. juli
Frokost: Oksehaleragout.
Middag: Fiskerouletter. Bøf med Beanæssauce over. Jordbær.

Lørdag 12. juli
Frokost: Stegt Rødspætte med Kartof
ler og Smør.
Middag: Blomkål med Hollandaice
sauce over. Farstop med Olivensauce.
Jordbær.
Søndag 23. juli
Frokost: Ristet Makrel med Røræg og
stuvede Kartofler.
Middag: Selskab. Grønærtesuppe med
Franskbrødsterninger. Fiskefilet (kogte)
med Mayonnaise og Rejer. Kyllinge
steg med Kartofler og Sauce. Is og Jord
bær.
Mandag 14. juli
Frokost: Oksekød i Karry med Risrand.
Middag: Rejegratin med rørt Smør.
Bankkød med Kartoffelsalat. Jordbær.
Tirsdag 15. juli
Frokost: Stegt Lever med Kartofler.
Middag: Makaroni i Tomatpurre i
Skaller. Kalvekotteletter med Kartofler
og Blomkaal. Melon.
Onsdag 16. juli
Frokost: Labeskoves.
Middag: Herskabet til Selskab.
Torsdag 17. juli
Frokost: Nyreragout.
Middag: Blomkaalsssuppe. Hummer
Rouletter. Kalvesteg, Kartofler og
Sauce. Champignons stuvede i Smør,
Fløde, lidt Citron. Melonis med Ma
rengs.
Fredag 18. juli
Frokost: Kalvefrikassée.
Middag: Krustader med Champignons
og Makaroni, stuvede. Forloren Skilpad
de med kogte Æg, 7 Minutter. Jordbær.
Lørdag 19. Juli
Frokost: Frikadeller med stuvede Kar
tofler.
Søndag 20. juli
Frokost: Ristet Makrel. Blomkaal med
Stuvning, Grønærter.
Middag: Brun Suppe med smaa Ægge
boller. Hummer med Mayonnaise.
Lammesteg med Kartofler og Sauce.
Vannilleis i Randform med Jordbær.

Mandag 21. juli
Frokost: Kalvefrikassée.
Middag: Hummer med Mayonnaise,
Kalvesteg, Kartofler og Sauce. Melon.

Onsdag 30. juli
Frokost: Stegte Rødspætter, Kartofler
og Smør.

Tirsdag 22. juli
Frokost: Biksemad.
Middag: Gemyseret. Blomkaal, Ærter
og Gullerødder med rørt Smør. Postejer
med Fugle. Hindbær med Fløde.

Torsdag 31. juli
Frokost: Haschi med brunede Kartof
ler.
Middag: Fiskegratin med rørt Smør.
Lammesteg med Kartofler og Sauce.
Hindbær.

Onsdag 23. juli
Frokost: Stegte Rødspætter, Smør og
Kartofler.
Ingen Middag. Henkogning af Ærter.

Fredag 1. August
Frokost: Bøf med Kartofler og Sauce.
Middag: Grøntsager med rørt Smør.
Kalvesteg. Mellon.

Torsdag 24. juli
Frokost: Frikadeller med stuvede Kar
tofler.
Middag: Hummer med Mayonnaise.
Blomkål med Hollandaise over. Kyllin
gesteg med Kartofler og Sauce. Jordbær
med Fløde.

Lørdag 2. August
Frokost: Ristet Makrel med Røræg og
stuvede Kartofler.
Middag: Oksetunge med Grønærter og
Spinat. Kalvesteg, Kartofler og Sauce.
Vingele med Cremsauce.

Fredag 25. juli
Frokost: Oksehaleragout.
Middag: Hummer i Karry i Risrand.
Oksefilet med franske Kartofler. Mel
lon.

Søndag 3. August
Frokost: Stegt Rødspætte med Kartof
ler og Smør.
Middag: Kogt Pigvar med Hollandaisesauce. Artiskok med rørt Smør. Kyl
lingesteg med Kartofler og Sky. Citronis
med Marengs.

Lørdag 26. juli
Frokost: Ristet Makrel med Spinat og
Røræg.
Middag: Blomkaalsgratin med rørt
Smør. Fransk Bøf med Kartofler, en
Kugle Persillesmør. Jordbær.

Mandag 4. August
Frokost: Oksehaleragout i Kartoffel
rand.
Middag: Fiskerouletter. Duer. Hind
bær.

Søndag 27. juli
Frokost: Lammekotteletter med Blom
kaal, Ærter og Kartofler.
Middag: Kørvelsuppe med Æg. Arti
skokker med rørt Smør. Lammesteg
med Kartofler og Sauce. Hindbær med
frossen Fløde.

Tirsdag 5. August
Frokost: Sprængt Lammekød med Ær
ter og Spinat.
Middag: Blomkaal med Flødestuvning
og reven Ost, bagt i Ovnen. Oksefilet
med brunede Løg og Kartofler. Rød
grød.

Mandag 28. juli
Frokost: Oksehaleragout i Kartoffelrand.
Middag: Suppe med Melboller. Peber
rodskød. Melon.

Onsdag 6. August
Frokost: Ristet Skinke med Spejlæg.
Middag: Voksbønner med rørt Smør.
Engelsk Bøf med Kartofler. Hindbær
med Fløde.

Tirsdag 29. juli
Frokost: Spegesild med Løgsauce og
Kartofler.
Middag: Krustader med Rejer i Flødestuvning. Lammefrikasée. Hindbær
med Fløde.

Torsdag 7. August
Frokost: Kød i Karry og Risrand.
Middag: Kørvelsuppe. Sprængt Oksebryst med Spinat og Blomkaal. Melon.
Fredag 8. August
Frokost: Nyreommelet.
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Middag: Artiskok med rørt Smør. Bankekød med Kartoffelmos. Hindbær med
Fløde.

Flødestuvning, bagt i Ommeletfad i
Ovnen cirka 20 Minutter. Vildænder
med brunede Kartofler og Sauce. Melon.

Lørdag 9. August
Frokost: Stegt Flæsk, Kartofler og
Løgsauce.
Middag: Krustader med Grønærter og
Kød. Kalvesteg med Kartofler og Sauce.
Rødgrød med Fløde.

Mandag 18. August
Frokost: Stegt Rødspætte. Kartofler og
Smør.
Middag: Kogt Rødspætte med Kartofler
og Smør. Kalvesteg, Kartofler og
Sauce. Melon.

Søndag 10. August
Frokost: Skovduer med brunede Kar
tofler, Sauce.
Middag: Blomkaalsuppe. Artiskokker
med rørt Smør. Lammesteg, Sauce og
Kartofler. Kaffekage.

Tirsdag 19. August (Fruens Fødselsdag).
Frokost: Gullas i Kartoffelrand.
Middag: Klar Suppe med Asparges.
Hummer med Mayonnaise. Farserede
Tomater med stuvede Champignons.
Kyllinger, Kartofler og Sky, Frugtis. og
Vanilleis. (Pyntet med Lys og Blom
ster).

Mandag 11. August
Frokost: Ristet Makrel med Røræg og
Spinat.
Middag: Voksbønner med rørt Smør.
Kalvekotteletter med Kartofler og
Smør. Kaffekage med Smørcreme.
Tirsdag 12. August
Frokost: Frikadeller med stuvede Kar
tofler.
Middag: Blomkaal, Bønner, Ærter,
Gullerødder med rørt Smør. Kotteletter
med Kartofler og Smør. Is med Hind
bær.
Onsdag 13. August
Frokost: Stegt Torsk med stuvede Kar
tofler.
Middag: Lammefrikassée. Ostepind.
Rødgrød.
Torsdag 14. August
Frokost: Flæskeæggekage med Purløg.
Middag: Fisk i Skaller. Lammesteg.
Dukkestuedessert.
Fredag 15. August
Ingen hjemme.
Lørdag 16. August
Frokost: Kødrand med stuvet Spidskaal.
Middag: Artiskokker med rørt Smør.
Engelsk Bøf med Kartofler. Hindbær
med Fløde.
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Søndag 17. August
Frokost: Ristet Makrel med Røræg og
Spinat.
Middag: Blomkaal med reven Ost og

Onsdag 20. August
Frokost: Stegt Lammelever. Grilleret
Lammehoved.
Middag: Hummer med Mayonnaise.
Lammekotteletter. Lagkage.
Torsdag 21. August
Frokost: Lammefrikasse.
Middag: Hummersuppe med Franskbrødstærninger. Forlorne Kyllinger,
Kartofler. Lagkage.
Fredag 22. August
Frokost: Ristet Makrel med Røræg og
Spinat.
Middag: Bønner med rørt Smør. Lam
mesteg. Kartofler og Sauce. Kranseka
geLørdag 23. August
Frokost: Ristet Skinke med Spejlæg.
Middag: Artiskokker med rørt Smør.
Vildænder med Kartofler og Sauce.
Kransekage.
Søndag 24. August
Frokost: Medisterpølser med stuvede
Kartofler.
Middag: Fiskerouletter. Kalvesteg med
Kartofler og Sauce. Vandbakkelser med
Cream og Chokolade.
Herskabet på Biltur fra 25. August til 2.
September.
Tirsdag 2. September
Middag: Artiskokker med rørt Smør.
Kyllingesteg med Kartofler og Sauce.
Abrikosgrød med Fløde.

Onsdag 3. September
Frokost: Gullass med Tomatpurre.
Kartoffelrand.
Middag: Suppe. Peberrodskød med
stuvede Voksbønner. Melon.
Torsdag 4. September.
Frokost: Stegt Torsk med stuvede Kar
tofler.
Middag: Voksbønner med rørt Smør.
Duer med Kartofler og Sauce. Æbleka
geFredag 5. September
Frokost: Biksemad.
Middag: Kotteletter med Kartofler.
Lørdag 6. September
Frokost: Lam i Brunkaal.
Søndag 7. September
Frokost: Lammefrikassée.
Middag: Blomkaalsgratin med rørt
Smør. Lammesteg med Kartofler og
Sauce. Melon.
Mandag 8. September. (Stamhusbesid
derens Fødselsdag).
Frokost:
Lammekotteletter
med
Grøntsager.
Middag: Klar Suppe med Marv. Hum
mer i Karry med Risrand. Kyllingemus
i Sky med ristet Brød og Smør. Ande
steg med brunede Kartofler og Sauce.
Mellonis med Marengs.
Tirsdag 9. September
Frokost: Ristet Makrel med stuvede
Blomkaal.
Middag: Hummer med Mayonnaise.
Kalvesteg med Kartofler og Sauce. Lag
kage.
Onsdag 10. September
Frokost: Anderagout med Kartoffelrand.
Middag: Hummer i Karry og Risrand.
Kalvekotteletter med Kartofler og
Snitbønner. Lagkage.
Torsdag 11. September
Frokost: Kartoffelpie med brun Sauce.
Middag: Kørvelsuppe med Æg. Forlor
ne Kyllinger med Kartoffelsalat. Æblegrød med Fløde.
Fredag 12. September
Frokost: Ristet Skinke og Spejlæg.

Middag: Grønne Bønner med rørt
Smør. Kalvesteg med Sauce og Rislaag.
(Ommeletskaalen). Vingele med Cre
am.
Lørdag 13. September
Frokost: Stegt Flæsk med Kartofler og
Løgsauce.
Middag: Kogt Pigvar med Kartofler og
Hollandaise. Vildand med Sauce og
brunede Kartofler. Melon.
Søndag 14. September
Herskabet ude.
Mandag 15. September
Frokost: Stegt Torsk med stuvede Kar
tofler.
Middag: Fisk i Skaller (stuvede i Fi
skesuppen. Vin) Bankkekød med Kar
toffelmos. Blommegrød med Fløde.
Tirsdag 16. September
Frokost: Fiskefrikadeller med stuvede
Kartofler.
Middag: Grønne Bønner med rørt
Smør. Agerhøns med Kartofler, ristede
Tomater og Sauce. Hofdessert.
Onsdag 17. September
Frokost: Lobeskowes.
Middag: Artiskokker med rørt Smør.
Kød i Karry og Risrand. Æbleringe
dyppet i Dejg, bagt i Klaret.
Torsdag 18. September
Frokost: Bøf med Kartofler og Sauce.
Middag: Grønærtesuppe med Franskbrødstærninger. Kogt Rødspætte med
Kartofler og Smør, Persille. Kyllinger
fyldt med brunede Ris, Sauce. Melon.
Fredag 19. September
Frokost: Kalvekotteletter med Spinat og
Blomkaal.
Middag: Tomatsuppe med kogte Ris.
Fiskerouletter. Flæskesteg med Kartof
ler og Sauce. Rødkaal. Chokoladebud
ding med Crem.
Lørdag 20. September
Herskabet borte fra 20. til 23. Septem
ber.
Onsdag 24. September
Frokost: Ristet Makrel med Spinat og
Røræg.
Middag: Blomkaal og Bønner med rørt

Smør. Haresteg med Kartofler, Sauce
og brunede Pærer. Æblekage med
Makroner og Flødeskum.
Torsdag 25. September
Frokost: Stegt Aal med stuvede Kar
tofler.
Middag: Grønærtesuppe med Ærter
paa. Tartaletter med Hummerstuvning.
Agerhøns med brunede Kartofler og
Sauce. Vingele og Druer og Æbler.
Crem.
Fredag 26. September
Frokost: Gullash med Kartoffelrand.
Middag: Aal i Karry og Risrand. Kyl
lingsteg med Kartofler og Sauce. Aleksandrabudding.
Lørdag 27. September
Frokost: Lam i Brunkaal.
Middag: Kogt Torsk med smeltet Smør
og Sennepssauce. Oksefilet med fran
ske Kartofler. Mellon.
Søndag 28. September
Frokost: Oksehaleragout i Kartoffel
rand.
Middag: Fiskegratin med rørt Smør.
Haresteg med Kartofler, Sauce og bru
nede Pærer. Æbler med Karamel.
Mandag 29. September
Frokost: Stegt Torsk med stuvede Kar
tofler.
Middag: Bønner med rørt Smør. Kogt
Agerhøne med Flødepeberrodsauce og
stuvede Kartofler. Dukkestuedessert.
Tirsdag 30. September
Frokost: Ristet Makrel med Spinat og
Røræg.
Middag: Klar Suppe med Melboller.
Fiskefilet med Kartofler og Hollandaisesauce. Agerhøne med Tomater, bru
nede Kartofler og Sauce. Fløderand med
Pærekompot.
Onsdag 1. Oktober
Frokost: Stegt Aal med stuvede Kar
tofler.
Middag: Ristet Østers med Karry og
Ris. Oksesteg med franske Kartofler og
Sauce. Æbleomelet.
Torsdag 2. Oktober
Frokost: Engelsk Bøf med Kartofler og
Sauce.

Middag: Østers med Citron og ristet
Brød. Kyllinger med brunede Ris og
farserede Tomater, Sauce. Vingele med
Crem.
Fredag 3. Oktober. (Jomfruens Fød
selsdag)
Frokost: Lobskowes.
Middag: Laks i Gele med Mayonnaise.
Flæskesteg med Kartofler og Sauce. Ris
a la mande.
Lørdag 4. Oktober
Frokost: Fiskefrikadeller med stuvede
Kartofler.
Middag: Laks med Hollandaissesauce.
Kartofler. Oksesteg med Kartoffelsalat.
Æblegrød med Fløde.
Søndag 5. Oktober
Frokost: Ristet Skinke og Spejlæg.
Middag: Klar Suppe med Mel og Kød
boller. Fasaner med Kartofler, Sauce og
ristede Tomater. Abrikosgrød med Flø
de.
Mandag 6. Oktober
Frokost: Gullash i Kartoffelrand.
Middag: Kogt Rødspætte med Kartof
ler, Smør og Persille. Dyreryg med
brunede Kartofler. Ristede Tomater.
Hofdessert med Flødeskum.
Tirsdag 7. Oktober
Frokost: Biksemad.
Middag: Fisk i Skaller. Fyldt Hvidkaalshoved med smeltet Smør. Bonde
pige med Slør.
Onsdag 8. Oktober.
Frokost: Bøf med Kartofler.
Middag: Blomkaalssuppe. Fiskerand
med Champignon i Flødestuvning.
Haresteg med Tomat, Pærer, Kartofler
og Sauce. Vingele af Druer og Æbler,
Crem.
Torsdag 9. Oktober
Frokost: Farserede Kartofler (Kartof
felmos og Skinke).
Middag: Blomkaal med reven Ost og
Stuvning. Vildgaas med Kartofler og
Sauce. Arme Riddere.
Fredag 10. Oktober
Frokost: Gullash i Kartoffelrand.
Middag: Slikporrer med rørt Smør.
Flæskesteg med Kartofler og Sauce.
Ommelet med Syltetøj.

Lørdag 11. Oktober
Frokost: Ristet Skinke med Spejlæg.
Middag: Kogt Fasan med Flødepebberrod, stuvede Kartofler. Ostebrød.
Henkogte Jordbær med Fløde.
Søndag 12. Oktober
Frokost: Svinekotteletter med Blom
kaal og Kartofler.
Middag: Blomkaalsuppe. Fiskefilet kogt
i Klaret med Champignonsauce. Ager
høns med Kartofler, Tomater og Sauce.
Karamelrand med Sauce.
Mandag 13. Oktober
Frokost: Sild og Løgsauce. Kartofler.
Middag: Haresteg med Kartofler og
Sauce. Abrikosgrød med Fløde.
Tirsdag 14. Oktober
Frokost: Hareragout.
Middag: Laks med Mayonnaise og
Kartofler. Kyllingesteg med Kartofler.
Dukkestuedessert.
Onsdag 15. oktober
Frokost: Fasan i Karry med Risrand.
Middag: Ingen hjemme.
Torsdag 16. Oktober
Frokost: Fiskefrikadeller med stuvede
Kartofler.
Middag: Laks med Hollandaise og
Kartofler. Stegt Due med Kartofler og
Sauce. Hofdessert.
Herskabet bortrejst fra 17.-28. Okto
ber.
Tirsdag 28. Oktober
Middag: Kogt og raa Skinke med Ge
myse. Stegte Agerhøns med Kartofler
og Sauce. Æbler i Karamel.
Onsdag 29. Oktober
Frokost: Gullass i Kartoffelrand.
Middag: Suppe og Peberrodskød, stu
vede Kartofler. Flødelapper.
Torsdag 30. Oktober
Frokost: Svinekotteletter med Kartofler
og Gemyse.
Middag: Kogt Torsk med Kartofler,
Smør og Sennepssauce, Agerhøns med
brunede Ris, brune og hvide Kartofler,
Sauce. Æblekage med Flødeskum.
Fredag 31. Oktober
Frokost: Fiskefrikadeller.

Middag: Fiskerouletter. Høns i Cham
pignon i Butterdejgsrand. Hofdessert.
Lørdag 1. November
Frokost: Kartoffelpie med brun Sauce.
Middag: Risengrød med sødt Øl. Fyldt
Hvidkaalshoved med smeltet Smør.
Vingele med Crem.
Søndag 2. November
Frokost: Stegt Lever med Kartofler og
Sauce.
Middag: Sellerisuppe med smaa Selleritærninger. Tartaletter med Hummer
og Asparges. Andesteg med brunede
Kartofler og Sauce. Aleksandrabudding.
Mandag 3. November
Frokost: Anderagout i Kartoffelrand.
Middag: Porrer, Stagyis1og Jordskokker
med rørt Smør. Kalvesteg med Kartof
ler og Sauce. Abrikosgrød med Fløde.
Tirsdag 4. November
Frokost: Frikadeller med stuvede Kar
tofler.
Middag: Krustader med Skinke og
Grønærter. Haresteg med Kartofler og
brunede Pærer. Fløderand med Frugt.
Onsdag 5. November
Frokost: Nyreommelet.
Middag: Kartoffelsuppe. Kotteletter
med Gemyse. Rabarbergrød.
Torsdag 6. November
Frokost: Forloren Skilpadde med Æg.
Middag: Kogt Torsk med Senneps
sauce. Smør og Kartofler. Jordskokker
Yned Musselinesauce (Hollandaise med
Flødeskum). Dyrefilet spækket med
Champignon og Trøffel stegt i Fløde.
Karamelbudding.
Fredag 7. November
Frokost: Lobskowes.
Middag: Fisk i Skaller. Forlorne Kyl
linger med Kartofler. Æblegrød med
Fløde.
Lørdag 8. November
Frokost: Fiskefrikadeller med stuvede
Kartofler.
Middag: Kærnemælksbrød med Flø
deskum. Kotteletter med Kartofler og
Sauce. Pandekager.
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Søndag 9. November
Frokost: Bayerske Pølser med Røræg og
Kartoffelsalat.
Middag: Bankekød med Kartoffelmos.
Frugt.
Mandag 10. November
Frokost: Gullash.
Middag: Aal i Karry og Risrand. Hare
steg med brunede Pærer og Kartofler,
Sauce. Bondepige med Slør.
Tirsdag 11. November
Frokost: Sort Pølse.
Middag: Bayerske Pølser med Grønlangkaal. Oksefilet med franske Kar
tofler. Æbler i Karamel med Fløde
skum.
Onsdag 12. November. Jagt.
Frokost: Smørrebrød.
Middag: Grønærtesuppe. Fiskerand
med Hummer og Asparges. Duer med
brunede Ris og Sauce. Vannilleis med
Chokolade over.
Torsdag 23. November
Frokost: Medisterpølse med stuvede
Kartofler.
Middag: Duer i Gele med Sellerisalat.
Mørbrad stegt som Bøf med Kartofler.
Arme Riddere.
Fredag 14. November
Frokost: Stegt Torsk med Kartoffelsa
lat.
Middag: Fiskegratin med rørt Smør.
Svinekotteletter med Gemyse. Dukke
stuedessert.
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Lørdag 15. November
Frokost: Ristet Aal med Røræg og stu
vede Kartofler.
Middag: Hyldebærsuppe med Melbol
ler. Postej med brun Sauce. Æbleringe.

Tirsdag 18. November
Frokost: Hakkebøf.
Middag:
Fiskerouletter.
Harefilet
spækket med Champignon og Trøffel.
Kræmmerhuse med Flødeskum.

Søndag 16. November
Frokost: Oksehaleragout i Kartoffel
rand.
Middag: Sellerisuppe. Fiskefilet med
Mousselinesauce.
Flæskesteg med
Sauce og Kartofler. Frossen Fløde med
reven Chokolade.

Onsdag 19. November
Herskabet borte.

Mandag 17. November
Frokost: Hare- og Dyrekød i Brunkaal.
Middag: Aal i Karry og Risrand. Kyl
linger med Ris og brun Sauce. Vingele
med Crem.

Fredag 21. November
Frokost: Medisterpølse med Kartoffel
salat.
Middag: Krustader med Grønærter og
Oksetunge. Dyreryg med franske Kar-

Torsdag 20. November
Middag: Gemyse med rørt Smør. Kold
Ribbenssteg med Kartoffelsalat. Abri
kosgrød med Fløde.

Skuffemøbel fotograferet 1951 af Niels Elswing i
spisekammeret på Hverringe på Fyn.

tofler. Ristede Kastanier med rørt
Smør. Æblekage.

Svineryg.

Mandag 1. December
Frokost: Stegt Lever, Kartofler. Gril
leret Lammehoved.
Middag: Jordskokker. Slikporrer med
rørt Smør. Engelsk Bøf, franske og hvi
de Kartofler. Frugt.

Søndag 23. November
Frokost: Hakkebøf, Spejlæg, Kartofler.
Middag: Herskabet borte

Tirsdag 2. December
Frokost: Marvben.
Middag: Fyldt Hvidkaalshoved. Smør.
Ostebrød. Risengrynsklatter.

Mandag 24. November
Frokost: Frikadeller med stuvede Hvidkaal.
Middag: Kastanier med rørt Smør.
Karry i Risrand. Flødelapper.

Onsdag 3. December
Frokost: Gullash.
Middag: Aal i Karry og Risrand. Okse
steg, Kartofler og Sauce. Nougatfro
mage.

Tirsdag 25. November
Frokost: Klipfisk med hakket Æg, Smør
og Kartofler.
Middag: Gullerodssuppe med Brødter
ninger. Engelsk Bøf med franske Kar
tofler. Flødeskum med reven Rugbrød
og Syltetøj.

Torsdag 4. December. Jagt.
Frokost: Engelsk Bøf.
Middag: Klar Suppe med Asparges.
Laks med Hollandaisesauce og Kartof
ler. Kyllingebryst a la Dampierre fyldt
med Champignon, skarp Sauce. Bederyg med Trøffelsauce og franske Kar
tofler, spækket med Trøfler. Stradtsburg Leverpostej i Sky. Karamelrand.

Lørdag 22. November
Frokost: Labskowes.
Middag: Hvidkaalsuppe,
Æbleskiver.

Onsdag 26. November
Frokost: Stegt Torsk med stuvede Kar
tofler.
Middag: Kogt Torsk med Smør og Sen
nepssauce. Kold Ribbenssteg med Kar
toffelsalat. Frugt.
Torsdag 27. November
Frokost: Stegt Flæsk med Løgsauce og
Kartofler.
Middag: Koldt Bord. Vildand med
Sauce, Kartoffelsalat.
Fredag 28. November
Frokost: Klipfisk.
Middag: Sellerisuppe. Fiskerand med
Hummerstuvning. Snepper med bru
nede Kartofler og Sneppebrød. Fløde
rand med Mirabeller.
Lørdag 29. November
Frokost: Sortpølse.
Middag: Risengrød. Mørbrad stegt som
Bøf. Frugt.
Søndag 30. November
Frokost: Medisterpølse med stuvede
Kartofler.
Middag: Fiskefars (Toppe) med Mousselinesauce. Kalvesteg, Sauce, Kartof
ler. Hofdessert.

Fredag 5. December
Frokost: Farserede Løg.
Middag: Suppe med Oksehaler. Fiskefileter med Tartar. Stegte Fasaner med
brunede Kartofler. Linsebund med
Frugt og marengs over. Cremsauce.
Lørdag 6. December
Frokost: Kraaseragout.
Middag: Kold Laks med Mayonnaise.
Margaronnirand med Bederyg i Sauce.
Æbler i Karamel.
Søndag 7. December. Stamherrens
Fødselsdag.
Frokost: Bøf med Bearnaisesauce.
Middag: Klar Suppe med Æggestand.
Hummerrouletter. Oksesteg, franske
Kartofler, Sauce. Champignon stuvede i
Smør og Fløde. Vandbakkelser med
Crem og Chokolade.
Mandag 8. December
Frokost: Labskoves.
Middag: Engelsk Bøf. Ostebrød. Abri
kosgrød.
Tirsdag 9. December
Frokost: Biksemad.
Middag: Kogt Torsk, Smør, Senneps

sauce og Kartofler. Hvidkaalsrouletter.
Æblegrød.
Onsdag 10. December
Frokost: Bederyg i Brunkaal.
Middag: Fransk Bøf med Smørkugler
rullet i Persille. Fisk i Skaller. Kranse
kage.

1. Læsningen af ordet usikker.
NEU vil meget gerne låne tilsvarende
måltidslister til kopiering, således at vi
kan studere variationerne fra gård til
gård.

Torsdag 11. December. Herskabetude.
Fredag 12. December
Frokost: Fiskefrikadeller.
Middag: Purregratin med rørt Smør.
Kogt Fasan med Flødepeberrod og Snitbønner. Rabarbergrød.
Lørdag 13. December
Frokost: Stegt Torsk med stuvede Kar
tofler.
Middag: Frikandeau, Kartoffelsalat.
Ostepind. Ris a la mande.
Søndag 14. December
Frokost: Ristet Skinke med Spejlæg.
Middag: Kartoffelsuppe. Oksesteg med
franske Kartofler. Ristede Kastanier
med Smørkugler. Hofdessert.
Mandag 15. December
Frokost: Gullash i Kartoffelrand.
Middag: Stegte Rødspætter. Ostepind.
Kransekage.
Tirsdag 16. December
Frokost: Bøf med Kartofler.
Middag: Gemyse med rørt Smør. Dy
reryg med Sauce. Franske Kartofler.
Ris a la mande.
Onsdag 17. December
Frokost: Stegt Torsk med stuvede Kar
tofler.
Middag: Gule Ærter. Flæsk. Pandeka
geTorsdag 18. December
Frokost: Sild og Løgsauce.
Middag: Vandgrød. Stegt Vildand,
Kartofler, Sauce. Frugt.
Oksehalesuppe
Oksehalerne skæres over ved hvert
Led, brunes og kommes i Suppen,
stærk klar Suppe samt Suppeurter og
Løg, hel Peber, sigtes og skummes, 1
Led til hver Tallerken.
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Stuepigerne og disses hjæ lpere

Medens husjomfruen var leder af mad
lavningssektoren i en lidt større herre
gård, havde rengøringssektoren ikke så
ofte en øverste chef. I en lidt ældre tid var
der på flere herregårde en linnedjomfru,
en oldfrue, men med industriens billig
gørelse af tekstilerne mistede denne stil
ling noget af sin betydning, og stuepiger
ne kunne enten være sideordnede, således
at de delte stuerne mellem sig, eller der
var en overstuepige og en stuepige eller en
første og anden stuepige. Til hjælp kunne
de have elever, og til vask var der vist
altid konehjælp, ligesom mænd hjalp med
tæppebankning og boning af gulve. Hvis
der var ansat tjener og kammerjomfru på
herregården, havde stuepigerne intet at
gøre med den daglige pasning af herska
bets tøj, og tjeneren stod da også for
borddækning og opvask af herskabets ser
vice.

De tre stuepiger på Svenstrup på Sjælland i 1915.
Helga Jørgensen har udlånt fotografiet.

Fra barnepige til stuepige
Valborg Sørensen er en af de mange, der
har fået sin uddannelse på herregårdene.
Hun er født 1888 og opvokset i Stormgade
i København, hvor faderen var maskinar
bejder på det Kongelige Teater:
Jeg begynder med barnepigepladsen 1904
på forpagtergården »Tryggevælde« (med
Elverhøj). Den hørte under grevskabet
Lystrup, grev Moltke, hvis søn havde forpagtet den og var gift med den ældste af
komtesserne fra Gisselfeld. Jeg blev kon
firmeret i 1902 og havde et par »stik i
rend« pladser i tiden derefter, da min mor
ikke så gerne så sine børn for tidligt
hjemmefra, skønt der så sandelig ikke var
for meget plads i Stormgade 13. Efterhån
den mente min far ikke, at den »lange«
sløje (jeg er lille) skulle blive ved at gå
hjemme og tage plads op. Vi var ni børn,
og jeg var den ældste.
Til min mors store lettelse meldte der
sig på dette tidspunkt mulighed for at få
en plads gennem min fars kusine, som var
portnerkone i Amaliegade 5, som ejedes af
greve Danneskiold Samsøe på Gisselfeld
(vinterbolig). Hun skulle finde en ung pi
ge til hjælp hos den ældste komtesse, altså
grevinde Moltke på Tryggevælde. De
havde en lille pige på fem år og ventede
nummer to og havde derfor brug for en
hjælper til den ældste barnepige. Jeg blev
så anbragt dernede, men da vi, der passede
børnene, ikke kom sammen med det øvri

ge tjenerskab, er her ikke meget at beret
te. Da greveparret var meget stærkt he
steinteresserede, blev den lille pige hver
dag oplært i ridning af en rideknægt. Jeg
blev kun fæstet for eet år. Så skulle bar
neplejersken passe begge børnene.
Om sommeren boede vi en stor del af
tiden ovre på Samsø på herregården Brat
tingsborg, som hørte til Gisselfeld. Fra os
kom dog kun den lille komtesse og jeg, men
ellers var alle de fire ugifte døtre og søn
ner fra Gisselfeld derovre og lensgreven
samt to små grever Schack fem og syv år.
Der var masser af tjenerskab med, og de to
små grever havde fransk bonne. De skulle
jo lære fransk. Engang blev der pludselig
stor opstandelse. En formiddag kom der
bud om, at kongeskibet var løbet ind i
Ballen havn med gamle kong Christian
den Niende ombord, og at han gerne ville
spise til middag hos greven. Da greven
altid gik sine formiddagsture i skoven,
blev der jo i største hast sendt »stafetter«
ud til højre og venstre for at finde ham.
Om aftenen kom der så en charabanc fuld
af officerer. Kongen så jeg ikke, men ham
har greven nok ladet hente i sin egen ek
vipage. Der var så stor middag med tje
nere i galla liberi, lange hvide strømper,
gule knæbukser og røde frakker med
guldsnore, og om aftenen stort bal. Der
var jo komtesser nok. De tre børn blev
klædt i deres fineste puds og skulle efter
middagen ned og forestilles for kongen.
Den lille femårige Henrik Schack med sine
gule krøller var en bedårende unge, og vi
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tjenestefolk var jo meget spændte på,
hvad kongen ville sige til dem, men da de
kom op igen (hurtigt), og vi spurgte dem,
sagde Henrik: Endda jeg gjorde min dy
beste kompliment - så sagde kongen in
genting. Han var meget skuffet.
En oplevelse må jeg have med her, da
den vedkommer både Nationalmuseet og
den lille komtesse Moltke. Museet havde
for mange år siden en særudstilling. I en
stor glasmontre var udstillet en del dame
dragter, blandt andet den svenske dron

ning Desirées brudekjole, men bag i
montren fik jeg øje på en lille broderet
barnekjole (hvid) på en skabelon. Kjolen
forekom mig bekendt, men jeg måtte
langt tilbage, helt til 1904, førend det gik
op for mig, at det jo måtte være en af de
kjoler, jeg havde givet den lille komtesse
på, når hun efter forældrenes middag blev
sendt ned til en kort audiens. Jeg slog op i
kataloget for at se, og ganske rigtigt stod
der: Tilhører komtesse Ellen Bege Molt
ke. Disse kjoler til hende blev hentet i ki-

Et gammelt fotografi signeret af Chr. Brøns,
Skamby, viser salen på den fynske herregård
Brahesborg. Her var der nok at tage fat på for
stuepigerne, men de fleste af disse tænker med
glæde tilbage på årene i de store herregårdes
stuer, hvor de syntes, at der var så meget smukt
at færdes imellem. De tjenestefolk, som var
længe i tjenesten, fik ofte foræret et møbel eller
et andet stykke inventar, når et sådant skulle
udskiftes.

ster på Gisselfelds loft. De havde tidligere
været hendes mostres, da de var børn. Der
var ikke vældige børnekonfektionsforretninger med sidste mode i børnetøj den
gang.
Julen tilbragte hele familien på Lystrup
hos grev Moltke, og her slutter året på
Tryggevælde maj 1905.
(NEU 33397, skrevet 1977).
Hvad der fik mig til at søge stillingen på
Brahesborg var jo, at tjenesten på Trygge
vælde var sluttet, og jeg har vist ment, at
jeg nu måtte tage sagen i min egen hånd
og fik fat i et nummer af det dengang på
herregårdene så udbredte blad Herregår
denes Adresseavis. Her fandt jeg adressen
Brahesborg på Fyn, og grevinde Moltke
påtog sig at kontakte kammerherreinde
Treschow. Hun har nok tænkt, at hun
måtte tage hånd i hanke min unge alder i
betragtning. Hun meddelte mig så en dag,
at jeg kunne træffe kammerherreinden i
København i Kronprinsessegade, hvor
Treschow boede om vinteren. Jeg blev
straks fæstet og fik to kroner i fæstepenge
og besked om at skaffe mig en »skuds
målsbog« og så ellers give møde på Bra
hesborg den 1. maj 1905 medbringende et
skab og en kommode og et par bomulds
kjoler og hvide forklæder. Lønnen var 70
kroner halvårlig. En hvid kappe fik jeg
udleveret.
De første indtryk husker jeg ikke. De
druknede i tårer. Jeg led skrækkeligt af
hjemve. Tjenerstaben bestod af husjom
fru, kammerjomfru, tjener, tre stuepiger,
kokkepige og køkkenkarl, som om natten
fungerede som vægter og måtte gå sine
bestemte runder om slottet. Der var ingen
oldfrue, det skulle kammerherreinden nok
selv være. Somme tider var der også en
køkkenelev. Så var der en ældre gift her
skabskusk, rideknægt og staldkarl. Her
skabet var ældre mennesker. Alle af tje

nerskabet boede i kælderen. Husjomfru,
kammerjomfru og selvfølgelig tjeneren
havde eget værelse ligesom den ældste
stuepige. Vi to andre og kokkepigen delte
eet større værelse. Der fandtes en ser
vante, et bord, tre stole og en kakkelovn
samt alle vore skabe og kommoder.
Som den yngste arbejdede jeg mest
sammen med den ældste. Jeg var jo uer
faren og skulle lære alt om arbejdsgangen,
rengøring, vask, rulning og strygning.
»Øverstbefalende« var kammerherre
inden selv. Hun var her og der og alle
steder, og det gav en vis solidaritet inden
for tjenerskabet. Man måtte indbyrdes
»gardere« sig mod overfald. Mine to
første år bestod foruden det daglige ruti
nearbejde i at stå på en stor høj trækasse
og trække rullen, et stort skrummel fyldt
med kampesten. Det var en »udsat« post,
da der fra dette ophøjede stade var god
udsigt til slottets opgang. Rullestuen lå i
en lille særlig bygning, hvor også køkken
karlen boede, og den, der trak rullen, skulle
holde øje med, når kammerherreinden
kom ned ad trappen og stilede mod denne
bygning. Det kunne jo nok tænkes, at der
var noget at rette, inden hun holdt sit
indtog for at se, om vi bestilte noget.
Vask og strygning optog en stor del af
vores tid med så mange mennesker og
masser af dækketøj. Jeg tror nu ikke, vi
vaskede for rideknægten og staldkarlen.
Deres tøj er nok vasket på avlsgårdens
vaskeri. Allerede dette at passe dækketøjet
var et stort arbejde. Duge og servietter
skulle være stive som pinde, og det blev de
ved at gå mange gange gennem rullen.
Hver gang blev de taget af stokken og ret
tet på, og så igen under rullen til resulta
tet var tilfredsstillende. Det var meget fi
ne ting i damask med indvævede motiver
og årstal såsom slottet Brahesborg i »hel
figur«. Det stammede helt fra den første
Treschows tid.2 Men denne akkuratesse

var nu ikke så godt for tingene. Denne
stadige læggen sammen i de samme folder
gjorde, at man for de gamle tings ved
kommende omtrent kunne se igennem
folderne, men skik følge eller land fly, det
blev stadig lagt i de gamle folder.
Kammerherreindens tøj blev der selv
følgelig gjort ekstra ud af, for eksempel
blev hendes natkapper og små pudevår
»pibede« i kanterne med et særligt jern
ligesom en præstekrave. Kammerherrens
skjorter og flipper blev vasket af os, men
de blev i en champagnekurv sendt til et
vaskeri og strøget i København. Alt dette
gik der jo meget tid med, og når vi så kom
hjem fra København i april måned, havde
vi jo alt dækketøjet derfra, som skulle
vaskes og rulles. Efter behandlingen blev
det pakket i store trækister og af to stærke
mænd fra avlsgården i seler båret op på
slottets loft, hvor det så stod til midt i
januar næste vinter, hvor vi igen tog til
København i selskabssæsonen.
Vi boede i Kronprinsessegade, hvor vi
havde en fem værelsers lejlighed med domestikværelser over for Kongens Have.
Her var herskabsstaldens personale ikke
med. Til det blev en bestemt vognmand
engageret. Så gik de tre måneder, 15. ja
nuar til 15. april, med selskabelighed
hjemme og ude. Til vore egne middage
blev der jo lejet ekstra tjenere, som ellers
havde deres private stillinger om dagen.
Når de ankom inden middagen, sørgede
de som regel for, at der blev vin nok til
deres egen middag bagefter. Nåede de det
ikke, så skænkede de ikke flaskerne helt
tomme, men satte dem til side inden, for
bagefter var chancerne meget små. Al
drig så snart var gæsterne lukket ind i dag
ligstuerne, førend kammerherreinden
mødte i køkkenet for at se, hvad der var af
rester af mad og vin.
Når vi kom til Brahesborg igen om for
året, havde vi som regel kun 25 øre tilbage
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af den store løn. Denne løn var dog en
normal løn på den tid på herregårdene. At
kammerherreinden syntes, at vi blev ka
pitalister, tydede den måde, hun udbetalte
den på til den enkelte. Hver for sig blev vi
kaldt op i hendes kabinet, og så fik vi et
langt foredrag om, hvor mange penge det
var, vi fik, at vi måtte give dem fornuftigt
ud og sikkert kunne spare en del af dem
op. Under hele dette foredrag sad kam
merherreinden med pengene i hånden.
Med mellemrum rakte hun dem ud til os,
og når vi så ville tage imod dem, trak hun
dem hurtigt til sig igen - og om igen. Det
havde vi meget fornøjelse af, når vi senere
samledes.
Rengøringen var også noget for sig selv
på den tid, da der hverken fandtes støvsu
ger eller fejemaskiner. De tykke tæpper
blev til dagligt holdt på den måde, at den
yngste stuepige lå på knæ med en kæmpe
bliklysestage med et stearinlys i. Med en
fejebakke og en lille håndriskost fejede
hun op, hvis der lå noget. Med mellem
rum kom en af havefolkene op med en
spand fintsnittet hvidkål, som blev strøet
ud over tæpperne, og så blev disse fejet
med det. Til hovedrengøringen kom så tre
til fire karle fra avlsgården og rullede de
tunge tæpper sammen og bar dem ud på
bankepladsen, og så fik de en ordentlig
omgang. De meget høje vinduer måtte vi
piger selv klatre rundt og vaske og pudse.
Når tæpperne var taget af, kom snedkeren
nede fra landsbyen med sin æske bonevoks og bonede de fine gamle egetræspar
ketgulve. Til de fine venetianske lysekro
ner med stearinlys kom der fra Fritzsche i
København to mand over for at vaske alle
prismerne. Det var stueetagen. Den brede
trappe op til første sal og den lange gang
gennem hele huset var hvidskuret. Gan
gen blev fejet med vådt sand og skuret et
par gange om året, men trappen blev
skuret hver ottende til fjortende dag og

skulle være færdig og tør, til kammer
herren kom ned om morgenen til mor
genmåltidet klokken otte. Kammerherre
inden fik sin mad serveret på sengen af
kammerjomfruen.
Husets mange petroleumslamper måtte
tjeneren gøre i stand og bringe rundt om
aftenen. Til dette og den evindelige pud
sen sølvtøj fik han dog sommetider over
ladt en af os stuepiger til hjælp ligesom
med opvasken, når der var gæster. Sølv
tøjet (spisebestikket) var af den type, man
dengang brugte (dobbeltriflet). Det var
sent at pudse, fordi man skulle kradse
sølvpulveret ud af mellemrummet mellem
rillerne. Dessertsættene fandtes i forskel
lige mønstre, blandt andet et sæt af guld
(russisk) i et fornemt étui, men jeg
erindrer ikke, at det har været brugt til
servering. Al ledig tid både hos tjener og
stuepiger blev brugt til pudsning, da der jo
fandtes masser af sølvtøj både til servering
og pynt. Det blev pudset med sølvpulver
(engelsk), som blev rørt op i sprit - samt
»knofedt«. Blev der ikke lagt kræfter i,
kom den rigtige glans ikke frem, og småridser forsvandt ikke. Der blev brugt bløde
klude og til sidst et vaskeskind. Engang
kom kammerherreinden hjem fra Tysk
land og medbragte en ny slags pulver,
som skulle være så ekstra godt. Det skulle

Linnedskab på Brahetrolleborg. På hvert enkelt
stykke var der broderet mærke og nummer.
Linnedbeholdningen skulle ikke alene strække til
feriegæsternes mængde om sommeren, men også
til vinterens ophold i København. Her vaskede
man ikke, men ventede til foråret hjemme på
gården.

Linnedstuen på Brahetrolleborg, hvor
linnedjomfruen tidligere havde herskabets linned
omhyggeligt optalt og låst inde. Linned var
kostbart i ældre tid.
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gnides ind i sølvtøjet med varme hænder.
Om sølvtøjet blev kønnere, husker jeg ik
ke, men tjeneren gik med hvide tråd
handsker i lang tid, da han fik eksem af
det. En meget blød børste blev brugt, hvor
det kunne være svært at komme til med
skindet. Jeg husker ikke, om sølvtøjet blev
taget med fra Brahesborg til København.
Da vi de sidste tre år hyppigt skiftede
tjener, blev jeg »udnævnt« til stedfortræ
der, når vi i perioder ingen havde - til

kammerherrens store utilfredshed. Han
kunne ikke lide dette »skørteregimente«,
sagde han, heller ikke, at jeg var med inde
at varte op, når der var gæster (i sort kjole
og hvidt forklæde), men kammerherrein
den ville det. Hun kunne aldrig med tje
nerne, men på eet punkt var kammerher
ren stejl; engang i en sådan periode gav
han mig fuldmagt til at modtage sin post,
hvad tjeneren jo ellers havde, men han
ville ikke lave det om, da der atter kom en

Grevefamilien på Brahetrolleborg kørte med
særtog fra Fåborg til København med tjenestefolk
og bagage, når den skulle på vinterophold i
hovedstaden. Sengelinned og dækketøj var pakket
i store kasser, som om sommeren stod på gårdens
loft. De tre fotografier fra Brahetrolleborg er
taget af Niels Elswing i 1956.

tjener. At det var til dennes store util
fredshed var da forståeligt, men kammer
herren ville ikke.
Takt og Tone, ja - herskab var herskab,
og tjenestefolk var tjenestefolk, og derom
var der dengang ingen tvivl, og det rettede
vi os efter som en selvfølge. Kun på et
punkt strittede vi imod. Kammerherrein
den var jo »født« comtesse Rantzau. Hun
forlangte af os, at vi skulle titulere hende
»Deres Nåde«, men da tjenestefolk tit er lige
så kloge som andre mennesker, så var vi
så godt inde i rangforordningerne, at vi
vidste, at hun efter sit ægteskab med
Treschow ikke havde ret til denne tiltale,1
og det kan måske være svært at glemme
for en i den retning ærekær sjæl. Når vi
derfor med mellemrum blev kaldt op til
hende for at få det banket ind i vore
vrangvillige hoveder, så grinede vi jo bare
og gjorde det i tre dage, og så fortsatte vi
med den titel, hun havde ret til.
Man måtte ikke forlade slottet og for
eksempel tage til Assens uden at spørge
om det, og så ville kammerherreinden al
tid have at vide, hvad vi dog skulle derind
efter. Det var også sjældent, vi gjorde det.
Vejen var lang og dårlig at cykle på.
Om forlystelser kan man sige, som man
tit hører sagt nu, at man har kun det sjov,
man selv kan skaffe sig. Jeg kan ikke hu
ske, at jeg nogensinde har været til nogle
forlystelser i Assens. På slottet var der -

Når der kom mange gæster til gården, blev der
brug for kander og badekar fra magasinet.
Fotografiet er taget på Glorup i 1954, hvor det
gamle udstyr endnu blev gemt.
6

Herregårde 6
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trods godt sammenhold - dog en slags
klasseforskel. Husjomfruen, kammer
jomfruen og overstuepigen havde hver
deres eget værelse. Kokkepigen og vi to
unge stuepiger boede sammen, og tjene
ren stod midt imellem de to klasser, og
sådan var det også i fritiden, som gik med
håndarbejde (man syede sit udstyr) og lidt
kortspil, og i sommertiden travede man
dejlige ture i skoven om aftenen. Af og til
dansede de (jeg danser ikke) folkedanse
eller turdanse, og jeg kunne godt lide at se
på det, men det kendte herskabet ikke no
get til.
Af særlige begivenheder skete der in
gen. Der kom liggende gæster, og så var
det spændende at se, hvad de efterlod af
drikkepenge på værelserne. De skulle dog
afleveres til kammerherreinden, som så
fordelte dem efter eget skøn. Kammer
herren mærkede vi ikke meget til. Han
havde et lidt hvast blik, og nogle af tje
nerne påstod, at det var ham, der støbte
kuglerne, men lod hende fyre dem af. Det
kan jeg ikke udtale mig om, men orden i
sagerne forlangte han. Til daglig levede
herskabet selv meget spartansk. Kammer
herren sagde, at han fik sin mave spoleret
tilstrækkeligt i København, og han ønske
de ikke sjældent kun en tallerken vand
grød til middag. Kammerherreinden spi
ste også kun lette ting såsom gratiner, og
de gav stødet til, at husjomfruen sagde op.
De skulle nemlig af tjeneren bringes op ad
to trapper igennem anretterværelset gen
nem den første spisestue og ind i den in
derste, hvor herskabet altid spiste, og det
kunne gratinen som regel ikke stå for, og
så kom tjeneren ned og meddelte, at »den
havde smækket kæberne sammen«, inden
den kom til vejs ende, og så vidste den
arme jomfru, at det ikke varede længe, før
end der kom besked, om jomfruen ville
komme op til kammerherreinden. Vi tjenerskabet - levede, som man normalt

gjorde det dengang på alle store gårde, med
de samme retter på de samme dage i hver
uge. Dog var vi utilfredse med søndags
middagen, da den gerne stod på spædekalvesteg. Det var noget kedeligt kød af de
nyfødte kalve.
Kammerherreinden havde nok at tage
sig af, da hun som sagt var både her og
der. Hun gik derfor fra morgenstunden
med gule vaskeskindshandsker. Det hørte
også til mit arbejde at vaske dem. Det er
ikke så lige en sag, temmelig omstænde
ligt at kunne aflevere dem bløde og pas
sende til kammerherreindens hånd. De
blev nemlig udsat for meget i dagens løb,
når hun aflagde besøg i svinespanden i
køkkenet eller i de finske malkepigers
værelser på avlsgården for at se, hvor tyk
fløde der kunne samle sig på den opsatte
mælk, som de fik udleveret som en del af
kosten. Man tager et fad med lunkent
vand og pisker en god klat brun sæbe ud
heri, trækker handskerne på de dertil ud
søgte par hænder og vasker nu, som om
man vaskede hænder. Nu er det værste
lag snavs af, og man tager et nyt hold
sæbevand og'kommer heri desuden en god
spiseskefuld glycerin. Nu renvaskes
handskerne, der aldrig må skylles i vand
uden sæbe. Når handskerne er rene,
klemmes vandet ud i et rent klæde, hvor
efter de igen trækkes på hænderne og
derefter forsigtigt skubbes af, så de behol
der så meget af håndens størrelse og form
som muligt. Så rulles de ind i et tørt klæde
og ligger til næste dag. Derpå gnubbes og
gnides de, medens de er halvvåde, tages
atter på et tørt stykke. Når de er så godt
som helt tørre, får de en omgang gnidning
igen og får så lov at ligge på stykket, til de
er helt tørre. Derefter en sidste gnidning,
og så skal handskerne føles helt bløde at
trække på og passe hænderne, som skal
bruge dem. NB. Skindets kvalitet har vel
heller ikke været uden betydning.

Hele huset blev jo opfyret af brænde i
store kaminer. Brændet blev båret ind af
havefolk. Skulle herskabet til middage på
andre herregårde, som lå langt fra slottet,
blev der jo kørt med fire heste med blinker
for vognen, og kusk og tjener på bukken i
grønt liberi med høj hat med grøn kokar
de. Det var virkelig et flot syn. Af særlige
begivenheder og oplevelser kan jeg måske
fortælle for mit eget vedkommende, at da
Kong Christian den Niende døde, blev jeg
kaldt op til kammerherreinden og fik be
sked på at tage med herskabet til Køben
havn til bisættelsen, så jeg kunne hjælpe
kammerherreinden. Herskabet rejste på
første klasse. Jeg fik en tredje klasses billet
udleveret, hvilket var helt i orden. Ved
ankomsten til København fik jeg besked
på at bo i mit hjem og så møde igen på
banegården den dag, de tog hjem. Ikke et
ord om at være til tjeneste. Den dag i dag
tror jeg, at hun har syntes, at jeg som
københavner skulle have denne oplevelse
(bisættelsen) med. I det hele taget har jeg
altid kommet godt ud af det med hende,
og faktisk kan man da godt sige, at hun
var en god læremester. Som ganske ung
kommer man til et sted med fine og
sjældne og kostbare ting, som der skulle
tages varsomt på, og som var en lyst for
øjet, og det forstod hun at indprente os.
Så jeg må absolut sige, at det var fem år
med godt udbytte, også fordi man arbejde
de sammen med så mange forskellige
mennesker - 61 i alt - i de fem år.
Afslutningen kom af, at jeg letsindigt
havde forlovet mig med underforvalteren
på avlsgården, og da han senere helt
automatisk ville ende som overforvalter
på en anden gård med folkehold, så måtte
jeg jo ud for at lære landhusholdning. Til
gensidig tilfredshed opløste vi denne for
lovelse. Jeg solgte ringen for otte kroner
til en guldsmed. Det var mange penge den
gang, og han blev senere gift med en an

den. Jeg fik ingen brug for at prøve lykken
en anden gang, da jeg blev engageret af et
ungt ægtepar, som ventede deres første
barn. Fruen havde en stor stilling i et for
Danmarks vedkommende meget vigtigt
foretagende. Hendes far var ideens op
havsmand og stifter. Der var hun med fra
sin konfirmation og til sin død. Jeg passe
de så huset og de to børn. Jeg blev der, til
jeg i 1952 tog min folkepension og flytte
de herud i den Treschowske Stiftelse.
Jeg har ikke siden været på Brahesborg,
men har hørt, at tingene forandrede sig
meget efter kammerherreindens død året
efter, at jeg rejste derfra, og sønnen
overtog godset, og der kom en elskelig ny
»øverstbefalende«.
(NEU 33398, skrevet 1977).

1. Fruen havde ikke ret til tiltalen Deres Nåde, da
hun var borgerlig gift.
2. Højesteretsadvokat W. F. Treschow købte Bra
hesborg 1828 af staten, der havde overtaget den
for skattegæld. Han var bedstefader til godseje
ren i beretningen.

Tredje stuepige
Side 17 har Helga Hansen fortalt om at
være køkkenpige på Svenstrup på Sjæl
land hos baron Wedell-Neergaard:
Efter at jeg havde været køkkenpige i to
år, blev tredje stuepigepladsen ledig, og
baronessen bad mig tiltræde denne, hvis
jeg havde lyst. Og mon ikke jeg havde.
Det var helt anderledes, og man kunne
være pænere i tøjet, hvilket jeg altid har
sat stor pris på, så det tilbud var jeg glad
for. Alle tre stuepiger havde værelse
sammen. Det var stort med fire fag vindu
er. Nu havde jeg fået en kommode, som
min far også havde lavet, og når der var
tre skabe, tre kommoder og tre senge med
hvad dertil hører foruden kakkelovn og en
sofa, måtte det være et stort værelse. Vi
havde vindueskarmene fyldte med pelar
gonier, og de var fine. Det skete, at vi
kunne få en af gartneren, men det skulle
være i særlig anledning. Det at jeg fik
kommode, betød så meget, for skuffeplads
manglede jeg. Hvert halve år fik vi forny
else og anskaffelse af forskelligt linned,
som vi selv syede. Første stuepigen havde
selv symaskine, og den fik vi to andre lov
at låne. Vi syede alt fra arbejdskjoler til
undertøj, og det var sådan, at vi broderede
festons til alt undertøj og hæklede chemisetter til chemiser og underliv. Den
gang kedede de unge piger sig ikke. Vi bro
derede lyseduge, kaffeduge og puder. Me
get af det med engelsk broderi. Det var så
hyggeligt. Hvis der var tid tilovers, og
der ikke var andet ekstra, sad vi på værel
set og æggevendte folkelagner.
Dagen begyndte til sædvanlig tid med,
at vi alle tre samlede vores rengøringsre
medier, som vi havde i et stort rum, hvor
spande, børster, klude og tæppemaskine
havde plads. Støvsuger var der ikke noget,
der hed. Der var også en kumme til spil

devand fra værelserne. Vi hentede det
varme vand i vaskehuset, som jeg før har
omtalt, koldtvandshanen havde vi i nær
heden. Vi startede i stueafdelingen. Jeg
begyndte i herskabets daglige spisestue,
vinduerne op, og gardiner fæstes op fra
gulvet, ild hentes fra køkkenet i de lukke
de ildkasser, og der fyres på. Gulvtæppet
fejes, og gulvet gnides med dertil hørende
klude. Om lørdagen bonede tjeneren alle
gulve. Linnedjomfruen tørrede støv af.
Efter dagligstuen gik jeg igang med ho
vedgangen, hvor alle trappeløbere blev
børstet og træværket gnedet ligesom i
spisestuen. For øvrigt var der mange store
planter arrangeret af gartneren i grupper,
og han plejede dem med vand. Der var
nogle særlig flotte nerier. - Ja, jeg ser det
hele så tydeligt! Derefter pudsede jeg
dørlåsen af messing, og alt i den afdeling
skulle være færdig til klokken ti.
Derefter begyndte vi på soveværelser
ne. Jeg gjorde lærerindens værelser i
stand. Den unge komtesse Else havde læ
rerinde, som også var selskabsdame for
Hendes Nåde. Der var runde hvidlakerede
badekar på alle sove- og gæsteværelser,
hvortil tjeneren og kammerjomfruen satte
badevand ind, men vi skulle tømme og
vaske dem efter brugen i sæbevand hver
dag. Der gik bunker af sæbe til, men når
bøtterne var tomme, blev de fyldt, selv
om det var krigsår. Jeg ordnede også
komtessens soveværelse. Derefter gik jeg
igang med den lange gang, og så var det
ved at være middag. Vi var færdige cirka
klokken tolv.
Som stuepige var dragten noget ander
ledes. Kjolerne var lyseblå stribede, altid
hvide forklæder. Dertil kom, at alle vore
arbejdsdragter var helt stivede. Det var et
stort arbejde at stryge dem. Som hoved
beklædning brugtes kapper af hvide fe
stons, som også skulle stives og pibes. Vi
havde særlige jern, som vi brugte dertil.
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De blev varmet på strygeovnen. Der
skulle passes meget på for ikke at svide. På
kapperne var der lange, stivede bånd, som
gik ned til bæltestedet bag på. De var ikke
særlig behagelige at gå med.
Efter middagspausen var der næsten al
tid strygetøj, idet der blev vasket hver må
ned. Vasken havde vi ikke noget med at
gøre, men derimod alt i strygning. Den
gang brugtes der silkemol til herskabets
undertøj med masser af blonder, hvor der
blev trukket lyserøde silkebånd igennem.
Vi skulle stryge det, og kammerjomfruen
ordnede båndene. Vi strøg alt i manchet

skjorter, og det skulle være meget stift og
blankt. Der skulle knofedt til. Vores hæn
der var nærmest som et brædt, men med
al den strygning og sæbevask kunne det
vist ikke være anderledes. De eftermidda
ge, hvor vi strøg, arbejdede vi til klokken
6, og da var det fyraften. Det vil sige, vi
skulle skiftes til at tæppe af under herska
bets middag samt gå i stuerne for at ryste
puder, tømme askebægre og tørre støv af.
Og klokken 9 skulle der også være en
hjemme til at lægge varmedunke, både
vinter og sommer.
(NEU 19303, skrevet 1963).

Piger, kuske og tjener på Svenstrup 1915. Helga
Hansen har udlånt billedet.

Beretteren, Astrid Andersens fader, Hans Julius
Andersen, som herskabskusk på Nybøllegård ved
Fåborg. Han skaffede hende ansættelse som
køkkenelev på Arreskov ved at tale med
husjomfruen.

Stuepige, et skridt på vejen
Astrid Andersen er født 1901. Hendes fa
der var herskabskusk på proprietærgår
den Nybøllegård på Midtfyn. Før konfir
mationen var hun ude at tjene som bar
nepige på bøndergårde i et par somre, og
efter at den tynde, ranglede pige havde
stået på kirkegulvet i en lang konfirma
tionskjole, kom hun ud som tjenestepige
først hos en barber og en købmand:
Efter avisen fik jeg plads som stuepige hos
en godsforvalter. Der var en lidt ældre

kokkepige, som var rar og hjælpsom. Vi
havde hver sit værelse og hver sit be
stemte arbejde. Egentlig husker jeg ikke så
meget derfra. Jeg kom ingen steder. Det
var vinter både ude og inde, måske var jeg
ikke dygtig nok og passede ikke til et
halvfornemt hus. En aften, jeg stod og
vaskede op, kom godsforvalteren mig for
nær. Jeg blev rædselsslagen, og der gik
vist panik i mig, for jeg slog efter ham
med karkluden. Han sagde ikke et ord, og
der skete ikke mere, men jeg ville ikke
være der og skrev hjem om det. Min far
talte med husjomfruen på Arreskov slot.

Jeg kom dertil den 1. maj 1918, og det
blev år, jeg aldrig glemmer. Det var, mens
der endnu var mange folk sådan et sted.
Der var en husjomfru, en linnedjomfru,
en kammerjomfru, to kokkepiger, tre stue
piger samt en kone til hjælp i køkkenet,
to tjenere, to kuske og en stalddreng, en
skytte, en gartner, to gartnerelever samt
en køkkenkarl. Førstekusken og gartneren
var gifte. Alle vi andre boede og spiste på
slottet. Jomfruerne havde deres egen lille
spisestue. Alle vi andre havde en stor spi
sestue, hvor vi ofte holdt til om aftenen.
Herskabet bestod af lensgreven (lensgrev-
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inden var død), comtessen, den unge
greve samt de tre baroner. To af disse var
gifte og boede på gårde, der hørte ind un
der grevskabet, men de var meget ofte
hjemme. Desuden var der en veninde til
comtessen, som var hende til hjælp og
selskab.
Vi boede to sammen på et stort, dejligt
værelse, pænt møbleret. Der var brænde
ovn, en stor servante, og lørdag kunne vi
tage et badekar ind af samme slags, som

herskabet brugte. Der var altid varmt
vand i en stor gruekedel i kælderen. Alt
vort tøj blev vasket på vaskedagene. Løn
nen var stadig ikke så stor, jeg tror til at
begynde med 70 kr halvårlig, men alt an
det stod i forhold dertil. Jeg husker, at
skatten var 50 øre pr kvartal, og så steg
den til 65 øre. Da var vi lige ved at »gøre
oprør«. - Juleaften var vi til juletræ oppe
hos herskabet og fik pæne julegaver. Et år
fik jeg stof til en pæn kjole, som jeg selv

syede. Vi kunne benytte systuens træde
symaskine.
Der var ikke fast arbejdstid eller fritid.
Var der gæster eller selskaber, var ar
bejdstiden længere, til gengæld kortere,
hvis herskabet ikke var hjemme. Ellers
talte vi med husjomfruen om særlig fritid,
og så gjorde vi hinandens arbejde.
Engang skulle jeg have en operation af
en specialist og blev indlagt på en privat
klinik i Odense. Sygekassen betalte en lille

Grevinde og stuepige i spisesalen på Lerchenborg,
tegnet af Tom Petersen år 1900 til Illustreret
Tidende.

Arreskov var den store gård, som blev
hovedsædet i et betydeligt godskompleks. Dens
hovedbygning blev ved en istandsættelse 1871-72
ombygget af arkitekt H. Haugsted. Niels Elswing
har fotograferet den 1957.

del. Resten skulle mine forældre eller jeg
selv udrede, men lensgreven betalte det
hele. Jeg tror slet ikke, ferie var alminde
lig på landet dengang. Vi kendte hverken
til fagforening, sundhedskommission eller
anden speciel lovgivning, vel fordi vi ikke
havde brug for det. Ellers havde vi nok
fundet frem til det.
Det var linnedjomfruen, der tilrettelag
de stuepigernes arbejde og husjomfruen
køkkenpigernes arbejde.
Kokkepigen

skulle lave mad til folkene, og jeg skulle
gå husjomfruen til hånde og hjælpe med
rengøring. Jeg lærte meget og var glad for
arbejdet. Senere blev jeg stuepige. Vi gik i
egne, lyserøde bomuldskjoler samt hvide
forklæder og kapper, som blev udleveret.
Ved selskaber hjalp jeg ofte tjenerne med
at servere, og så var det sort kjole.
Hver havde sit bestemte formiddagsar
bejde med rengøring af stuer, soveværel
se, gange og eventuelt gæsteværelser.
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Resten af dagen var optaget af forskelligt
arbejde. Der var en meget stor vask med
efterfølgende rulning og strygning og el
lers ekstra rengøring forskellige steder.
Det var et meget stort hus. Blandt andet
var der mange hvidskurede gulve, især
lange gange, og de var hvide. Dækketøjs
vask var noget ganske specielt. Det fineste
blev kun vasket een gang om året (forår).
Først blev det vasket, derefter lagt på bleg
på den store blegeplads, blev derefter fin
vasket. Efterhånden som der var tid til
det, blev det rullet. Det var et omstænde
ligt arbejde, hvert stykke blev rullet flere
gange på en meget tung rulle, som dog nu
var elektrisk. Et andet specielt arbejde var
rengøring af den mægtige lysekrone i rid
dersalen. Det var vidunderligt at gå og ar
bejde i disse skønne, store stuer og sale.
Dette at man i så ung alder får lov til at
tage hånd om alle disse fine, gamle ting,
tror jeg giver en noget med på vejen, som
ikke kan forklares eller måles. Underti
den, når der var mange gæster, som skulle
klædes om til middag, hjalp jeg kammer
jomfruen. Så jeg har vist næsten prøvet
det hele. Jeg var der i de to vintre, den
spanske syge tog så voldsomt fat. Ikke
mange gik fri, men sådan et magert skrog
som jeg fik det ikke, så jeg gik rundt og
hjalp syge, så godt jeg kunne både oppe og
nede. Heldigvis blev alle raske, så alt kom
i den gode, gamle gænge igen, og den var
virkelig god. Der var et usædvanligt,
gensidigt og ligeværdigt forhold herskab
og tjenestefolk imellem. Også folkene
imellem var forholdet godt, ingen skulke
de fra noget eller brugte albuerne for egen
vindings skyld, og vi kunne more os
sammen på en god måde. »Som herren er,
så følger hans svende«. Dengang nød man
det bare. Senere kan jeg se, hvor meget de
år har været med til at præge mig og givet
mig en værdifuld hjælp til at møde livets
udfordringer.

Min sidste store oplevelse der var comtessens bryllup. Det var i alle måder
pragtfuldt lige fra turen til kirken i sølv
kareten med fire heste for til dansen i rid
dersalen. Vi nød det med stolthed og glæ
de, selv om man bare var en lille arbejdsbi. Jeg fik om formiddagen en gave af
comtessen, et guldkors med topaser, som
hun selv havde brugt. Nylig har jeg givet
det til et søskendebarn i dåbsgave. Efter
brylluppet rejste jeg med til comtessens
nye hjem som stuepige. Det var et læge
hjem. Jeg havde det lige så godt der som
på Arreskov, selv om det var helt andre
forhold. Da der var gået et årstid, blev jeg
klar over, at jeg måtte have en plads som
husholdningselev
Hermed afsluttes Astrid Andersens
første beretning om tiden på Arreskov.
Hun havde mange andre steder at skrive
om. Følgende er svar på udgiverens sup
plerende spørgsmål:
Jeg vil begynde med Deres spørgsmål
om, hvordan det var at komme til så stor
en gård. Det har jeg tænkt meget over, for
jeg mindes slet ikke vanskeligheder eller
angst. Jeg tror, det betyder en del, at vi i
min barndom havde sådan et godt og na
turligt forhold til herskabet på Nybøllegård. Jeg var vant til at komme der, og alle
var så venlige. Selv om forholdene var
meget større, tror jeg, selvfølgelig den
gang ubevidst, at jeg har følt det som no
get kendt og trygt. Nu jeg er så gammel,
kan jeg måske tillade mig at sige, at jeg
vist havde et ret godt håndelag og let ved
at fatte nyt arbejde. Jeg husker, engang
linnedjomfruen satte en ny stuepige til at
gøre rent i spisestuen. Lidt efter kom hun
og sagde: »Nu har jeg fejet sammen i en
hov«. Den kan nu ikke have været ret
stor, men der var ingen, der lo ad hende.
Vi havde et vældigt godt og hjælpsomt
forhold til hinanden. Jeg begyndte jo i
køkkenet. Der var ikke så mange rum at

blive kendt med. Det var husjomfruen,
der satte mig i arbejde med hjælp fra kok
kepigen og især af en ældre kone, kaldet
Marie Peberrod. Deres hus hed Peber
rodshuset. Hvorfor ved jeg ikke. Hun
lærte mig at rense fisk og vildt.
Samtidig med spørgsmålene fik Astrid
Andersen sendt billeder fra Arreskov,
blandt andet et af fiskerens jolle, som er
gengivet i bind 4 side 214. Det er Astrid
Andersen, som har givet oplysningerne,
idet der i det Kongelige Biblioteks billedsamling kun stod, at fotografiet var fra
Arreskov sø:
Her kommer billedet af jollen og rusen
ind. Det var arbejdsredskaber for skyt
ten, som foruden at tilse vildtet også
skulle fiske i søen. Jollen ligger, hvor
Odense å begynder og løber under vejen
forbi vandmøllen, der begynder nærved.
Det var særlig gedder og ål, der blev fi
sket. Der var dengang to hyttefade, så der
altid var frisk fisk. Fuglevildt, harer og
fisk blev renset i køkkenet, hvorimod då
dyrene var flået, når vi fik dem. Jeg hu
sker ikke, om det var fodermesteren eller
skytten, der gjorde det. Dengang slagtede
fodermestrene både køer, kalve og grise.
Men jollen kunne også bruges til andet.
Engang blev vi sejlet over på den anden
side af søen for at plukke brombær. Bredholt hed stedet. Skytten måtte også gerne
give os en sejltur om aftenen.
Det var et meget stort køkken med en
meget stor tallerkenrække fyldt med tin
tøj, mest store fade, som nogle gange om
året blev rengjort ved at blive lagt i soda
vand, børstet godt og poleret blanke med
klude. Kobbertøjet blev lagt i valle. Det fik
et helt andet skær, end hvis man brugte
pudsecreme. Hvis det var nødvendigt,
brugte vi lidt brændeaske til at polere
med. Min mor lærte mig at bruge »trip
pelse«. Om dette er en gængs betegnelse,
ved jeg ikke. Det er en bestemt slags

Vaskekælderen under Glorups hovedbygning
fotograferet omkring 1920, da der var lagt
vandrør ind.

gammel mursten, der skrabes med en kniv
til pulver, der blandes med vand. - Des
værre har mange af disse gamle tinsager
nu fået tinpest, fordi der ikke bliver fyret i
det store hus.
Da jeg blev stuepige, var hele slottet
vores arbejdsplads med alle dets store vin
duer. De volder mig bekymring i dag. Jeg
ved, jeg har pudset dem, men kan ikke
erindre, at det kun var indvendigt, så jeg

tror, vi har pudset på begge sider ved at
stå i vindueskarmen. Der var i hvert fald
ikke noget med en lang stige. Een ting ved
jeg sikkert, at i kabinettet var der et meget
stort vindue med kun een rude, som
vendte ud mod søen. Det kunne åbnes
indad, og da hjalp en af tjenerne med at
åbne det. Det var ikke så ofte, de blev
pudset. Dengang var der ikke så megen os
og røg eller støv, for hele slottet var om-
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givet af plæner og grøn bevoksning, og
stalden med fluer lå langt borte.
Samtidig må jeg hellere fortælle om
min ulykkelige kabinetshistorie. Når vi
havde hovedrengøring, skulle en tjener og
køkkenkarlen flytte de store møbler. Men
en dag jeg var ved at gøre rent, kunne jeg
ikke finde dem, og så måtte jeg kunne
selv. Det kunne jeg også - men - den store
dragkiste fik for megen fart på det glatte
parketgulv og væltede et fint bord med

bronzekant. Pladen var af porcelæn, og
det gik i stykker. Mens jeg stod helt lam
slået, kom baron Christian, som boede
hjemme, og gik igennem, og jeg kan endnu
høre ham sige: »Fy for Fanden, Astrid!«
Lensgreven var ikke hjemme, så jeg måtte
vente til aften med at bekende. Men ikke
et bebrejdende ord kom der. Bordet, en
sølvbryllupsgave, blev sat på loftet, og jeg
havde stadig den tomme plads til at min
de. Senere fik en slægtning til lensgreven

Tøjrulle med håndsving og kædetræk,
fotograferet 1956 af Niels Elswing i
Gunderslevholms rullestue.

sat det i stand, og det kom på plads med
sin ikke helt usynlige revne, og der står
det endnu, desværre med lidt flere
skrammer.
Dengang havde man ikke støvsuger, så
tæpperne blev rullet sammen og kørt ned
på blegepladsen, hejst op på en bom og
banket. Køkkenkarlen havde en speciel
trillebør til det. Om vinteren tog vi lidt
sne ind og børstede tæpperne med. Vi
hængte også gardiner op. De lette blonde
gardiner blev hængt op fugtige og trukket
i facon. Så blev de ikke skæve af stryg
ning.
Alt stuepigearbejde blev ledet af lin
nedjomfruen, men alligevel havde vi frie
arbejdsforhold, blot arbejdet var udført
pænt. Som sagt havde vi mange hvidsku
rede gulve og gange. De blev ikke skuret
så ofte, og der var løber på. Da arbejdede
vi to sammen. Der var koldtvandshaner
og udslagskummer på gangene. Først blev
et stykke af gulvet gjort godt vådt. Der
næst kom der brun sæbe på gulvskrubben,
og så skurede vi løs. Til sidst skulle gulvet
skylles rent med masser af vand. Den ene
pige vred gulvkludene op, og den anden
vaskede og tørrede. Jo bedre det blev
skyllet og tørret, jo pænere blev det, men
først næste dag, når gulvet var gennemtørret, kunne man glæde sig over resul
tatet. På mindre værelser lå vi på knæ og
skurede, mest gæsteværelser.
Den store lysekrone i riddersalen har
jeg pudset sammen med selskabsdamen.
Det har nok været kort før comtessens
bryllup. Vi havde en stor, solid trappesti
ge. Frøkenen tog hvert eneste prisme ned,
og jeg vaskede og polerede dem, og de blev
hængt op igen. Jeg tror, de blev taget ned
gruppevis, men det varede flere dage. Det
var umuligt at holde på en hel dag.
Dækketøjsvask strakte sig også over
lang tid. Det foregik gerne først på som
meren, da solen bleger mest. Tøjet blev

først lagt i blød til næste dag. Så blev det
lagt i gruekedlen i sæbevand og derefter
vasket, men ikke skyllet. Så blev det kørt
ned på blegepladsen og bredt ud på græs
set, taget ind om aftenen, næste dag kogt
og vasket igen. Al denne vask foregik for
sigtigt med hånden. Efter en god skylning
kom det atter på blegepladsen, men denne
gang blev det hængt på snore, helst i stille
vejr. Når det var tørt, blev det lagt pænt
sammen i store tøjkurve for senere at bli
ve rullet, efterhånden som vi havde tid.
Tøjet skulle stænkes ret kraftigt og ligge
til næste dag. Så blev det lagt sammen til
rulning. Det skulle være meget nøjagtigt,
og lige så akkurat skulle det være, når det
blev lagt om rullestokkene. Vi havde en
meget stor rulle, fyldt med kampesten,
men med trædæksel over, så det ikke
kunne støve. Rullen blev vippet op og en
stok lagt under hver ende. Rullen blev
trukket elektrisk. Før skulle der stå en i
hver ende og trække. Tøjet blev så taget af
stokkene, og som regel skulle det rulles
om en eller flere gange. Så blev det sam
menlagt hængt op på snore i den varme
rullestue, og når det var tørt, blev det
rullet igen. At det blev rullet fugtigt og
tørt, bevirkede, at det blev stift og blankt.
Dette med at være kammerjomfruens
hjælper var nu ikke så krævende. Lidt fin
gerfærdighed og omtanke klarede det.
Omgangstonen havde man jo lært. Jeg
havde et særligt godt forhold til den ældre
kammerjomfru, som var et godt menne
ske og havde været der i mange år. Jeg
måtte hjælpe, når der var mange gæster.
Der skulle klædes om til middagen, og
damerne skulle hjælpes med påklædnin
gen, for eksempel skulle kjolen hjælpes
forsigtigt på, så der ikke kom uorden i
håret, og hægtes på ryggen. Dengang var
der ingen lynlåse. Der kunne være andre
småting, man kunne være parat med. Det
var de yngre damer, jeg hjalp. Jeg mindes

en episode, husker for øvrigt hendes navn
endnu. Hun havde ingen underkjole på,
da hun bad om sin kjole. Det var ikke al
mindeligt, så hvad skulle jeg gøre, fik dog
mod til at gøre opmærksom på forglem
melsen, som det ikke var, for kjolen kræ
vede det ikke. Hun har nok moret sig lidt.
Det var for øvrigt en af de gæster, vi syn
tes godt om.
Jeg oplevede både sorg og glæde i de år.
Et år, da baronens på Gelskov var hjemme
til jul med deres små tvillinger, fik deres
lille dreng strubehoste og døde. Den lille
kiste stod i et værelse på en afdeling, den
anden stuepige havde. Hun turde ikke gå
derind. Der følte jeg ikke angst, men gik
derned med en ærlig sorg og dyb ærbø
dighed. Så var der comtessens bryllup, det
var stor glæde. Landarbejderstrejken fik
jeg også med.1 Dengang var der malkeko
ner, og de strejkede også, så alle, der kun
ne, var nede at malke, også comtessen,
men jeg kunne ikke malke. Så var der de
to vintre med den spanske syge. Der kun
ne jeg bedre hjælpe, fordi jeg ikke selv fik
det. Den ene vinter var mange af arbej
derfamilierne syge, og da blev der lavet
mad i køkkenet, som comtessen og skyt
ten gik rundt med og gav dem. Senere
blev comtessen meget syg og måtte ind
lægges på sygehuset. Det fulgte vi også
med bekymring. Det er nok sådanne nære
ting, der skaber så godt et forhold på beg
ge sider.
Efter opfordring skal jeg herved prøve at
besvare Deres spørgsmål.
Jeg vil starte med lidt mere om rulning.
Jeg havde glemt at fortælle, at den rulle
stok, der bruges, er så glat som det fineste
polerede træ, og at man - efter at have
rullet tøjet om stokken - ruller et ret langt
rullestykke om til slut, så rulletøjet slet
ikke kommer i berøring med rullens flade.
Jeg tror faktisk ikke, der er fare for, at
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tøjet kan briste i folderne. Tøjet ligger jo
ganske stille, men selvfølgelig skal man
også der bruge en nænsom hånd ved pårulningen.
Og så kabinetshistorien en gang til.
Linnedjomfruen var der ikke på det tids
punkt. Hun har muligvis haft nogle frida
ge, og comtessen var heller ikke hjemme,
men jeg tror, jeg fortalte det til kam m er
jom fruen, og at hun sagde, at jeg skulle
sige det til lensgreven, når han kom hjem.
Om hun har om talt det først, ved jeg ikke.
For mig var det en selvfølge, at jeg skulle
sige det. Jeg var da heller ikke bange, blot
ulykkelig.
Der er ikke så meget at fortælle om lin
nedjomfruen. Alt gik så roligt og plan
mæssigt. Hun talte med comtessen om
forskelligt arbejde, for eksempel hvis der
kom gæster, hvilke gæsteværelser der
skulle bruges. Det var mest i strygestuen,
vi talte med hende. Hun var venlig og
hyggelig og lærte os arbejdet godt. Der
var meget fint broderi at stryge og de fine,
stive skjorter til kjolesættet. Jeg husker
engang, linnedjom fruen og jeg satte de
store tøjkurve ind i elevatoren. Jeg var bag
kurvene og svingede lige over og ud, og så
siger hun: »De er jo gym nast«, (andre
kravlede ud), og så fik vi en samtale om
det. H un har sikkert væ ret højskoleelev?
Engang havde jeg fået stof til en kjole i
julegave og syede den selv og broderede på
den. Da jomfruen så den, skulle jeg tage
den på, og kam m erjom fruen tog mig med
op til comtessen for at vise den.
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Vindovn og strygeovn med strygejern,
fotograferet 1956 af Niels Elswing i
Gunderslevholms strygestue.

Under den spanske syge, da baron
Christian lå syg, skulle jeg hjælpe ham
med vaskevand og lignende. Så siger han
med et stort smil: Kan De også barbere
mig, men jeg kunne da finde det, han
skulle bruge. Men ellers må man sige, at i
så stort et hus er det helt naturligt, at
stuepigerne ikke ser så meget til herska
bet. Stuerne blev gjort i stand om m or
genen, før herskabet kom. Senere var det
soveværelser og gæsteværelser, der skulle
ordnes. Selvfølgelig mødte vi dem, og de
hilste venligt og talte da også med os. Også
gæster, som kom ofte, kendte os og vi
dem.
Hvis der var post eller lignende at afle
vere, eller mennesker der skulle meldes,
var det førstetjeneren, der gjorde det.
Sidst på eftermiddagen om vinteren skulle
de store porcelænskaminer fyldes op med
bræ nde.3 Det var stuepigernes arbejde.
Kaminerne blev kun fyldt op to gange om
dagen med ret lange stykker bøgebrænde.
Der blev aldrig talt om, at vi skulle
være usynlige for herskabet, og vi følte
det heller ikke. Det var en selvfølge at
opføre sig stilfærdigt og høfligt, og det
blev absolut ikke betragtet som noget
nedværdigende. Skulle en eller anden ha
ve været uheldig og trådt lidt ved siden af,
tror jeg slet ikke, det ville være blevet be
m ærket. Hvis en af jom fruerne havde set
det, havde hun nok forklaret det. Jeg m in
des aldrig en irettesættelse, men det må
der vel have væ ret, men voldsomt har det
nok ikke været, så ville jeg vel have hu-

I 1914 fotograferede Kai Uldall strygersken på
Ørbæklunde, da han var på ferie på gården. Han
øvede sig i at mestre lys og skygge, og hun stod
tålmodigt og ventede, men havde ikke rigtig fat
om strygejernets håndtag.
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sket det. Jeg må endnu engang sige, at alle
i den familie var fine og hensynsfulde
mod alle. Jeg tror, den ånd slog igennem
helt ned til den yngste.
Engang kom der en ny pige. Dengang
nøjedes man med at sige, hun er »ingen
pæn pige«. Hun var der ganske kort. Jeg
tror ligefrem ikke, hun befandt sig godt
iblandt os. Jeg husker slet ikke, at man
havde inform eret om, hvordan man skulle
forholde sig. Vi lærte det vel af de ældre i
tjenesten. Jeg tror,når man har det så godt
og holder af sit herskab, kan man selv
dømme om, hvad der er rigtigt at omtale.
For eksempel under spansksygen lå baro
nen syg i en fløj og selskabsdamen i en
anden. Jeg skulle af og til aflevere en bog
hos en af dem. Jeg vidste da udm ærket, at
der sikkert lå et brev i den bog, men om 
talte det aldrig. De blev senere gift og fik
et skovdistrikt i Jyderup.
Et andet eksempel: (måske hører det ik
ke helt hjemme her), som også viser et
utraditionelt forhold. Cirka to år efter, at
jeg var rejst fra comtessen i lægeboligen i
Korinth, blev jeg husjom fru på Ørbæk-
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To unge piger på Gunderslevholm. Lærerinden
sidder ned, og ved hendes side står en af
stuepigerne. Hendes datter, Karen Hansen, har
fortalt, at moderen havde krøllet hår, men det
skulle redes glat ud med vand, for det var ikke
passende med en stuepige med krøllet hår.
Hun var stuepige på Gunderslevholm fra 1884 til
1888.

lunde, og da var mine forældre flyttet, så
når jeg skulle hjem, skulle jeg med toget
til Korinth. Da har jeg nogle gange været
oppe hos comtessen og fået formiddags
kaffe. Jeg mener, at vi har skrevet sam
men til jul. På en eller anden måde må jeg
have haft forbindelse. Jeg er da ikke bare
lige dumpet ind, men at en almindelig lille
stuepige kommer på besøg, er vist lidt ud
over det almindelige.
Vi vidste godt, at der var herskaber med
en helt anden indstilling til deres folk. Det
var der altid nogen, der havde erfaret, og
det har jeg da også selv senere hen. Men
jeg er glad for at få lejlighed til at berette
om det gode forhold.
Fra 1921 til 1922 var Astrid Andersen
elev, og derefter tog hun plads som hus
jomfru på større og større gårde indtil
1930. Da brød hun af, for hun ville ikke
blive en gammel husjomfru på en herre
gård. Det var blevet alt for usikker en le
vevej. Hun fik derefter stilling på et
K.F.U.K. pensionat, et rekreationshjem
og så på et mindre alderdomshjem, men
det var for lille. Først da hun fik stilling
som bestyrer på et stort alderdomshjem,
følte hun sig atter hjemme, og der blev
hun, til hun gik af med pension. Derefter
tog hun fat på at dyrke de private inter
esser, som en bestyrer omgivet af mange
mennesker ikke har tid til herunder at
skrive om et langt livs oplevelser og iagt
tagelser.
1. Landarbejderstrejken var i 1922, så skildringen
af den hører egentlig til næste fase i herregårde
nes dagligliv. Vi vil gerne have beretninger om
den, dens forhistorie og følger.
2. Astrid Andersen havde gået til gymnastik, før
hun kom til Arreskov. Denne lå for afsides til, at
der var lejlighed til at gå til gymnastik i landsby
en.
3. Med kaminen menes kakkelovn bygget af hvide
ovnfliser.

Fireogtyve år som stuepige
Alma Pedersen sendte i 1980 en serie fo
tografier fra Selchausdal, og kommenta
rerne hertil viste, at hun havde meget at
berette om herregårdsliv. Hun fik et hefte
med spørgsmål om at være tjenestepige.
Alma Pedersen fik nabodatteren, Anne
lise Lykkegaard til at hjælpe sig. Alma
Pedersens beretning blev optaget på bånd,
og de har talt sammen i timevis, inden
Annelise Lykkegaard skrev oplysningerne
sammen, idet hun søgte at bibeholde Al
ma Pedersens sprog. Her er kun medtaget
enkelte træk om barndomshjemmet, og
en redegørelse for tjenerens opgaver er
udskilt og sat side 130:
I sine unge år var far forkarl på Hallebygården.1 Mor kom fra Sverige. De var tre
unge piger midt i tyverne, som kom hertil
for at se nye forhold. På mejeriet ved Hallebygården fik de arbejde. Men de rejste
snart tilbage. Mor udtalte, at til Danmark
skulle hun i alle tilfælde ikke igen. Hun
kom i hvert fald tilbage. Kårene var ikke
de allerbedste nogen steder dengang. Det
var ikke andet end slid. Og dog sagde mor,
at her i Danmark bestilte man ikke noget i
sammenligning med Sverige. Det var så
hårdt at leve derovre i 1880erne.
Mit hjem var ikke fattigt. Vi har aldrig
kendt til at mangle noget. Derude i Lan
gemark hvor jeg blev født, havde vi to
køer - og gris. Vi havde kartofler i haven.
Mor kærnede smør. Vi havde altid mad.
Det var ikke som i byerne. Vi var seks
søskende, tre piger og tre drenge. Jeg var
den yngste, født i 1897. Mor ordnede alt
hjemme. Hun kunne alting selv. Derfor
levede vi jo også så godt. Hun vævede og
syede tøj til drengene. Johanne, min
nærmeste søster i alder - og også hende
jeg knyttede mig mest til, lærte også at
væve. Der var ingenting, hun gik til side

for. Johanne sagde engang, at når hun
blev stor - og blev en dreng, så skulle hun
i alle tilfælde også ud og strø møg. Hun
var frygtløs og meget ivrig på alting. Når
vi skulle hente hestene nede fra marken,
så svang hun sig op på hesteryggen og
galoperede hjem. Jeg kom travende bag
efter med den anden hest. Een gang skulle
jeg prøve at ride, og jeg blev slået af og
trillede henad grønjorden, så det var ikke
mig, der skulle på en hest mere.
Mor købte ulden, kartede den - og
spandt den på rokken. Der var en rende2
fra gulv til loft, som de kom garnet om
kring. Når den store væv var stillet op,
fyldte den det halve af soveværelset. Der
sad mor og vævede i timevis, grå uldtrø
jer, dynevår og tøj til kjoler. Jeg har aldrig
haft noget hjemmevævet. Det skulle jeg
ikke have noget af. Jeg var jo også den
yngste. Andre tider var begyndt. De æld
ste af mine søskende var misundelige på
mig. Det kan jeg mindes.
Da jeg var 8-9 år, overtog vi et hus
mandssted på Langemark. I oktober flyt
tede vi dertil. Det var et stort fremskridt,
at vi lige skulle træffe at få sådan et sted.
Det var en lægebolig. Derfor var stedet
særligt stort. Det ligger der endnu, en del
restaureret naturligvis. Stråtaget er borte,
og den smukt anlagte have med gange og
plæne - og de store træer - er væk. Men
dengang førte en allé ned til huset, og i det
gamle piletræ ved gavlen havde vi en stor
kerede. I april kom storken, fløj nogle
gange rundt over huset for ligesom at si
ge, at nu var den der. 14 dages tid senere
kom den med sin mage. De rettede op på
reden fra sidste år med strå og sager nede
fra engen bagved. Hele næbfulde kom de
flyvende med. De fik gerne et par unger.
Senere skulle ungerne jo lære at flyve.
Det var sjovt at se dem spankulere om
kring oppe på tagryggen. I starten kunne
de ikke rigtigt klare det deroppe. Når stor-

95

96

keparret kom hjem med frøer, biller og
andet til dem, så var der en klapren med
næbbene oppe fra reden. Vi måtte sådan
passe på, når vi skulle ind ad køkkendø
ren, at huske at slå en stor bue udenom
piletræet, for fuglene sad og klattede ud
over redekanten. Vi blev helt hvide af det.
Engang havde storken forvildet sig ned i
hønsegården, og den kunne ikke komme
op derfra igen. Ork, hvor havde den
travlt. Vi gik så ligeså stille hen og lukke
de døren op. De kunne jo ikke lide, at folk
kom dem for nær. Så kom den spankule

rende ud. Hvor var vi glade for de storke.
Vi syntes, at der var ingen, der havde det
så herligt som vi.
Mor var meget glad for det hjem. Det
var ikke et stuehus som ellers til et lille
landbrug på 10 tønder land. Netop fordi
det havde været et lægehus, var stuehuset
større. Der var en vis hygge ved det. Mor
syntes, det var sådan lidt, som hun kunne
ønske, med have og det hele. Det var ikke
almindeligt på husmandssteder. Hun hav
de altid ønsket, at de skulle få så meget, at
det ikke var nødvendigt for far at gå ud og

I 1791 købte generalkrigskommissær C. A.
Selchau den gamle herregård Gundetved og
omdøbte den til Selchausdal. I 1850 blev der
opført en stor ny hovedbygning, tegnet af
arkitekt ]. D. Herholdt, på hvis tegnestue
Vilhelm Klein havde ansvaret for udarbejdelsen
af havesiden.

Pigerne på Selchausdal på rotur i voldgraven.
Husjomfru Manø sidder i agterstavnen, og
beretteren, Alma Pedersen, der var stuepige,
sidder ved årerne. Tjeneren, Julius Pedersen, står
på broen for at fotografere. Godsejeren så helst,
at hans piger ikke kom uden for voldgraven, der
omgav hele hovedbygningen.

7

Herregårde 6

arbejde. Det fik hun altså opfyldt. Vi hav
de fire køer, et par heste og en masse gri
se.
En aften far kom ud i stalden med sin
flagermuslygte, skete der noget underligt.
Det var lidt sent, der skulle malkes, for vi
havde været ude. Pludselig gav det et sæt i
alle koerne, og de gik ned i knæ som på
tælling. Hvad var det, der havde for
skrækket dem! Far troede på spøgeri og
var noget betænkelig ved det, for der hvor
han kom fra i sin tid, der spøgte det altid.
En af vore ældre nabokoner fortalte, at

hun engang havde set ligesom et ildlagen
svæve over bygningerne. Hun fantaserede
over den slags ting - og vi børn krøb
sammen i en stol med benene oppe under
os. Det var altid om aftenen, der blev ser
veret spøgelseshistorier. De voksne troede
på det. Jeg ved ikke rigtigt, hvad vi gjorde,
men lide det kunne vi bestemt ikke. Og
selvfølgelig var det rigtigt. Naturligvis!
Mig var der ingen mennesker, der fik til at
gå ud i stalden alene om aftenen.
Året efter konfirmationen kom jeg ind
som stuepige på Hallebygården. Der hos
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proprietær Thøgersen havde far gået i 25
år, indtil han fik husmandsstedet. Og
næsten alle mine søskende havde tjent
der. Som barn kom jeg ofte derind. Den
yngste af døtrene, »Søster« - hun kom og
hentede mig hjemme. Så gik hun ud og
spurgte far, om jeg måtte gå med. Det var
en storhed uden lige, og jeg fik lov til alt
muligt hjemme hos hende. Vi var alle
vegne, i staldene, i haven. »Søster« dæk
kede bord til os ude i haven - og fik bragt
mad ud gennem kælderen. Dem i køkke
net syntes vist ikke så godt om det. Min
storesøster var stuepige på gården på det
tidspunkt. Det var store dage. Jeg blev
kun på Hallebygården i eet år, for der
skulle gerne være en hjemme og hjælpe
mor. Hun døde i 1917.
Jeg blev spået engang i mine ganske un
ge år. Det var meget brugt dengang. Un
der et besøg hos min søster i København
gik jeg helt alene en aften op til en spåko
ne. Jeg rystede som et espeløv på vej der
hen - i tusmørket. Men spåes, det skulle
jeg. Det havde meget at sige dengang.
Men konen var ikke hjemme, og den ene
ste, jeg traf, var en stor sort kat. Jeg sad
og ventede der rystende af angst. Men
komme hjem uden at være blevet spået nej - det kunne jeg ikke. Vi fortalte hin
anden noget af det. Vi troede vel på det,
men slog det alligevel hen. Det var spæn
dende at høre, hvad hun ville sige! Den
aften blev jeg spået, at jeg skulle få et
langt opholdssted. Jeg skulle komme på et
stort sted, hvor der var mange træer - og
jeg skulle ikke få andre pladser. Og således
blev det. Derfor tror jeg på skæbnen.
Da jeg havde gået hjemme et stykke tid
efter pladsen på Hallebygården, så mor en
dag i avisen, at de søgte en kusk på Selchausdal gods. Min broder Johannes ville
gerne have haft en plads som kusk, men
den var desværre allerede besat. Men de
sagde til mor: »I skulle vel ikke have en

ung pige, for en stuepige mangler vi«. Så
kom jeg i gang der som anden stuepige
den 1. maj 1915 - i mit 18. år, selv om det
var min broder, der manglede en plads.
Godsets hovedbygning er opført i 1856 i
Rosenborg-stil. Det var på Christian
Selchaus tid. Gundo Vogt arvede det efter
sin kusine Michelle Selchau 1914.
Før Gundo Vogt overtog godset, levede
han i København af sine midler. Han var
enlig, havde aldrig været gift. Ingen af de
første tre ejere havde nogensinde været
gift. Jeg syntes, det var så rart, at han ene
mand selv bestemte farten. Vi tiltalte ham
Godsejeren - og han sagde De til alle.
Til godset hørte 500 tønder land ager
jord. Der var 300 køer og ca. 20 spand
heste i avlsbygningen. På forpagter Ve
sters tid var der stor drift i gården. En
dygtig forpagter var Jacob Vester. Han
kom i 1915, tillige med at jeg kom. Han
havde mange elever. Klokken 12 hver dag
var der et røre dernede, for så gik alle ind
og spiste. Vi havde intet med avlsgården
at gøre. Vi kom faktisk aldrig over vold
graven. Kun gennem andre kendte vi fol
kene dernede. Der var dyb adskillelse
mellem os. Godsejeren ville have sine folk
for sig selv, vide hvor vi var. Der var
voldgrav hele vejen omkring hovedbyg
ningen. Vi padlede ofte rundt i en lille båd.
Vi tjenestefolk boede i kælderen, på
solsiden ud til parken. Borgerstue, spise
kammer, stryge- og rullestue lå ud til går
den. Vi var syv, som tjente i hovedbyg
ningen: en tjener, to stuepiger, to i køk
kenet - og to fra stalden. Kusken og stald
karlen spiste med i borgerstuen. Det var et
eftertragtet sted at være. Det var meget
frit, syntes vi. Vi kunne da ikke have
tænkt os noget andet. Efter to år blev
overstuepigen syg og kunne ikke være der
mere. Godsejeren spurgte de andre, om de
mente, jeg kunne overtage det. Og det
mente de godt, jeg kunne.

Min arbejdsdag kunne man ikke sådan
regne ud i timer. Det kom an på, om der
var gæster. Det var der ofte. For hver
gang godsejeren var ude een gang, holdt
han to til tre selskaber. Om sommeren
begyndte min dag klokken 7 - og om vin
teren V2 til 1 time senere. Dagen startede
med, at jeg gik op ovenpå i stuerne og
lukkede vinduer op. Om vinteren var det
første at tænde op i kakkelovnene, og
asken skulle bringes ned. Ved gårdsplad
sen stod en masse store brændestakke.
Hver gang der var tomt inde i brænde
skuret, kom havemanden, og så blev der
kørt brænde ind. Hver morgen skulle han
fylde alle kasserne og bringe en kasse
brænde til hver stue på afsatserne. Det var
rent bøgebrænde. Småpinde huggede han
også. De stod i en kurv ved siden af.
Når der var tændt op, så begyndte jeg
med tæppemaskinen. Gulvene i gangene
skulle vaskes. Den anden stuepige og jeg
havde hver sine rum at passe. Vi delte det
imellem os. Så blev det frokosttid, og vi
havde et lille ophold. Så snart godsejeren
gik ud på sin formiddagstur ved 10.30 til
11-tiden, så gik vi op og ordnede sovevæ
relse. Det hændte, at vi kom til at skubbe
til en stol under rengøringen, så at den
stod lidt på sned. Så sagde han til sin tje
ner: Er det ikke mærkeligt med de kvin
demennesker. Kom her Pedersen, skal De
se, den stol ved De godt, den har jeg altid
stående sådan, men De kan være sikker på
at den altid, når der er gjort rent, så står
den drejet. Hvorfor kan den ikke stå som
jeg vil have den! - Mere skulle der ikke
til. Han var ungkarl lige til fingerspidser
ne. Han havde altid været vant til ikke at
lave nogenting, og altid havde han selv
kunnet bestemme. Fra sin tidlige ung
dom, på det tidspunkt hvor han boede hos
sin moder på Bjernedegård ved Sorø, hav
de han haft egen tjener. Moderen og han
havde hver sin tjener. Og så var han jo lidt

Andenstuepigen Alma Pedersen og kokkepigen
havde fælles værelse i havesiden af Selchausdals
kælder. Fotografiet er sendt som postkort i 1917.
Som overstuepige havde Alma Pedersen
eneværelse.

handicappet. Hans højre hånd kunne ikke
bruges så meget. Han kunne støtte med
den, men brugte venstre til alt. Han hilste
altid med venstre, skrev med venstre. Den
højre hånd var sådan lidt lille og tynd.
Ved fødslen blev godsejeren taget med
tang, og højre hånd blev trykket. Den blev
aldrig som den anden. Nogen kræfter var
der i den. Godsejeren kunne godt tage
ting, løfte ting med den hånd, men han
kunne ikke arbejde med den.
Om eftermiddagen havde vi med tøj at
gøre. I vintermånederne var der altid re
parationer at gøre. Det var ikke anstren
gende. Det var, som det skulle være. Der

var ikke nogen, der spekulerede på det.
Strygning og rulning foregik også om ef
termiddagen. Engang imellem stod vi og
strøg til klokken 10 til 10.30 om aftenen.
Det var, som vi havde lyst til. Som regel
havde vi aldrig fri før omkring den tid ef
ter den sidste te. Der var ikke noget der
hed, at man skulle have fri på den og den
tid. Det var sådan en slags hjem for os. Vi
var der og hørte til der. Godsejeren var
mest glad, når vi var hjemme.
Om eftermiddagen pudsede vi også vin
duer, vel engang hver 14. dag - eller li
gesom de var snavsede til. Når vi syntes,
de trængte, så op i vinduerne - og der var
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mange. Jeg kunne lige nå på tæerne til de
øverste vinduer.
Hvis vi havde brug for en fridag, så
spurgte vi bare efter det, men det var
sjældent. De unge, som vi kaldte de an
dre, de havde deres fridage, men det var,
da jeg var blevet gammel i gårde. Så skulle
jeg give anden stuepigen fri - og Manø
(husjomfruen) skulle give køkkenpigen
fri. Men i mine unge dage, da skulle jeg
spørge godsejeren. Jeg havde vel fri en

gang hver 14. dag, men det var ikke fast.
Så gik jeg ad stien hen over marken, hjem
til mine forældre. Det hændte også en
gang imellem, at jeg smuttede hjem på en
aftentur. Bare en af os var der til at tæppe
af klokken 20. Om dagen var det sjældent,
jeg havde fri.
Da jeg kom til Selchausdal var der ingen
lys og ingen vand. Der var en pumpe ud
enfor, og derfra bar vi spande ind. På gæ
steværelserne på 1. sal var der servanter.

Fire vaskekoner og to stuepiger samt to mænd til
at pumpe vand til vask på Selchausdal,
fotograferet omkring 1920.

Badeværelser var der jo ikke noget, der
hed. Hver morgen og hver aften fik gæ
sterne en kande kogende vand op fra køk
kenet, og vi satte varmehætte over. Der
var petroleumslamper alle vegne det
første år, jeg var der. Og vi har mange
gange måttet gøre rent, når lamperne ose
de. Ih altså, vi kunne ikke se os selv! Det
var ikke sjovt. Om formiddagen bragte vi
alle petroleumslamperne ned i køkkenet.
Så skulle de gøres rene, tørres af, gnides og glassene skulle renses. Så op på plads
med dem igen, og der skulle fyldes petro
leum på.
Vi havde en stor lampe med spreder på
hvert værelse, og vi havde hver sin hånd
lampe. Godsejeren havde sin lille mes
singlampe, som han gik med. Hver aften
lige før klokken 10, så gik han alle stuerne
igennem. - Pedersen (tjeneren) havde
låst, men alligevel gik godsejeren sin run
de. For hver stue kunne vi altid høre, der
blev lukket op - og nøglen drejet om igen.
Alle dørene mellem stuerne blev låst om
natten - hele rækken igennem. Så sagde
vi: »Nåh, nu skal »Vorherre« i seng«.
Han gik aldrig til ro, før han havde gjort
sin runde. Den skik havde han arvet efter
forrige ejer. Han var vist bange for, at
nogen skulle komme og overfalde ham,
endskønt to af hans hunde lå parat ved
døren i gården. Så vidste de, at nu skulle
de op og sove uden for deres herres dør.
Godsejeren sagde engang til Julius: »Du
er uundværlig, Pedersen!« Til os sagde
Julius: »Nej, jeg er pladshund. Når jeg
stiller, er der ingen, der tør komme ind.
Jeg fik pladsen bare fordi jeg var sådan«.
Om morgenen når vi andre skulle ind og
gøre rent, så låste vi alle dørene op igen.
Et år efter jeg kom til Selchausdal, det
var i 1916, så tog godsejeren en elektriker
til at indlægge lys. Arbejdet stod på i et år.
Sikke et rod. Et par år senere blev der lagt
vand ind fra en kilde oppe i haven. I første

omgang blev det kun ført til et bassin nede
i køkkenet. Så blev der sat motor på, og
gennem rør blev vandet sendt op på af
satserne. Det var en stor fremgang. Efter
den tid kom der toiletter, træk og slip, tre
på rad nedefter, et ved gæsteværelserne,
et i stueetagen og et i kælderen. Førhen
var der lokum omme i vaskehuset. Det var
et stort rum med cementgulv. Mange
gange kunne godsejeren gå oppe i anrettergangen i hovedbygningen og se un
drende efter os, når vi gik derom. Vi gik
gerne to piger sammen. Så kunne han fin
de på at sige til sin tjener: Om jeg forstår,
at de skal to kvindemennesker derom.
Men sådan er kvinder. Det må være rart
at sidde deromme og snuse til hinanden. Man kunne slet ikke forestille sig, at
godsejeren kunne sige sådan noget. Men
vi gik jo derom sammen for selskabs
skyld. Så kunne vi sidde og sludre.
Ældre koner fra sognet, som boede på
stiftelsen, kom een gang om måneden for
at vaske. De vaskede i et par dage. Det
foregik jo ved håndkraft. Fra klokken 7
morgen til 5 aften fik de hver 3 kr om
dagen. Det var endda i 30erne. Når vi
gjorde hovedrengøring, var det det sam
me.
Gardinvasken klarede vi selv. Gardi
nerne til alle stuerne skulle vaskes og
cremes, rulles og hænges op igen. Førhen
var gardinerne hvide - og lidt stivede, og
de hang der som et bræt ned. Det blev vi
kede af at se på. Vi foreslog da det her med
at creme dem. Jeg skulle spørge, hvad an
gik vask, og jeg bankede på kontordøren
med hjertet oppe i halsen for at foreslå
dette nye med at komme farvepulver i
gardinernes skyllevand. Uden at spørge
godsejeren kunne vi ikke tillade os ret me
get.
I kælderen - i rullestuen - havde vi en
dejlig rulle. Da jeg var første stuepige,
skulle jeg altid have en staldkarl til at

trække rullen. Godsejeren havde heste
stald nede i avlsgården - og staldkarl og
kusk. De opholdt sig dernede og havde
værelser der, men spiste oppe hos os. Hvis
staldkarlen skulle få lavet det sådan, at
han ikke kunne hjælpe til med rullen, så
skulle jeg have en havemand. Det ville jeg
lige så gerne, for det var mere bestemt.
Staldkarlen gad ikke køre med den rulle.
Jeg havde et frygteligt hus for at få en til
det. Man lægger stokke ind, ruller tøjet
om stokkene - og ruller op og ned, hele
tiden. Men ham jeg endelig fik til det, han
rullede fint. Jeg kommanderede med ham:
»Så kør dog! Så tag da fat«. Man var nødt
til at sige noget til dem. Sjovt, de skulle
altid lave så meget den dag, de skulle
trække rullen. Dejlig maskinrulle var det,
men selvfølgelig var det noget ensformigt.
Vi skulle sommetider snakke lidt højt til
de her knægte. Der var særlig een, Eigil
på 16. En dag sagde han til mig: »Ved du
hvad forresten jeg tror. Hvis jeg bliver
velhavende, så vil jeg bestemt lade dig
studere til præst, for med de talegaver må
du absolut komme til noget!« Men jeg kan
da godt se, at det må have været lidt kede
ligt at stå der.
Når vi var færdige med at rulle, skulle
tøjet lægges til tørre nede i strygestuen,
og der skulle fyres op der. Vi havde en
strygeovn med en masse jern, som skulle
fyldes med koks eller kul. Det var varmt
at stå dernede og afvaske strygejern. Der
var jo kun små kældervinduer. Strenge
dage var det, men vi tænkte såmænd ikke
nærmere over det, for gøres skulle det jo.
At stryge det varede mange dage. Der
lærte jeg »fransk vask og strygning«. Til
mit eget tøj havde jeg en hel dag. De to fra
køkkenet fik deres tøj udleveret, stænket
og lagt i bunker, og så skulle de selv klare
strygningen. Vi havde vores eget private,
og så havde vi jo godsejerens tøj. Det
skulle jeg sørge for.
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I november måned hvert år var der
klapjagt. Det var en stor dag. Godsejere,
grever og baroner fra alle gårdene om
kring deltog. Godsejer Vogt afholdt jag
ten, men var aldrig med ude, vel nok på
grund af hans svage højre arm. Vognene
kom tidligt om morgenen. Efter morgen
kaffen blev jagtgæsterne kørt ud til den
skov, hvor jagten skulle foregå. Skovri
deren, skytten og alle klapperdrengene
var allerede samlede derude. Der var også
nogle skovmænd, som hjalp til. Til fro
kost fik klapperdrengene chocolade og
boller i borgerstuen. Det var skoledrenge.
De fik et vist beløb for sådan en dag. Glade
var de for den skilling.
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Jagtselskabet kom hjem til frokost, men
tog så ud igen. Skovrideren var budt med
til at spise frokost sammen med jagther
rerne, men til aften skulle han bare aflæg
ge rapport om jagten, og så kunne han
godt gå igen. Han blev ikke inviteret med
til jagtmiddagen, når det var grever og
baroner. Det var han meget utilpas over.
Der blev skudt rådyr, harer og fasaner.
Ved aftenstide blev byttet talt op. Det
meste blev sendt til København - og solgt.
En del af vildtet blev bragt til Hallebygården, hvor man havde et frysehus. Efter
hånden som vi skulle bruge det, hentede
vi det der. Familien i København fik også
noget af vildtet.
Gæsteværelserne skulle varmes op, så
jagtgæsterne kunne gå op og klæde om til
middagen. Kakkelovnen skulle fyres op,
og der skulle være varmt vand, så gæster
ne kunne blive vasket, før de klædte om til
smoking. Det skete, at damerne kom og
var med til jagtmiddagen, men det var ik
ke ret tit. Der blev også holdt almindelig
jagt for skovridere og andre fra egnen så
som forpagtere, sagførere og andre mere
jævne folk.
Når godsejeren skulle have middag, fik

skytten besked om, hvad han skulle sky
de. Somme tider havde han ikke rigtig
lyst til det. Det var jo ikke sikkert, at han
lige kunne fange det, godsejeren ønskede.
Han stod i køkkenet og brokkede sig. Så
sagde husjomfruen: »Nej, det kan godt
være, men hvis du selv skal have gæster,
så kunne det jo godt være, du kunne finde
det«. Det vidste hun nemlig, at han gjor
de. Og så listede han af. Når godsejeren
havde bestemt en gæstemiddag - og det
skulle være dyreryg for eksempel - så
skulle det jo være dyreryg. Og så skulle
skytten ikke sige, at han ikke kunne.
Vi fik meget vildt. Uha sådan, at vi
næsten ikke kunne holde ud hverken at se
- eller spise det. Endnu i dag har jeg lidt af
det. Dyreryggen gik op til herskabets
middag. For- og bagben gik til køkkenet.
Senere kunne det udnyttes til bøf, og til
sidst sluttede det gerne med hachis. Det
kneb altså at tage det. Det var jo et stort
dyr - og alt skulle bruges. Men fasan var
dejligt. Godsejeren spiste meget vildt:
Krikænder, vildænder, snepper, bekkasi
ner, ryper. Ja, det var, som sæsonen var
til. Han brugte ofte ryper til gæstemiddage. De blev hentet på fjerkræslagteriet i
Slagelse. Jo, vi levede meget af vildt. »Åh,
skal vi nu have vildt igen«, sagde vi så,
når vi så dyret hænge ude på væggen.
I starten af mit ophold på Selchausdal
rejste godsejeren til København på ferie.
Hans fire heste blev spændt for to vogne.
I lukket vogn blev han så kørt til stationen.
Bagefter kom den anden vogn med baga
gen. Til sidst kom bilen jo. På den tid hav
de han kun een hest. Chauffør og staldkarl
var der altid. Men i de senere år var gods
ejeren slet ingen steder. Han havde ikke
en eneste sygedag, men han nød at være
hjemme. Han kunne jo have de gæster,
han ville. Som regel var der mange gæster
hele sommeren igennem. Så havde hus
jomfruen nok at gøre med maden. Der

blev ansat en hjælpepige, som om formid
dagen hjalp til i stuer og gæsteværelser.
Klokken 12 skulle hun ned i køkkenet. Så
havde hun opvasken dernede. Der var nok
at løbe efter - og afstandene var lange.
Men alligevel kunne jeg allerbedst lide,
når der var gæster. Det var nu festligt.
Chaufføren hentede og bragte gæsterne
til og fra stationen. Hvis vi andre skulle til
København, så blev vi også kørt til stati
onen. Jeg er da engang blevet hentet i luk
ket vogn fra Svebølle station. Det regne
de.
Når der kom gæster, så gav godsejeren
besked om, hvem der skulle have hvilket
værelse. Om vinteren skulle man jo fyre
op i kakkelovnene deroppe og lægge sen
getøjet til varme. Havde gæsteværelserne
været tomme længe, så var det sådan set
ikke nok at fyre op samme dag, som gæ
sterne kom. Der var klamt deroppe, og
madrassen var fugtig. Broderdatteren, fru
Undsgaard - som allerede blev enke, da
deres yngste barn var 3 år, sagde siden så
mange gange: »Uh, det var tit koldt at
komme ud i«. Men det tænkte vi ikke rig
tigt på. Når der ikke var nogen, der havde
ligget på de madrasser længe, så var det jo
ikke engang nok at stille dem op ad kak
kelovnen i nogle timer. Der burde have
været fyret op dagen før, ja måske flere
dage før. Men det fik vi jo ikke besked på,
så det skulle vi altså ikke. Gæsterne havde
morgenbord på tårngangen. Den var me
get flot møbleret.
Til de gæster der kom oftest, hørte bro
derdatteren og hendes børn. De var nu
meget flinke - og jeg glemmer dem aldrig.
De var der altid, både påske, pinse og jul og så om sommeren.
Godsejeren havde kun een broder, og
han døde tidligt. Familien var meget
knyttet til Selchausdal. Jo længere de var
på stedet, jo mere havde man jo med dem
at gøre. Fruen kom tit og sagde: »Har du

ikke tid lidt. Vi skal lige snakke«. Det var
der lidt misundelse over nedefra. De andre
stak til mig og kunne for eksempel sige:
»Nåh, var det fru Undsgaard, der havde så
god tid i dag«.
Fru Undsgaard døde på godset. Hun var
ikke meget over 50. Hun havde fået en
større operation, og hun opholdt sig på
rekreation derude. Så kommer sønnen
ned og siger: »Kan I ikke lige vente lidt
med at gå op og gøre rent. Mor har det
ikke så godt. Hun har lige lagt sig«. Så
listede vi op og skulle kikke efter. Så var
det, vi foer ned til Julius, der var ved at
vaske sig - og så sprang han jo derop.
Julius gik ind og tog telefonen for at ringe
til doktoren, inden han havde sagt noget.
Men godsejeren havde bemærket inde fra
sit kontor, at der var noget særligt på fær
de. Han kom ud derfra: »Jamen hvad er
det, De siger, hvad er det dog, De står og
siger! Er Gunda død«. »Ja, det mener
jeg«, sagde Julius så: »Nu kommer dok
toren med det samme«. Det var et chok
uden lige. Jeg var meget dårligt tilpas. Det
var altså mit eet og alt, når hun kom. Det
fortalte jeg senere datteren, hvor hårdt det
var, og hvor meget pris jeg satte på hendes
mor. »Det var gensidigt«, sagde hun så.
Det kan jeg også regne ud, for ellers havde
hun vel ikke ofret så meget tid på at sludre
med mig. Hvis der var noget i vejen, så
skulle jeg bare komme til hende. Hendes
død var vist det, jeg har taget mig mest
nær i årene på godset. Det gjorde mig me
get ondt, da hun gik væk.
Uret på spiret af hovedbygningen blev
trukket op indefra hver 14. dag af Julius og det gik nøjagtigt. Jeg kan huske, når vi
ventede middagsgæster, så kom vognene
kørende ind under portalen lige før tårn
uret slog 6. Der holdt de så - og blev
læsset af i tørvejr. Vi stod lige indenfor og
tog imod.
Til gæstemiddage skulle de to store hvi

de kaminer fyres op. Jeg var i sort kjole
med hvide opslag, hvid krave og hvidt
forklæde, sorte strømper og sorte sko.
Gæsterne var flinke over for os.
Godsejeren bestemte, hvilke blomster
der skulle stå hvor. Og havde vi sat en
buket et andet sted, end den plejede, så
sagde han: »Hvorfor står den der«. I de
første år kom gartneren op til hovedbyg
ningen fra drivhuset og pyntede middags
bord, men efterhånden blev han for gam
mel og kunne ikke mere klare det. Jeg
overtog da den bestilling. Jeg skulle spør
ge godsejeren til råds om, hvilke blomster
jeg skulle have, og hvor de skulle stå. Når
bordet var dækket og pyntet, så skulle det
godkendes. Jeg kan tydeligt huske en
gang, der var nogen, der havde foreslået,
at vi skulle stille servietterne op i »brude
lys«. Vi stuepiger snakkede om det - og
satte dem så op. Men den gik ikke! Nej,
sådan nogle narrestreger skulle han ikke
have noget af. Vi måtte fjerne dem. Ser
vietterne var blevet krøllede, så vi måtte
hente andre.
Hvis der skulle laves flødeis til en mid
dag, så blev der sendt en vogn efter en sæk
is fra Hallebygårdens frysehus, og fløden
dertil blev hentet på mejeriet. Vi rørte
flødeisen inde i køkkenet og kom den i
små forme. Bar den så ud i vaskehuset,
hvor isen fra frysehuset var blevet hældt
op i en stor balje. Formene blev puttet ned
i isen. Der blev strøet tørvesmuld over.
Spansk salt skulle der også til. Og øverst
blev lagt en sæk. Efter 5-6 timer var flø
deisen færdig. Fin flødeis til middagen
klokken 6. Men det hændte, at køkkenpi
gerne glemte at rydde op efter sig i vaske
huset, skylle baljerne og gulvet for tørve
strøelse. Når vi så kom næste morgen og
skulle sætte tøj i blød, så flød det derude
med is og skidt og møg, vand og tørve
smuld. Så skældte vi ud. Før der blev lagt
vand ind, måtte een stå ude ved en gam

meldags vandpumpe og poste vand ind.
Der var lagt en blikrende fra vandposten
ind gennem vinduet til et stort kar. Det
var en stor vask, der blev klaret på den
måde. Og alt det tøj, at skylle det. - Sådan
foregik det i 1915-16.
Alle håndværkere, der kom til godset,
blev budt på kaffe. Hvis de sagde: »Næh
tak«, så sagde godsejeren, at de skulle såmænd ikke være beskedne, for der i huset
var kanden aldrig kold . . . Så sagde vi
»Tak skal I ha'«. Han har alligevel kunnet
lugte mange gange, at den var i brug der
nede. Det har han jo vidst, men han sagde
ikke noget. Når vi stuepiger gjorde rent,
så hændte det ofte, at de råbte nedefra:
»Telefonen, der er telefon«. Og så skulle
vi jo komme ned og få kaffe. Vi havde ikke
tænkt, at godsejeren forstod det.
Vi havde en svaghed for kaffe. Så snart
»Vorherre« var kørt, så ud på terrassen
med kaffen. Når han kom tilbage, tudede
chaufføren altid i hornet nede på broen.
Og pokker tog ved os, med at rydde og
komme ind derfra, for det var jo ulovligt
at sidde der. Det var så nemt, for vi kunne
jo lige stikke det ud ad vinduet, hvis vi
manglede noget inde fra køkkenet.
Chaufføren tudede ude på broen, fordi
tjeneren skulle være klar til at tage imod
ved hoveddøren. Og så havde vi jo tid til
at slippe ind.
Engang var vi taget ud. Det måtte vi jo
ikke sådan uden videre. Vi var kørt helt op
ad Nørager til med kaffekurv på cyklen.
Så ville skæbnen, at det var den dag,
godsforvalteren var der, og derfor skulle
godsejeren spise lidt før. Han var rasende,
fordi vi ikke var kommet hjem. Tjeneren
var der jo. Der skulle altid være een
hjemme. Manø (husjomfruen) var ikke
kommet hjem, og så kunne godsejeren ik
ke komme til at spise! Nej, da var han
altså i krigshumør. Vi kom hjem til tiden.
Maden var sat parat til det sædvanlige
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klokkeslæt. Men nu skulle han altså spise
en time før, fordi han skulle ud. Manø var
meget hurtig til at lave maden. Det var
tilrettelagt, men det kunne han jo ikke vi
de.
Manø startede med at fotografere i
1918-20, og det interesserede hende me
get. Hun havde et stort kasseapparat med
glasplader. Hun havde det fra sine yngre
dage i Jylland. Vi andre blev også inter
esserede, og hun lærte os det efterhånden.
Vi havde ikke mere end 2-3 rammer. De
var i træ, med et lille hængsel i den ene
side til at åbne med. Så blev negativet lagt
der - og papiret ovenpå. Vi sad med dem i
solen, eller også satte vi dem op ad muren.
Og så skulle vi kikke til dem, linde og se
efter, hvornår de begyndte at tage farve.

De måtte jo ikke blive alt for mørke. Så
skyndte vi os at gå ind og tage dem af.
Inde i opvasken havde vi så een tallerken
med saltvand, een med fikservand - og en
stor skål med skyllevand. Vi havde et
håndklæde at lægge dem ud til tørre på.
Så satte vi dem i pres, og så havde vi lavet
billeder.
Før godsejeren gik ud om formiddagen,
var han nede i køkkenet for at bestemme
mad. Han bestemte selv sin mad, til hver
dag også. Ja, husjomfruen og han snakke
de om det. Når han så vendte sig for at gå,
så sagde han: »Nu får I vel selv noget
godt!« Han spurgte Julius mange gange
om det, om nu folkene fik ordentlig mad.
Han tænkte vist, at husjomfruen skulle
have knebet lidt af.

Godsejer Gundo Vogt havde udskåret træværket
på sofaen og skærmbrættet.

Godsejer Gundo Vogt, Selchausdal, på
formiddagens spadseretur. Når han kom hjem,
skulle stuepigerne være færdige.

På sin formiddagstur gik han altid alene
med sine to hunde i snor. Men engang
faldt han oppe i skoven, og siden da havde
han altid chaufføren eller sin tjener med.
Godsejeren var ikke nogen streng her
re, bare tingene var i orden, når han kom
hjem. Han kunne ikke lide, hvis ikke vi
var færdige, når han kom ind fra formid
dagturen. Til frokost kom tjeneren bare ind
med en bakke med lidt forskelligt til ham.
Meget beskedent var det. Røræg hver dag,
det var fast. Og så et par stykker til. Varm
mad ville han ikke have til frokost, bare
det varme røræg. Det var, hvad godseje
ren skulle have. Derefter skulle han ikke
have noget før til middagen. Der var ikke
noget, der hed eftermiddagste, heller ikke
for gæster. Han ville ikke have alle de

måltider. Gæsterne måtte selv bestille det,
hvis de skulle have noget udover frokost
og middag. Godsejeren havde så meget
chokolade, han gik og spiste af selv.
Efter frokost tog godsejeren sin kaffe og
en cigar med ind på kontoret. Så sad han
og hvilede lidt der. Det hændte, at han
skulle ud og køre efter noget om efter
middagen. Men hvis han ikke skulle det,
så blev arbejdsbordet sat ind, og han ar
bejdede i et par timer. Han arbejdede i træ
og i messing. Det foregik med venstre
hånd. Den højre støttede han med, men
selve udførelsen var med venstre. Godse
jeren udskar mange skønne møbler,
blandt andet løvebænken, som står hos
mig i dag. Betrækket på den har han bro
deret også. Jeg har også et par messing

skrin, som han har udskåret. Godsejeren
var aldrig ledig. Da han blev ældre, kunpe
han ikke rigtigt udskære møbler mere. Så
strikkede han slumretæpper, hæklede
sengetæpper - og han broderede på stra
maj. Hvis der var noget ved hans tøj eller ved hans sytøj, så ringede han to
gange. Det betød, at der var et eller andet,
jeg skulle komme op og hjælpe ham med.
Til hverdag spiste godsejeren middag
klokken 17.30. Hundene vidste bestemt,
at nu skulle de op - op ad trappen. Han
tog sine hunde med ind i den lille spise
stue og bandt dem ved væggen i hver sin
side. Selv sad han for enden af bordet
vendt mod vinduet, når han var alene.
Der sad han så i selskab med sine hunde
og spiste. Han spiste meget enkelt, højest
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to retter mad. Han drak rødvin hver dag,
men den var spædet op med vand - og han
kom sukker i. Når niecen fru Undsgaard
sad ved siden af, sagde hun: »Åh, onkel
Gundo, åh, at du kan!« Hvortil han sva
rede, at det kunne hun jo lade ham om,
når han nu kunne lide det sådan. Jo, sådan
ville han drikke rødvin. Når godsejeren
havde spist, gik han hen og løste hundene.
Så gav han dem hver sin godbid på en lille
tallerken. Sådan skulle det være. Når de
havde spist det, lukkede han døren op - og
så løb de ned, for de skulle ud en tur inden
sengetid.
Tjeneren klarede opvasken i spisestuen.
Han tog en balje vand med derop. Der var
jo bare et par tallerkner, lidt bestik og et
enkelt glas.
Engang var vi inviteret hjem til fødsels
dagsfest hos en ung pige, der lærte hus
holdning hos husjomfruen. Det var den 7.
maj - og hendes far havde fødselsdag. Vi
cyklede da til gården oppe ved Høng. Der
var ikke noget i det. Vi syntes, det var helt
naturligt. Familien var meget musikalsk.
En spillede klaver, en anden violin og en
tredie trompet. Det var en dejlig aften hos
Helgas forældre. Vi havde det så hygge
ligt, så det var ikke sådan at komme af
sted. Klokken var ca. 12, da vi cyklede
hjemover, Manø, Helga og jeg. Vi kom
kørende der og tænkte ikke på noget. Så så
vi, at der var lys oppe i spisestuen, og at
godsejeren stod ved vinduet deroppe og
spejdede efter os. Vi var chokerede, fuld-
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Alma Pedersen som stuepige på Selchausdal,
fotograferet 1918 ved bronzehjort, modelleret af
godsejer Gundo Vogt.

stændig rystede over det. Jeg glemmer det
aldrig. Helga kunne ikke forstå, hvad der
gik for sig. Hun vidste ikke, hvad det be
tød. Men vi, vi vidste det nok, når vi så
een oppe i et vindue klokken 12 om nat
ten. Vi var lidt bedre kendt end hun.
Tænk, så var godsejeren stået op. Hans
tjener var ikke i godt humør, for han
skulle også op. Tænke sig, han gamle
mand gik frem og tilbage i stuen. Der var
lagt i kakkelovnen til os, for der var ingen
mening i, at vi piger skulle komme så sent
hjem. Enlige kvindemennesker midt om
natten. Det var forfærdeligt. Det kunne
altså ikke lade sig gøre. Hvad kunne vi
ikke komme til. Der måtte være sket no
get. Tænke sig, vi kunne være kørt galt på
cykel, vi kunne være kommet galt afsted.
Godsejeren gik der frem og tilbage i stor
bekymring, indtil han vidste, vi var kom
met hjem. Vi blev jo rasende, for vi kunne
nok passe på os selv. Men godsejeren hav
de det på den måde. Han havde tanker for
sine folk. Det var af omsorg for os. Det
var der ikke ret mange, der ville have
gjort, men han var sådan, at dem han
havde i sit brød, dem havde han omsorg
for.
Hver sommer havde vi en udflugtsdag,
hvorhen vi ønskede. Der blev da sat to
biler til vores rådighed. Vi lånte godseje
rens bil - og han lejede en ekstra med
chauffør. Den dag sørgede havefolkene,
en mand og hans kone, for godsejeren.
Maden, som han skulle have, var parat.
De to var der, indtil vi kom hjem. Vi har
været langt omkring, ved Lillebæltsbroen,
nede ved Gisselfeld, i Hillerød, i Helsing
ør.
Buerup kirke hørte til Selchausdal gods.
Christian Selchau lod den bygge - og
skænkede den til sognet. Kattrup gav vist
jorden dertil. Den gamle A. P. Møller fra.
Kattrup gods skænkede klokkerne til kir
ken senere. Prædikestolen har godsejer

Vogt skåret ud, da han var 85-86 år
gammel. Han ville ellers ikke, men me
nighedsrådet blev ved med at være efter
ham. Han syntes ikke, han duede til det
mere. Men de blev ved med at plage ham
så længe, så han til sidst sagde ja. Kom
tesse Bernstorff har udskåret alterpartiet,
Julius har bygget kirkeskibet, både i Bu
erup og i Sæby kirke.
Da godsejeren var 70 fik han en stor
galdestensoperation - og havde hjemme
sygeplejerske en tid. Det havde han også
til sidst, inden han døde, både dag og nat
var der sygeplejerske. Godsejeren døde i
januar måned 1939, 87 år gammel. Han
havde lige godset i 25 år. Det var mange
gode år.
11941 blev godset solgt. Jeg giftede mig
med Julius - og vi flyttede til et hus i
Jerslev.

1. Hallebygården ligger ved Tissø på det vestlige
Sjælland. Den var vurderet til 20 tønder hart
korn.
Selchausdal er nabogård til Hallebygården. Den
var vurderet til 146 tønder hartkorn.
2. Med vinde menes et trendebord (en stor vinde)
hvorpå man lægger trenden (de langsgående trå
de), som derefter sættes på væven.

Stuepigens drikkepenge
Anna Hansen er født 1899 i en bondegård
på 65 tønder land i Tjellerup, Gislev sogn
på Østfyn. I 1915 til 1917 tjente hun på
Rørbæk, og senere vendte hun tilbage i
den travle sommertid, når der var mange
gæster. Om vinteren boede godsejerfami
lien da i København.
For året 1917 førte Anna Hansen
regnskab over, hvad hun fik i drikkepen
ge. På gården var der ikke tjener, hvilket
givetvis har øget fortjenesten. 1 virkelig
heden er stuepigens løn næsten blevet
fordoblet af drikkepengene:
Min søster afløste jeg på Rørbæk, og hun
havde fået pladsen igennem min fars mo
ster, som tjente på Rørbæk som ung og
endnu havde forbindelse. Dengang hun
tjente, var min frue barn.
Anbefaling,
Rørbæk, Revninge,
Fyn 1917.
Anna Hansen har tjent mig som stuepi
ge i 11Mår og forlader pladsen på grund af
min rejse til København. Hun er en sjæl
den omgængelig og villig pige til sin ger
ning. Hun er dygtig til opvaskning, ren
gøring og vask, så jeg med glæde giver
hende min bedste anbefaling.
R. Salicath Engelsted,
godsejerinde.
Fra Rørbæk kom tit bud, om jeg ville
hjælpe et par dage, da huset altid var fuldt
af sommergæster. 17 gæsteværelser var
flittigt i brug, mange fra København, for
eksempel Olaf Poulsen, Johannes og
Adam Poulsen, professor Julius Paludan
og familie, Hugo og Gudrun Bruun Stef
fensen (som var unge og nygifte) samt
utallige andre.
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Drikkepenge fra gæsterne 1917
Skuespiller Hugo Bruun
K ajus..............................
August Fog....................
Adam Poulsen ..............
Skovrideren ..................
H. Paludan....................
Frode Hass ....................
Frk. E. H ansen..............
Frk. Lønborg ................
Vibeke Mus ..................
Frk. von E jben..............
Professor Paludan ........
Fru Hvalsøe ..................
Bogholder Fog ..............
Fuldmægtig F o g ............
Svend K ryger................
Fru Schrøder..................
Skovrideren ..................
Hofgaard........................
Kaptajn van D eurs........
T o f t................................
Gude Petersen ..............
Fru Therning ................
Johan von Ejben............
F. og Grete Hass ..........
Professorinde Paludan . .
Frk. Rentchm an............
Overlæge Schrøder . . . .
Fru K ry g e r....................
Fru Schnell....................
Hr. van Deurs ..............
Fog..................................
Hr. van Deurs ..............
Hr. van Deurs ..............
Hr. van Deurs ..............
Taksationsmand............

1 0 8

12 kroner
2 5 4 2 10 4 2 5 3 3 18 2 4 10 5 10 1
5 3 15 6 7 1 9 4 5 30 45 18 1 3 1 1 1 1 -

i

50øre

Det gav i alt 257,50 kr. Månedslønnen var
på 25 kroner.
Det var absolut min yndlingsplads,
hvor hver dag var en glæde, og hvor jeg
mange gange ønskede, at jeg kunne blive
der til mine dages ende.
(NEU 22804, skrevet 1965).

Stuepigerne havde en dejlig spisestue,
som stødte ind til den store spisestue. Vi
skulle jo hele tiden være parat til at rejse
os og betjene fruen og alle hendes gæster,
hvis der blev ringet efter os med en lille
bordklokke. Enkelte gæster havde børn og
barnepige med, så vi var mange til at spise
også i den lille spisestue, hvor der stod
store udskårne skabe til duge, servietter
og service til at dække borde med til her
skaberne. Sølvtøjet blev sat ind i den store
spisestue. Selv om knivskaftet var af sølv,
skulle bladet pudses efter hver opvask, før
det blev lagt ned i skuffen til næste mål
tid. Det blev pudset med knivpulver, som
blev hældt op på en underkop, lidt koldt
vand på, og en almindelig flaskeprop af
kork blev dyppet deri og derefter gnedet
frem og tilbage på knivsbladet, til det var
blankt.
Vi var mange om arbejdet dengang,
men altid sent færdige om aftenen. Vi
havde dog nogle timer fri hver eftermid
dag og skulle ikke op før ca. klokken syv.
Stuerne skulle være i orden, til gæsterne
kom ned. Mange havde fået morgenbakke
på sengen. Det kunne vare længe, før vi
kunne få disse gæsteværelser gjort i stand,
men alt skulle være i orden inden froko
sten klokken tolv, hvor gongongen lød.
(NEU 28144, skrevet 1970).

Barnedåb på Gammel Kirstineberg på Falster.
Barnepigen bærer barnet ned ad trappen til
vognen, medens stuepigen venter med et
køretæppe. Godsejeren står på øverste trin og
børster et fnug af hatten. Kai Uldall har
fotograferet det typiske optrin fra en herregård
den 22. september 1907.

På herregården omtaltes godsejeren med
hr og De. Vi sagde alle De til hinanden på
den tid, både elever, piger, husmænd,
kusk, forvalter og så videre. Herskabets
børn sagde De til os, selv om de kun var
fem år gamle.
(NEU 23832, skrevet 1967).
På Rørbæk var strygeovnen meget stor.
Jeg har et billede hængende, hvor vi er 5
piger til at stryge, men der var også man
ge gæster, og de fik alt deres tøj vasket
foruden sengetøjet, håndklæder, ser
vietter og så videre, som hørte gården til.
I den tid blev der ikke sendt duge eller
andet til vaskeri ud over til fransk vask og
strygning skjorter, flipper og manchetter.
Vi havde 7 husmandskoner til at vaske,
så der var en knævren dagen lang, - der
var en svensker imellem. Det var en god
række, når de kom fra vaskehuset igen
nem baggården og kælderhalsen og skulle
ud og spise i folkestuen bagved køkkenet,
og der faldt mangen en stor ed af imellem
disse herregårdskoner. De fik snaps til
maden. Vi stuepiger skulle nok vogte os
for deres spisestue, for vi vidste, at der var
livligt af utøj i den gamle røde sofa, men i
køkkenet var Hanne Hønsekone, og hun
gik ud med maden til de livlige vaskeko
ner, hvor stemningen altid var høj.
(NEU 28144, skrevet 1970).
Engang om sommeren mens jeg var på
Rørbæk, gav fru Salicath os en udflugt til
Nyborg. Søren Kusk kørte for os med to
heste for den store charabanc til Kristianelundskoven. Alle stuepiger og køkken
personalet var med, og kusken holdt for
hovedtrappen, hvor gæsterne hjalp os til
vogns. Vi fik penge til beværtningen, og
gæsterne skulle den dag klare sig selv og
sætte aftensmad på bordet, vaske op og
rydde til side. Da vi kom hjem, var vi
noget forbavset over alle de rene viske

stykker, de havde taget frem og havde
hængt til tørre i anretterværelset. Vi talte
til 18. Mange af gæsterne har sikkert ikke
nogensinde haft et viskestykke i hånden
før. Der var i den tid mange tjenestepiger i
hjemmene. Fru Salicath har vist aldrig
prøvet at klæde sig selv på, ej heller sat sit
hår.
(NEU 30157, skrevet 1973).
Anna Hansen blev selv kone i en mindre
gård, hvor hun i høj grad selv måtte del
tage i arbejdet både ude og inde:
Mange piger tog også plads på de store
gårde og herskabshuse og lærte finere
skikke, derimellem jeg, men det blev så
meget sværere for os, hvis vi senere i vo
res hjem ikke just havde brug for det, vi
havde lært, men måtte slide i mark og
stald. Lønnen var ikke så stor i de finere
hjem, og vi skulle alligevel gå pænt klædt
på. På Rørbæk fik jeg for eksempel 15
kroner om måneden (første sommer), på
Juulskov 50 kroner for et halvt år plus
ophold inde, på Hannesborg som hus
holdningselev 100 kroner pr halvår.
(NEU 23832, skrevet 1967).

En hjælpekone
Følgende er hentet fra Niels Iversens be
retning fra Svenstrup på Sjælland, hvor
han var chauffør fra 1924 til 1954:
Alle dørhåndtagene og nøgleskiltene var
af messing. Der kom en ældre enke, Ma
dam Gregersen, hver lørdag og pudsede
håndtag og skilte. Hun boede i Stiftelsen,
der var et hus med to lejligheder, hvor
Madam Gregersen boede husfrit og med
gratis brændsel.
(NEU, skrevet 1981).
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Kusken og hans hjæ lpere

På en lille herregård kunne godsejerens
heste stå i et hjørne af stalden til arbejds
hestene, men de kostbare køreheste kun
ne nemt blive smittet af de forslidte ar
bejdsheste, så helst havde godsejeren både
en særlig kusk og en speciel stald til her
skabets heste. Der var heste til kørebrug
og mindre til ridning. Undertiden kunne
der være opdræt af ædle heste, og af og til
var der væddeløbsheste. Hesten havde
meget ofte godsejerens store interesse, og
i mange tilfælde havde han som officer
haft med heste at gøre.
Mange herregårde lå ensomt, og før de
lokale jernbaner trak deres net ud over
hele landet, var det vigtigt for en godsejer
at være godt kørende. Med to sæt heste til
firspand kunne man nå op mod et halvt
hundrede kilometer til et selskab på de
gode veje, som Danmark havde fået i ti-

den 1880 til 1920. Men sådanne otte kva
litetsheste var dyre i drift, og mange
godsejere nøjedes med fire heste, og da
jernbanerne var anlagt, sparede mange
godsejere firspandet og nøjedes med et par
gode køreheste foruden lettere heste til
lokal kørsel. Så kunne man tage på mid
dagsbesøg og nå hjem i løbet af natten i
en radius af op til en snes kilometer.
Foruden hestenes nytteværdi havde de
og køretøjerne tillige betydning som sta
tussymboler, og det af en art som alle
landboere nøje forstod at vurdere.
Hertil svarede kuskenes og det øvrige
staldpersonale. Hesten skulle passes godt,
enhver sygdom skulle opdages tidligt,
vogn og seletøj skulle altid være vaskede
og pudsede. Og kuskene skulle godsejerne
kunne stole på. Næppe nogen har vidst så
meget om, hvad der foregik på godset som
kusken. Hos ham kunne godsejeren få
mange vigtige informationer, og også den
anden vej kunne der gives nyttige vink,
men det er ikke kuskene, der er faret i
blækhuset, når NEU bad om oplysninger
om herregårdslivet.

Herskabsvogn fra Fuglsang på Lolland med to
sorte heste, der knejser lige så meget som
kusken. Godsets enkefrue sidder i vognen og taler
med en mand, måske skovrideren med hund.
Kusken ser lige ud, ser kun hestene og vejen,
men opfatter meget vel, hvad skovrideren har at
berette for fruen. Det er tidligt forår, og vognens
hjul er blevet slemt snavsede af de bløde veje.
Vognen skal vaskes, når den kommer hjem.

Om herskabets heste
Marius Nielsen kom 1903 til Ålholm, der
var beboet af lensgreve Råben Levetzau,
der senere blev udenrigsminister. Her
samledes overskuddet af en halv snes
herregårde rundt om i landet, og der før
tes et virkeligt herskabshus. Hertil hørte:

En hestestald, der rummede tyve køre- og
rideheste, lå også i haven nær slottet. De
anvendtes kun til grevens og hans families
private fornøjelse. Fem mand var udeluk
kende beskæftiget med at pleje og passe
disse dyr med vogne og seletøj. Desuden
skulle de køre og ride, når greven eller
familiens medlemmer ønskede det. Disse
fem mand havde betegnelsen: førstekusk,
andenkusk, rideknægt, staldkarl og stald
dreng. Begge kuskene havde fagmæssig
uddannelse og skulle kunne køre firspand,
hvoraf der forefandtes to. Hele staldper
sonalet skulle bære en ensartet uniform,
som de fik udleveret af greven, og som
bestod af et gult stof, spidsbukser, stiv hat
og en bestemt slags kravetøj og lange
blanklæderstøvler. Ingen af grevens tje
nerpersonale, hverken kusken eller al
mindelige tjenere, måtte bære skæg, spe
cielt overskæg, der dengang var alminde
ligt, men skulle derimod så vidt gørligt
anlægge bakkenbarter. Rideknægten, deri
reglen var en mand, der havde aftjent sin
værnepligt ved rytteriet, havde blandt an
det den opgave at ledsage den eller dem af
den grevelige familie, der ønskede at
komme ud at ride, ofte de unge komtes
ser, hvoraf der var to, samt en lidt yngre
søn.
Når de i høsttiden kom ud i marken,
hvor kornet var sat i skokke, var det en
yndet sport i flyvende karriere at sætte
hen over skokkene, der dannede et natur
ligt forhindringsløb.
(NEU 9698, skrevet 1952).
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Kristian Kusk fortæller
/ 1950erne begyndte biler for alvor at
afløse de forskellige hestevogne i Dan
mark. Nationalmuseets 3. afdeling fore
tog midt i 1950erne en systematisk ind
samling af vogne og disses tilbehør og
håndværksredskaberne, knyttet til heste
vogne samt seletøjets fremstilling. Denne
opgave var overladt til Erik Kjersgaard,
som nu er leder af den Gamle By i Århus.
I den forbindelse besøgte han Gunderslevholm, hvorfra museet fik både vogne
og seletøj. En række optagelser af kusk
Kristian Hansens beretninger blev trykt i
afdelingens årsskrift Budstikken for året
1961. De gengives her med Erik Kjersgaards tilhørende fotografier:
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Kristian Hansen - kaldet Kristian Kusk er født 1882 som søn af en parcellist i
Vallensved sogn. Han voksede op med
heste; faderen havde to remonter, der var
kommet fra dragonerne i Næstved. Efter
konfirmationen kom Kristian ud at tjene
på en gård, hvor han tog sig af plagene.
Desuden kørte han »sognekørsel«, det vil
sige hyrekørsel for passager med gård
mandens vogn. Den daværende læge i
Fuglebjerg, dr. Nielsen, der ofte lod Kri
stian køre for sig, anbefalede ham overfor
herskabet på Gunderslevholm, da man i
1906 søgte karl til herskabsstalden. Cirka
halvandet år senere blev Kristian for
fremmet til kusk og beklædte denne stil
ling i 50 år. - Beretningen afspejler dette
lange tidsrum, idet hovedvægten dog er
lagt på perioden indtil 1938, da hestebe
standen blev væsentligt indskrænket.
Gunderslevholms ejer indtil 1921 var
etatsråd, kammerherre Johan Thomas
Oluf de Neergaard, hvis hustru døde
1913. 1921-1938 tilhørte gården godsejer
Ferdinand Lorenz de Neergaard og efter
hans død fru Marie H. D. de Neergaard. I

Gunderslevholms vognport '1956. 1 forgrunden
står en landauer bygget i slutningen af
1800-årene. Den var god til kørsel om vinteren
og i dårligt vejr.

Kristian Kusk pudser en kumtesele i
seletøjskammeret på Gunderslevholm 1956.
8

Herregårde 6

1947 solgte fruen godset, men disponerer
endnu over hovedbygning og herskabs
stald.
De sidste års indsamlingsarbejde in
denfor gruppen landbefordring og -trans
port har bragt museet i forbindelse med
fru de Neergaard, som har tilbudt at
skænke vogne, seletøj, kuskeliberi etc. til
samlingerne.
Normalt stod herskabsstaldens kusk og
karl op klokken 6, trak i arbejdstøjet og
gik ind til hestene, der gerne kaldte med
en vrinsken, så snart de hørte træskotrin.
- Det første foder bestod af ren havre;

men ofte vankede der lidt ekstraforplejning i form af et stykke rugbrød, Kristian
havde med i lommen. Der skulle også
snakkes og klappes lidt.
Efter morgenkaffen i borgerstuen be
gyndte det egentlige staldarbejde med
rengøring af båse, fornyelse af halm og
strigling. Når grimen blev smøget af, gik
hesten af sig selv ud på gulvet og stillede
sig med siden mod vinduet. Striglingen
var ofte et ret snavset arbejde, - især når
dyrene havde været svedige dagen før. På
kommandoen »kom så« eller »kom her«
drejede hesten rundt, så man kunne
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komme til på den anden side. Når der blev
sagt »buk«, bøjede den hovedet og lod sig
børste på panden. Siden fulgte afgnidning
med et uldent stykke og undertiden af
vaskning af benene. Hestene skulle være
så rene, at man kunne stryge dem med
fingrene, uden at der viste sig spor af
snavs. Dette arbejde sluttede klokken halv
ni med fodring og vanding.
I 1906 havde man syv heste - det vil
sige tre spand og een »posthest«. Fire af
dem var frederiksborgere; men da Kristi
an selv begyndte at vælge, foretrak han
store, mørke halvblodsheste og senere
igen sorte oldenborgere. Indkøbet foregik
på Kristians initiativ; herskabets tilladelse
var næsten kun en formalitet. Selvfølgelig
skulle dyrene være smukke; men vigti
gere var dog, at de havde stærke ben.
Optræning og afretning af en hest til
stadskørsel påhvilede kusken. »Det første,

den skulle lære, det var at stå stille for
alting, således at man kunne slå knald
med pisken ud over ørerne på den, uden at
den rørte benene.« Så lærte man spandet
at gå »ens højt med hovederne, for det så
godt ud,« og det lærte at »holde fodslag«;
når man kørte på landevejen, skulle man
kun kunne høre een hest. Pisken anvend
tes kun i begyndelsen -, »en rigtig kusk
slår aldrig -, det ville være tarveligt.«
»Når de var trænet op, så kunne de gå
lige så langt, det skulle være. Vi har kørt
helt ned til Sallerupgaard nede ved Vor
dingborg -, det var
mil. Det var en
ordentlig klinkevals at give dem; men det
gjorde dem ikke noget. Og når vi var ude
omkring og kørte hjem, var der aldrig tale
om, at hestene brød sig om at skridte;
trods bakker gik de deres tur« - , det vil
sige, de holdt jævnt trav.
I begyndelsen var hestene »bløde« i

munden og fik »bløde« bid; men efter
Kristians opfattelse skal en kørehest blive
»hårdmundet«. Det er nemlig et vidnes
byrd om energi. Den bedste hest, han no
gensinde har kørt - »den lille hoppe« -,
var så »hård«, at den næppe reagerede på
en stramning af linerne. - Det er sket, at
dyrene - især på kolde dage, når de læng
tes hjem - har trukket vognen lange
strækninger i stramme liner, og Kristian
følte det, »som armene blev trukket af«.
Foderstanden skulle være upåklagelig.
Fra klokken 12 blev der fodret hver anden
time indtil klokken 20. Kammerherrein
den, der undte dyrene det godt, så gerne,
at de kom lidt på græs; men de var tilbø
jelige til at »blive tunge i maven«, og Kri
stian foretrak det tørre staldfoder, som
han dog af og til livede lidt op med en
børfuld frisk hø, når avlsgårdens folk
»kørte grønt ind«.
1 seletøjskammeret hængtes selerne op, når de
var pudsede og klar til brug. De fire er
bringeseler, hvor hesten trækker med bringen. 1
midten hænger to kumteseler, hvor hesten får en
polstret læderring om halsen. Gunderslevholm
1956.
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Gunderslevholms samling af bid 1956. Niels
Iversen, der blev opdraget som kusk på Tjele,
fortæller, at biddene af stål blev skuret med sand,
så de var helt blanke.

Heste bliver ustyrlige af at stå stille i
længere tid ad gangen. Derfor blev de, om
der ikke var regelmæssig brug for dem,
taget ud og rørt på ridebanen med en
»longerline«, et langt tøjr, der tillader
hesten at løbe i store cirkler. Undertiden
spændte man for og kørte gennem skove
ne med en tom vogn.
Efter frokosten gik kusken i gang med
at ordne vogne, medens staldkarlen pud
sede seletøj. Før asfaltering af vejene var
almindelig, blev materiellet ofte svinet så
kraftigt til, at der »var tommetykt pladder
på de flade skagler« og muddersprøjt hen
over toppen af kalecherne. Vognene blev
vasket med en svaber og alt lædertøj bør
stet igennem med vand. Selerne blev
indsmurt i fedtsværte og hang derefter et
døgn over, medens sværten trak ind. Ka
lecherne fik olie eller sværte og blev siden
børstet kraftigt igennem, så de stod halv
blanke.
Den største vogn er landaueren, der er
bygget i København - formentlig i
1880erne eller 90erne. Ældre er »den fla
de«, en vogn uden kaleche med tværstille
de, modvendte sæder og buk. Kaleche
vognen er rimeligvis jævnaldrende med
»den flade«; den er beregnet til to perso
ner og har forlæder, der knappes op i høj
de med passagerernes hage. Resten lukkes
med en rude. Desuden findes der en cha
rabanc, en let ponyvogn uden buk samt en
jagtvogn af nyere engelsk type. Den sidste
vogn er i naturtræ - alle de andre sortla
kerede. - Endelig råder herskabsstalden
over en bagage- eller postvogn. Det er en
såkaldt »fladbundet fjedervogn« med
bredt lad, lave, udadskrånende, grønmalede vognsider og kun én agestol.
Denne vognpark er ret karakteristisk
for en herregårdsstald. Måske kunne man
have ventet sig en kupé yderligere; men
denne vogntype vandt først større udbre
delse på de sydsjællandske godser om8’
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kring 1900 og fortrængte delvis landau
eren. - For øvrigt var stoltheden ved
smukke ekvipager ikke, som det er tilfæl
det med biler, knyttet til nye modeller,
men til de bestående vognes perfekte til
stand. Grundig vedligeholdelse gav mate
riellet en næsten ubegrænset levetid. Alle
vogne og en del af seletøjet er kommet til
Gunderslevholm før Kristians tiltrædelse i
1906.
Når vognene trængte til reparation,
blev de sendt ind til karetmager Hansen i
Næstved. Grus- og skærveveje sled hårdt
på hjulene, der undertiden måtte fornyes.
Karetmageren lod en smed ringe hjulene
om og sendte vognen videre til sadelma
geren, der reparerede kalecher, forlæder,
skærme og indtræk. Endelig gik den til
malerfirmaet Nerup, hvis mestersvend
Rasmussen var ekspert i at male, slibe,
lakere og staffere stadsvogne. Rasmussen
arbejdede også for Gaunø, Korsholt med
flere, og man kunne altid se, om en vogn
var udgået fra Rasmussens hånd.
Seletøjet indkøbtes dels hos H. Gløy i
København, dels hos sadelmager Larsen i
Skelby. Reparationerne varetog Larsen.
Skoningen foregik undertiden hos regi
mentssmeden i Næstved; men da hestene
ofte var svedte, når de kom til byen, fandt
Kristian, at det var synd for dem, om de
skulle i smedien. Derfor foretrak han at
lade den lokale smed i Skelby udføre ar
bejdet.
Foruden det normale rutinearbejde med
pasning og vedligeholdelse, havde kusk og
karl også visse småhverv - for eksempel
budtjeneste. Om søndagen kørte man med
bagagevognen til Herlufmagle og hentede
større forsendelser på postkontoret. - Een
gang om måneden hentede Kristian penge
på Næsbyholm, hvis godsforvalter førte
regnskaberne for et mejeri ved Glumsø,
hvor de store gårde fik mælken behandlet.
- Var der besked til et af nabogodserne,

lagde Kristian sadel på en hest og udbragte
selv brevet. - Når der skulle afgives be
stilling på fisk hos fisker Bert, der for
pagtede Gunderslevholms part af Tystrup-Bavelse sø, var det nemmeste at
stikke tværs over markerne. Bert satte
hesten i stald, hentede en spand vand ved
en kilde og bryggede en toddy. Så sad man
gerne og sludrede en times tid, medens
man røg en cigar. »Sådan kunne vi nå al
ting dengang, - der var tid nok.«
Uden for det egentlige arbejdsprogram
lå visse private småhverv. Således tog
man sig af kirkevognene, det vil sige de
vogne, hvori folk kom kørende til Gunderslev kirke. Da denne kun ligger få
skridt fra hovedgården, kunne kusk og
karl sætte hestene i stalden og modtage
drikkepenge for ulejligheden. Omkring
1910 oplevede man ved en stor begravelse
at have 42 vogne.
Herskabskørselen var og blev dog det
vigtigste led i Kristians virksomhed. Flere
af de ovenfor beskrevne arbejder måtte
ofte overlades til karlen alene, da kusken
tilbragte megen tid uden for gården.
Kristian vidste på fingrene, hvor længe
en tur ville vare: til Næstved 1 time, til
Gaunø 7 kvarter, til Gyldenholm IV2 ti
me, til Skovsbo 5 kvarter, til Førslev 3
kvarter. Skønt herskabet kendte dette
næsten lige så godt som Kristian, modtog
han i reglen en forespørgsel og bestemte
dermed afgangstiden. Hensigten var at
komme så præcis, at man kunne svinge op
foran trappen i det øjeblik klokken slog. Mangel på præcision sætter Kristian kun i
forbindelse med biler.
Når tjeneren var kommet med besked,
gjorde Kristian vognen klar. Var der ikke
bestilt nogen bestemt vogn, valgte han
selv. Om sommeren kørte man helst i
»den flade« eller, hvis der kun var et par
passagerer, i jagtvognen. Landaueren an
vendte man om vinteren og i dårligt vejr.

Damerne foretrak ofte kalechen, når de
var alene. Til kørsel med mange passage
rer tog man charabancen. Endelig kunne
man til mindre ture i godt vejr bruge den
lille ponyvogn.
Når vognen var fremme, gik Kristian
ind for at vaske sig og skifte fra arbejdstøj
til liberi. Til daglig kørte han i kappe med
kasket og lange mørke bukser. Om som
meren brugte han dog, hvis vejret tillod
det, en kort frakke med bordeauxrød vest
og stivet kravetøj med hvidt slips. Dertil
havde han lyse, nærmest gullige spids
bukser, der blev stukket ned i lange, blø
de, sorte støvler. Til dette liberi - samt til
al finere kørsel - hørte en høj silkehat.
Om vinteren kørte han i en tung pels med
et løst pelsslag over skuldrene; på benene
havde han lange bukser og lave, kraftige
støvler.
Medens Kristian klædte sig om,
spændte karlen for. Han behøvede kun at
hente den nærmer hest, så fulgte den
fjermer med af sig selv og stillede sig ved
stangen - eller endnu enklere: man linde
de på stalddøren, hvorefter begge heste
villigt smuttede ud på deres tilvante plad
ser foran vognen.
Kristian klatrede op på bukken, og kar
len rakte ham linerne, hvis de ikke var
lagt op omkring pisken. Derpå kørte han
over og holdt for trappen, medens herska
bet steg ind. Var tjeneren med, steg han af
og lukkede vogndøren op, og når man
kom til en gård, stod der i reglen en tjener
eller stuepige parat på trappen. Kusken
selv fjernede sig aldrig fra bukken så læn
ge, hestene var spændt for.
Under kørselen holdt man sig midt på
vejen og veg kun for modgående vogne. I
almindelighed overhalede man de fleste
andre vejfarende; engang passerede Kri
stian således 17 vogne, da landboerne var
på vej til marked i Næstved. - Kristian sad
rank, - »det var en stilling, man skulle

Stalddrengen er ved at vande kørehestene i
herskabsstalden på Pederstrup på Lolland.
Blyantstegningen er signeret C.E. R. 1909-12,
hvilket betyder grev Christian-Ejnar Reventlow,
der var stærkt interesseret i hesteavl. Ved
Brahetrolleborg lod han i en årrække afholde
hesteskuer.

indtage, for ellers ville det se løjerligt ud.
Bukken var jo indrettet til, at man skulle
sidde rank op og ned.« Man stirrede lige
frem og lod som om, man ikke så nogen; »selv om man havde mødt sin egen mo
der, havde man ikke hilst.« Var der en
passagerer på bukken, sørgede Kristian for
at indskrænke eventuel konversation til
det mindst mulige med lige hensyntagen
til god tone og ekvipagens værdighed.
Således gjorde folk, »der virkelig var ku
ske og satte en ære i at være det.«
Det var nødvendigt at have et godt hel

bred for at kunne holde til al slags vejr,
»og man skulle lære at lade være med at
fryse.«Trods pelsen blev man en vinter
dag gennemkold, når man sad ubevægelig
i flere timer. Der var dårlig plads til fod
posen under forlæderet.
Næstved var det hyppigste mål for tu
ren. Før en jagt og op mod jul skulle der
hentes gæster ved banegården. Kristian
kørte foran med charabancen og lod karlen
følge efter med bagagevognen. - Godsejer
L. F. de Neergaard rejste ofte til Køben
havn i forretninger, der varede et par
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dage; men han vendte hjem om aftenen
og rejste atter næste morgen. Tidstabellen
så således ud: op klokken 4, afsted klok
ken 4.45 og ankomst til banegården nogle
minutter før 6. Om aftenen: afhentning
ved banen klokken 21.30, hjemkomst en
time senere. Derpå tændte Kristian en lille
håndlygte, fik ild på piben og vaskede
vogn. Klokken 1 gik han i seng og stod
atter op klokken 4 for at gentage gårsda
gens program.
Godsejeren var formand for sparekas
sen i Næstved og aflagde fast besøg derin
de hver lørdag klokken 10. I ventetiden
var hestene under opsyn hos staldforpag

teren på hotel Akselhus, medens vognen
stod i en port. For at kunne overholde
fodringstiderne havde Kristian en sæk
med foder liggende i magasinet under
bagsædet.
Kammerherreinden kørte ofte til Næs
tved for at aflægge besøg hos en kvindelig
slægtning. I mellemtiden gik Kristian by
ærinder og spiste frokost på en restaurant
for herskabets regning. Når han atter kom
tilbage fra indkøbene, ventede der i reglen
en kop kaffe i køkkenet. - »Den unge
frue« - Marie de Neergaard - klarede sine
byærinder selv. Kristian kørte fra butik til
butik, og fruen gav tegn ved at åbne døren

Snevinter, fyrige heste og fotografering med store
glasplader var ikke nogen heldig kombination.
Billedet fra Gammel Kirstineberg på Falster er det
bedste af de fundne. Man ser det fintmaskede
net, der skulle hindre, at hestene med hovene
kastede sneklatter op i kanen. Kaneture var en af
tidens store fornøjelser —hvor de strenge bånd på
herskabets unge kunne løsnes en smule. Men
kanekørsel kunne også være en bitter
nødvendighed, og bedst var det, hvis såvel kuske
som godsejerens sønner lærte kunsten til fulde.
Fotografiet er udlånt af Kai Uldall.

halvt og sige »stands her« eller ved at
banke på kalechen. - I de senere år var
biltrafikken en voksende gene for kørselen
i byen.
Den travleste tid var de to dage om ef
teråret, når Gunderslevholm havde jagt.
Aftenen i forvejen hentede man gæsterne
ved banegården, og næste morgen kørte
man skytterne i charabanc til samlings
pladsen. Derpå kørte Kristian hjem,
spændte fra og gjorde klar til at køre fro
kosten ud, - man brugte ikke de samme
heste til mere end een tur om dagen. Tje
neren pakkede mad og service og fulgte
med ud til et skovløberhus, hvor skytter
og klappere spiste. Ved fire-tiden om ef
termiddagen hentede Kristian jagtdelta
gerne. Aftenen var viet selskabelighed, og
Kristian sad oppe for at underholde de
besøgende kuske.
Efter afslutningen af Gunderslevholms
jagt fortsatte man ofte direkte på et andet
gods. Kristian kørte herskab og gæster
over om morgenen og ventede på at kunne
bringe herskabet hjem om aftenen.
Selskabeligheden var i øvrigt ingenlun
de begrænset til jagtsæsonen; der var ofte
besøg på Fladså, Broksø, Grevensvænge,
Gyldenholm, Rønnebæksholm, Gaunø
med flere. - Omkring 1908 var der således
på Gaunø et stort haveselskab med delta
gelse af 32 herskaber - og lige så mange
kuske. Hvor vejene mødes ved Appenæs,
stødte vognene til hinanden og fortsatte i
een lang række over mod Gaunø; »det
lignede en hel skovtur,« - landauer ved
landauer. Hestene blev sat i stald, og ku
skene blev beværtet i avlsgårdens store lyse
spisestue. Der var stillet en kasse cigarer
og et pund grovskåret tobak frem til fri
afbenyttelse.
Når kuskene kom ned fra bukken, op
løstes den stive figur straks i gemytligt
kammeratskab. Piberne blev trukket frem
og kortene givet rundt; det kunne være

svært at løsrive sig, når herskabet skulle
hjem. Tonen mellem kuskene var præget
af mange års bekendtskab; det var »Goddaw Niels« - »Goddaw Kristian«. »Vi
kunne være fornavnet bekendt . . . Det
var først, da disse her gevaldige forkrøbne
chauffører de kom - blege og elendige, når
de kom ud af bilen, så var de ved at dø af
kulde, - så var det »Hansen« og »Peter
sen« og »Jensen« og »Larsen« og alt dette
her; det kendte vi ikke spor til.«
De fleste af kammeraterne var blevet
kuske under aftjening af værnepligten.
Kristians forgænger - Johan Johansen havde således ligget ved dragonerne i
Næstved. Adskillige havde været træn
konstabler og lært at køre hos en under
officer, der skulle røre hestene og gerne
ville tjene lidt penge samtidigt. Efter endt
uddannelse udstedte han et »kørebrev«;
autorisation fra det offentlige var ukendt.
Gennemgående blev man længe i tje
nesten. Andreas - en stor flot mand med
et prægtigt skæg - var hos Wolf-Sneedorff på Grevensvænge i 20 år. Niels på
Næsbyholm fulgte kammerherre Howden-Rønnenkamp hjem fra militæret og
blev hos ham hele livet. Gustav Heisterberg - Gaunøs førstekusk - var som dreng
kommet op fra Tyskland for at køre baro
nens væddeløbsheste. Han var ikke særlig
høj, men en »præsentabel« mand, omend
hangen til våde varer efterhånden præge
de hans ydre. Gustav var en fremragende
kusk og en god kammerat. Når Kristian
kom til Gaunø, blev vognen omringet af
andenkusk, postkusk, staldkarl og dreng,
medens Gustav ivrigt knappede forlæderet
op: »Goddaw Kristian, og værsgo' og stå
af, - nu skal vi ind og have os en lille tår at
drikke, for du er jo tør i halsen. Jeg kender
det, for jeg har jo kørt den lange vej så tit,
og jeg ved godt, hvordan det er at være tør
i halsen.«
»De store herskaber« - som Reedtz-

Thott, der havde palæer i København, lod
vogne og heste sætte på toget for at kunne
have dem med sig i »sæsonen«. Gustav
Heisterberg fik også sin andel i selskabe
ligheden. Når baronesse Reedtz-Thott
steg til vogns, spurgte hun ofte tjeneren,
der åbnede døren: »Jens, er Gustav meget
fuld i aften?« »Nej, nej, det er han ikke,«
lød det beroligende svar, selv om Jens
havde måttet »stable« Gustav op på buk
ken. - Han var dog langtfra den eneste,
der kørte i beruset tilstand, og som slap
forbløffende godt fra det.
Undertiden overnattede man ude. He
stene stod i gæstestalden, og kusken fik
anvist værelse. - Foregik hjemturen om
aftenen, hængte Kristian ofte en lygte
under vognstangen, så lyset blev kastet
frem foran hestenes ben. Denne lygteop
hængning var velegnet, når man kørte
gennem en mørk skov eller i tåge. Der
imod brugte han kun sjældent de faste
vognlygter; når der var spændt for, »kig
gede man i vejret, drejede sig omkring og
sagde så: »Nej, det er vist ikke nødvendigt
at tænde lygter.« Politiet blandede sig al
drig i lygtetændingen.
Når hestene efter hjemkomsten var
spændt fra, gik de hen til stalden og ven
tede på, at selerne skulle blive taget af og
hængt op over en knage til venstre for
stalddøren; de gik sjældent ind med sele
tøjet på. - Kristian Hansen mindes med
særlig glæde et spand, der kunne tage tu
ren hjem fra Fladså - 21 km - om natten
»uden at skridte«, hvadenten det så var
vinter eller sommer. Når de kom hjem,
var der gjort et par bokse rene, og der blev
kastet et par knipper halm ind til dyrene;
»de lå ligesom de var døde med benene
strakt ud fra sig- det var en hel fornøjelse
at se dem nyde det bagefter.« Den følgen
de dag fik spandet lov til at hvile.
Til vinterkørsel broddede Kristian selv
skoene. - Under kraftigt snefald skiftede
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man fra vogn til kane. Der fandtes en
ældre topersoners kane med kuskeplads
bagpå; Kristian brød sig dog ikke om den,
da man risikerede at komme til at slå pas
sagererne oven i hovedet med linerne. I
stedet lod han bygge en større kane med
lav, gulmalet fading, skråt udhældende
fjæle og løse tværsæder. Denne kane blev
kørt fra forreste sæde.
Kristian beretter om en episode, der
fandt sted omkring 1930, da han en vin
terdag kørte fruen og nogle andre damer
til byen i kane. »Det gik ret godt med at
komme derind; men så var det tirsdag, da
der var kvægmarked inde på kvægtorvet,

og så var disse her forbandede lastbiler og
kreaturbiler og ølbiler kommet, og de
havde sat sig fast på en strækning af en
kilometer udefter; - de sad på kryds og
tværs og spærrede hele landevejen, og jeg
tænkte: »Hvad Søren, det er jo umuligt.«
- Snekasterne - der var tyve mand ude at
kaste sne - de grinede jo ad den her fore
stilling. Jeg vidste søreme ikke, hvad jeg
skulle gøre, for vi kunne ikke komme for
bi, og der var en stor grøft, vi skulle over,
hvis vi kørte ind på marken. Nå, vi holdt
der, og fruen sagde: »Hvad vil du Kristi
an?« »Jah, jeg ved ærlig talt ikke i øjeblik
ket, hvad jeg vil,« sagde jeg, »for jeg vil

Maleri af stalden på Brahetrolleborg, signeret Ad.
Heinr. Hansen, vistnok 1908. Kusken til venstre
er påklædt og kan ikke deltage i arbejdet,
hvorved hans dragt kunne blive snavset. Der er
et gult bånd om hans sorte hat, han har blågrå
kjole på, rød vest og hvide bukser, sorte støvler
med gul kant. Hestedækkenerne er hvide med rød
tern og monogram. En stalddreng i gule bukser
og hvid skjorte er ved at sværte hestenes
rengjorte hove brune, således at de kunne måle
sig med det blanke hårlag på de brune
oldenborgere.
Brahetrolleborgs firspand, fotograferet af A. M.
Krog i Korinth. På hestenes hoveder aner
man blinkerne, som efter sædvane markerede, at
hestenes ejer var adelig.

næsten ingenting, for jeg kan ikke noget.
Det er jo forfærdeligt.« »Jamen vi kan da
stå af og gå,« sagde hun, »hvis det kan
hjælpe dig noget.« Jah - det var meget
godt - jah, så var jeg da i alt fald fri for at
vælte dem -, det var da en trøst, og de
kravlede ud af slæden allesammen. - Jeg
havde et par ganske unge heste for, det
var nærmest plage, og de gik fromt igen
nem sneen, som det var dådyr næsten. Jeg
fik stillet dem ind på marken og uden om
hele den her lange stribe; men så da jeg
kom et stykke hen, dér var den her store
vandgang (grøft), den skulle jeg jo over.
Jeg kan se damerne endnu; de vadede i sne

- sådan midt på livet - derudad, og da jeg
nåede hen til den her store grøft, så stirre
de de jo. Men hestene var som et par då
dyr, og så sprang de jo over grøften og
langt ind på marken på den anden side. Jeg
kom godt indover, og så lettede det jo no
get, for jeg var jo bange for, at hestene
skulle falde ned i grøften, for så havde de
jo knækket stangen, og der var blevet en
farlig bataille; men hvad Søren skulle jeg
gøre ved det? - Jeg kørte et stykke derned
og kom ud på vejen, hvor der var fri bane
igen, og så kravlede damerne op i vognen,
og de grinede a'et.«
I en situation som den her skildrede får

kusken lejlighed til at vise, hvad han kan.
Kristian har også oplevet, da han engang
kørte alene i ponyvognen, at hovedbolten
knækkede, og vognen skiltes ad. Hesten
løb løbsk med fortøjet, Kristian blev truk
ket ud af den søndrede vogn, men klamre
de sig til linerne og slæbte henad vejen,
indtil hesten blev træt og standsede.
Men til afrunding af billedet tjener alli
gevel en bemærkning, der ikke hørtes af
Kristians mund, men af fru de Neergaards. Når en herskabsekvipage kørte
med sorte oldenborgere, forstod Kristian
det så bogstaveligt, at et tilfældigt hvidt
hår blev trukket ud!
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Lensgreven og hans kusk
Alfred Jensen begyndte som gartnerelev
på Liselund på Møn i 1899, og 1908-1910
var han undergartner på Hvedholm på
Lyn, hvor han blandt andet sørgede for
blomsterudsmykningen af grevens væ
relser:
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Grev Bille-Brahe-Selbye var en adels
mand af den gamle skole, adelsstolt, men i
det ydre jævn og nøjsom og punktlig til
det yderste. Jeg husker et lille træk: Før
stekusken, Peter Hansen, skulle køre
Greven til Damsbo. Greven har ment, at
de ikke ville nå frem i rette tid og opfor
drede kusken til at køre stærkere, men Pe
ter Hansen havde ikke for intet tjent Gre
ven i en menneskealder, også han regnede
med minutterne. Han holdt hestene an og
stod ned af bukken og rakte Greven tøm
merne. Greven måtte anmode Peter
Hansen om at køre videre, og de nåede
Damsbo på klokkeslet, men Greven har
sikkert bagefter smilet ad denne lille epi
sode. Det var jo punktlighed, han ønskede
af sine funktionærer. Når herskabet skulle
til middag på Glorup, blev andenkusken
med et firspand sendt i forvejen til
Kværndrup, og der blev skiftet heste der,
således at der kunne køres med ufor
mindsket fart det sidste stykke vej.
Stalden passedes af to kuske og en
staldkarl. Der var to flotte firspand og
nogle ældre køreheste, som nød nådsens
brød i herskabsstalden. Når herskabet om
vinteren i en månedstid tog ophold på de
res palæ i København, lejede Greven et
tog til herskabet og personalet, som skulle
være til tjeneste under opholdet i Køben
havn, samt den store oppakning af baga
ge, der var nødvendigt under opholdet.
Toget var gennemgående fra Fåborg til
København.
(IHA 1143, skrevet 1954).

Herregårdens tømrer og hans
søn, der blev herskabskusk
Axel Sørensen har skrevet en lang beret
ning om sildefiskeri i Limfjorden, og fra
indledningen til denne kan vi hente be
skrivelsen af et herregårdsmiljø:
På gentagne henvendelser fra hr Aage
Petersen har jeg endelig lovet at skrive
lidt. Jeg har længe vægret mig ved det,
fordi jeg ikke har evnen til at kunne skrive
eller rettere til at udtrykke mig, som jeg
gerne ville. Men for at begynde fra en
ende må jeg vel hellere fortælle lidt om
mig selv. Jeg er født i Fredsø på Mors den
25. juli 1894, hvor mine forældre havde et
gammelt kampestenshus. Far var tømrer
og møllebygger. Han havde et lille værk
sted i den ene ende af huset, »æ temmestov«, som vi kaldte den. Jeg kan da hu
ske, at han lavede kommoder og klæde
skabe, og han malede dem også både i
egetræ og nøddetræ. Han lavede også
saltkar, som jo den gang blev brugt me
get. Han var også ude hos folk at lave lidt,
men det var sløjt med arbejde og mindre
med penge dengang, så for at tjene lidt
ekstra gik han en del på jagt og satte fæl
der for dyr. Dengang måtte man jo om
trent gå på jagt, hvor man ville.
Han var også husflidslærer om aftenen.
En vinter havde han tre steder at under
vise, både i Lørslev, Ørding og Lødderup,
to aftener hvert sted om ugen. Jeg kan
huske, at han fik en krone hver aften. Der
var langt at gå. Det nærmeste sted var der
nok en halv mil til og det længste en mil.
Men en dag blev der sendt bud efter
ham fra herregården Højris, som dengang
ejedes af hofjægermester, senere kam
merherre de Steensen Leth. Det var vist
nok 1899. Så kom Far derned og blev fast
tømrer. Ja, han lavede alt. Han fyrede lo
komobilet til tærskeværket, og selv kam

merherrens gamle bornholmerure ordne
de han, når de ikke ville gå.
Far blev så ved med at arbejde på Høj
ris, men der var langt at gå, og en dag
tilbød hofjægermesteren ham en lille
ejendom i forpagtning. Det var et lille
sted. Gammeløer hed den, hvor vi kunne
holde to køer og nogle får. Det var ene
mager jord langs med stranden, og det
meste af vinterfoderet skulle vi bjerge
mange steder, men vi flyttede derned den
første april 1902.
Jeg husker så tydelig, at det første jeg
foretog mig, da vi kom, var sammen med
min broder at løbe ned til stranden, og
hvor blev jeg imponeret ved at se så meget
vand. Jeg havde jo aldrig set andet vand
end Volles dam, og den var absolut ikke
stor. Min broder derimod kom ikke helt
ned til vandet denne gang, da fårene, som
vi havde købt, stod tøjret der i nærheden,
og de interesserede ham meget mere end
vandet. Min broder havde mest lyst til
landbruget, jeg derimod elskede vandet og
fiskeriet. Gammeløer, som vi nu var flyt
tet til, lå meget ensomt ude på en odde
med vand til tre sider og skov mod vest,
men der var så naturskønt. Der kom i
snesevis af skibe forbi, både fiskebåde sjægter, som de kaldtes - og større og
mindre skibe og enkelte dampskibe, og det
var jo i sejlskibenes tid, og hvor var det et
dejligt syn at se alle disse stolte skibe med
bugnende sejl stryge forbi. Det var vel ik
ke så mærkeligt, om en klør som mig fik
lyst til at komme med.
Legekammerater havde jeg ingen af, da
vores eneste naboer var to gamle menne
sker, Per Hjort og Mari, men i sommerog juleferierne kom hofjægermesterens
dattersønner Jørgen og Carl, og vi legede
sammen hver dag i alle årene, indtil vi
blev konfirmeret, og dette blev et venskab
for hele livet. Vi skriver sammen af og til
og kommer også sammen en enkelt gang.

Højris ligger på Mors en kilometer fra
Sallingsund. Gården tilhørte C. L. A.
Steensen-Leth i tiden 1863 til 1918. Han fortsatte
svigerfaderens ombygning af den gamle gård.
Resultatet ses på fotografiet fra 1919, da den
ejedes af en af krigstidens spekulanter,
nordmanden C. M. Pay.

Jørgen, nu hofjægermester Castenschiold, blev gift med prinsesse Dagmar,
som jo nu desværre er død. Carl Castenschiold er kontorchef og bor i Hellerup. Vi
havde mange herlige timer sammen, som
vi altid med glæde mindes, når vi en en
kelt gang kommer sammen.
Far havde stor lyst til fiskeri, og om
sommeren, når tiden tillod det, glibede vi

ål. Dem var der jo mange af dengang. Vi
spiste stegt ål det meste af sommeren og
spegede eller kogt saltet ål om vinteren.
Det var nu ikke just min livret, men far og
mor syntes, det smagte dejligt. Når vi
havde spist, listede jeg gerne mor til at
lave en rugmelmad med sukker på.
Højris var dengang en ualmindelig flot
og velholdt gård. Der er en stor gammel
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skov til og en stor og flot have, og alt var
holdt i fineste orden. Det var et meget
yndet udflugtssted, ikke alene for hele
Morsø, men store selskaber kom sejlende
med skibe dertil. Vejen gik lige forbi vores
hus, og der kom somme tider op til 50
vogne i følge, som skulle på udflugt til
Højris skov. Der var somme tider en tre til
fire mand til at hjælpe med at spænde fra
og se efter hestene. Det gav jo drikkepen
ge. Der kunne købes vand til kaffen hos
skovfoged Heltborg. Man kunne også få
lov til at bese riddersalen, hvor blandt an

det to store malerier af generalpostmester
Klingenberg og frue var ophængte.
Jeg gik i skole i Lørslev, og der var
temmelig langt omkring fem kilometer
med vejen, men kunne jeg liste mig til
det, så gik jeg skrås over Højris' marker.
Så kunne jeg spare en tredjedel af vejen,
men jeg skulle være yderst forsigtig, da
det var meget strengt forbudt, men jeg
slap da nogenlunde heldigt fra det hver
gang.
Jeg blev så konfirmeret og ville så gerne
ud at sejle, men mor tiggede og bad mig

Lige før første verdenskrig måtte kuskene til at
lære at køre bil, og det fine liberi blev erstattet af
en mere enkel chaufføruniform. Samtidig hengav
man sig til en teknik, som man ikke selv
beherskede til fulde, hvilket resulterede i
upræcished og usikkerhed, karakteristiske træk
ved vor tid.
Fotografiet viser det nye køretøj på Næsbyholm i
1915. Karen Hansen, hvis beretning er gengivet
side 50-56, har udlånt billedet.

lade være. Hun sagde mange gange til
mig: »Åh, Herre Gud, bette Axel, do sier
di grav hver gång do sier æ fyvver,«1så jeg
lovede at blive på land. Jeg fik plads på
Højris den 1. maj 1910 som arbejdsdreng,
eller som jeg jo selvfølgelig helst ville ti
tuleres, fjerdekarl, for 200 kroner årlig.
Den 18. juni 1913 var jeg på session og
blev udskrevet til dragon, og jeg var vel
nok stolt af mig selv denne dag, for der
var kun tre på hele Mors dette år, som
blev taget til dragon. Jeg bestemte så med
mig selv, at når jeg nu blev soldat, så ville
jeg fortsætte, og jeg så allerede mig selv i
ånden som en drabelig flot underofficer,
men en skønne dag fik jeg besked om, at
jeg havde trukket frinummer, og dermed
sank drømmen om en strålende officers
karriere i grus. Nå, men jeg tvivler nu
også stærkt på, at jeg var blevet mere end
almindelig gemen menig.
Da jeg så havde tjent på Højris i fem år,
syntes jeg, det kunne være godt med lidt
luftforandring, og jeg fik så plads som
herskabskusk hos kammerherrens datter,
som var gift med lensbaron Zytphen-Adeler på Dragsholm. Det var jo et meget
stort gods dengang. Højris var næsten at
ligne ved et husmandssted ved siden af.
Dragsholm var dengang vist også Dan
marks fjerdestørste gods. Avlsgården var
forpagtet ud til en forpagter Moth. Der
var en godsforvalter og en fuldmægtig
samt en materialforvalter på selve godset
samt en skovrider og flere skovfogeder. På
slottet var der to tjenere, to kuske, to
stuepiger, to kokkepiger, en husjomfru,
en oldfrue, en kammerjomfru, en skytte
og en gartner samt flere mænd til hjælp i
haven. Der var også vægter, som be
gyndte klokken ti hver aften, og han sang
et af de gamle vægtervers hver gang
tårnuret slog. Vi havde fem køreheste og
to biler, en Renault og en Hudson. Den
sidste var lensbaronessen nu ikke så glad

for. Der var vist for lidt glimmer på den.
På Renaulten derimod var alt messing og
kobber. Det tog gerne en hel dag for os to
kuske at vaske den og pudse den over det
hele, altså både bilen og motoren, men så
kunne den også lyne i solen.
Om sommeren boede herskabet på en
gård, som hørte under Dragsholm, som
hed Dønnerup. Den lå i nærheden af Jy
derup station, og der hørte en meget stor
skov ind under den. Der var også en del
gårde og huse, som hørte med, blandt an
dre Danmarks ældste kro, Bro Mølle. Det
er den skønneste egn, jeg nogen sinde har
været på. Særlig Bro Mølle syntes jeg var
ualmindelig smuk, men skoven langs
Skarritsø var nu også herlig. Jeg kørte
somme tider for lensbaronen en tidlig
morgen på jagt, og jeg nød i fulde drag
disse ture i en stille sommermorgen, når
dampen stod over engene. Dog kunne jeg
aldrig forsone mig med, at en dejlig og
smuk råbuk skulle lade livet for at til
fredsstille en andens lyst.
Jeg blev på Dragsholm i to år. Vi havde
det ualmindelig godt, altså hvad arbejdet
angik, men der var nu flere ting jeg ikke
var så glad for, men det skal jeg nu ikke
komme ind på her, men inden jeg slutter
denne del, må jeg vel fortælle, hvordan
vores liberi så ud. Vi havde gratis tøj.
Vores dagligtøj var af samme slags, som
folk benytter i dag, med en grøn stribe om
ærmet og en stribe ned ad benet. Vores
liberi, som vi kun brugte, når vi kørte
med herskabet, var sort frakke eller kjole,
hvid og grønstribet vest og hvide spids
bukser og lange støvler med hvide kraver
og selvfølgelig høj hat med en stor roset.
Førstekusken var også chauffør, og hans
uniform var toradet, lyseblå med spids
bukser og brune gamacher. Jeg må vel
også fortælle, at jeg fik 400 kroner om
året og drikkepenge.
Den første maj 1917 rejste jeg så hjem

til mine forældre i Gammeløer. Jeg havde
jo hørt, at fiskerne tjente så mange penge.
Det var jo under første verdenskrig, og jeg
ville så prøve at komme med en kutter.
Axel Sørensen blev fisker, og han tjente
så mange penge under krigen, at han se
nere kunne købe sig en købmandshandel.

1. Åh, Herre Gud, lille Aksel, du ser din grav, hver
gang du ser fjorden.
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T jeneren

Det har været vanskeligt at få oplysnin
ger om tjenernes virke og situation på
herregårde. Vi har været for sent på fær
de, da mange herregårde allerede ved år
hundredskiftet var holdt op med at holde
tjener. Men dertil kommer, at tjenere
blev opdraget til at være diskrete, og flere
har svaret, at de ikke kunne skrive uden
at komme ind på herskabets private for
hold, og det er da rigtigt, at det var van
skeligt at have hemmeligheder for en tje
ner, og dennes opmærksomhed har i høj
grad været rettet mod personer og mindre
mod strukturerne i husstandens opbyg
ning.
Når man holdt op med at have tjener,
kan dette hænge sammen med den ind
skrænkning af ansatte, som er karakteri
stisk for perioden 1880 til 1920. Men det
var også blevet besværligere at holde tje
ner. Tidligere kunne man lade en tjener
blive skovfoged - eller skovrider, når han
ønskede at gifte sig eller blev for gammel i

Tjeneren i færd med at dække middagsbordet i
søjlehallen på Gjorslev. Den aldrende, lidet
præsentable tjener er tegnet af Tom Petersen i
1899.

gårde eller blot for gammel og gnaven,
men den faguddannede skovrider ville
ikke være glad for at få en tjener som
medarbejder, når man kunne få en velud
dannet skovfoged. Det var så langt mere
praktisk at dele tjenerens opgaver mellem
en chauffør og en tjenerstuepige. Så kun
ne man altid have en pæn ung pige til at
servere. Når hun fandt en at gifte sig
med, var der ikke flere problemer med
hende. Hun skulle blot have en god bryl
lupsgave. Men der var nu ikke helt sam
me glans over herregården som forhen,
når gæster ikke længere blev modtaget af
en tjener. Som etnolog må man desuden
fremhæve, at tjeneren var bærer af en
faglig kunnen. Han satte sig uvilkårligt
imod en ændring i de gamle omgangs
former, som netop var et af hans speci
aler.
Men tjeneren var mere end det. Det var
ham, der løftede godsejeren ud af tidens
sædvanlige kønsrollemønster, der bandt
mændene til hjemmet. Tjeneren mestrede
en række af de arbejdsopgaver, som ellers
påhvilede husfruen. Med tjener og kusk
var godsejeren mobil. Han kunne forlade
hjemmet med kort varsel og standsmæs
sigt melde sig til kongens eller regerin
gens tjeneste, hvis der var brug for ham måske langt borte fra hjemmet. Men
statens behov for disse evner var for
længst blevet fortid for langt de fleste
godsejere, og mobiliteten blev da også
mest brugt, når andre godsejere indbød til
jagt.

Tjenerens instruks
Et indblik i en tjeners opgaver får man af
en håndskrevet instruks, som er udlånt af
civildommer Niels Ehrenreich. Den er ik
ke dateret eller underskrevet, men hånd
skriften skal tilhøre greve Gregers Chri
stian von Råben, der ejede Ålholm på
Lolland fra 1838 til sin død 1875 og Rydhave i Vestjylland fra 1856 til 1873.
Den omtalte frøken er antagelig gre
vens adoptivdatter, Amalie von Råben,
som 1865 blev gift med den norske digter
Andreas Munch, som hun havde forelsket
sig i på en rejse i England og Skotland
1862. Hun opholdt sig indtil 1865 i lange
perioder alene på Rydhave sammen med
en selskabsdame, idet greven efter hu
struens død ikke havde ro hjemme, men
mest var på rejse rundt i Europa. Herom
har Amalie von Råbens datter, Anna
Munch, skrevet i bogen: Et nordisk dig
terhjem, der udkom i 1954. Instruksen
må antages at være fra første halvdel af
1860erne og er således lidt ældre end be
retningerne i denne udgave:
Instrux for Tjeneren.
1. Han maa staa tidlig op og om Som
meren have Theemaskinen paa Bordet
Kl. 6, om Vinteren Kl. 7V2.
2. maa han ikke gaae i Seng, før der bliver
ringet paa ham for at slukke Lampen.
3. maa han altid være tilstede til Frøke
nens Opvartning og ei gaae bort uden
hendes Tilladelse.
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8.

9.

10.

11.

4. skal han kjøre og reise med Frøkenen,
naar hun ønsker det.
5. skal han pudse hendes som hendes
Omgivelses Fodtøi og holde Reisekaaber og Kjøretæpper rene og fri for
Støv: han maa altid banke og ryste det
godt, førend Vognen kommer for
Døren, ligeledes skal han børste baade
Fodtøi og Klæder for de Damer og
Herrer, som maatte komme i Besøg.

6. maa han gaae forsigtigt med Dørrene og
i det Hele vogte sig for at gjøre Støi,
naar han dækker Bord, vadsker af el
ler paa anden Maade er beskjæftiget i
Herskabets Nærhed, især maa han
være stille, naar der spilles eller syn
ges, har han i saadanne Øieblikke et
Bud at bringe, maa han ikke gaae ind,
før der er Ophold i Musikken.
7. maa han sørge for, at der altid er

Brænde i Værelserne, men han maa
fylde Kasserne, naar Ingen ere i Væ
relserne. Han maa sørge for, at Ilden
ikke gaaer ud, medens Værelserne
staa tomme, men tillige passe paa, at
der ikke bliver varmere, end Herska
bet ønsker.
maa han være ved Haanden for at
lukke op, naar der ringes paa Have
stuedøren, især maa han passe paa,
naar Greven eller Damerne ere ude at
spadsere.
skal han gaae eller ride de Ærinder,
som Greven eller Frøkenen forlanger,
han maa da altid bringe Svaret strax
til Den, som sendte ham, faaer han
mundtlig Besked, maa han strax skri
ve denne op, for at han ikke skal
glemme den.
maa han strax melde, hvem der øn
sker at tale med Frøkenen/spørger
Nogen efter Greven, da skal Grevens
Kammertjener melde disse/men han
maa nøiagtigt forhøre sig om de Fatti
ges Navn og Opholdsted og om de
Forhold, som nøiere kunne oplyse om
deres Trang.
maa han være forsigtig med sit Tøi og
aldrig røge Tobak, naar han bærer
Livrée. Han maa ikke røge i Afvadskekammeret, paa Gangene og i Pige
kammeret.

Tjener på vej med thebakken til lysthuset i
Gisselfelds have en sommereftermiddag 1898.
Tegning af Tom Petersen - trykt i Illustreret
Tidende.

Tjeneren på Svenstrup påklædt til at servere ved
baronens og baronessens middag (det vil sige
aftensmåltidet) omkring 1918. Billedet er udlånt
af Helga Hansen, som var stuepige på gården.

12. maa han omhyggeligt passe alt Por
cellain, Sølvtøi, Messingtøi og lakere
de Sager, saa at det altid er fuldkom
men blankt reent.
13. maa han selv bringe alt Porcellain til
og fra Kjøkkenet, hente Herskabets
Mad derfra og sørge for, at de Ting,
som han skal passe paa, ikke staae paa
urette Steder.
14. naar han lige efter Bordet skal ud med
Herskabet, maa han efterhaanden ha
ve vadsket det brugte Sølvtøi af, saa
han kan have Alt aflaaset forinden.
15. Naar Herskabet om Sommeren spiser
i Haven eller Skoven, maae Tjeneren
bære Alt frem og tilbage og sørge for,
at Intet forkommes eller bliver staaende ude.
16. de Lamper og Stager, som daglig bru
ges, maa han gjøre istand om Mor
genen, Ganglamperne maa han holde
i Orden og tænde til opgiven Tid. Damernes smaa Haandlamper maa
han passe paa have tilbørlig Vædske,
og hver Dag efter Bordet maa han
sætte dem paa en lille Bakke med
Svovlstikker ved Siden i Spisestue
vinduet. 17. han besørger al Udpakning og Ind
pakning efter Husbestyrerindens
Ordre. 18. han har at aftappe Viin, skylle Flasker
og holde alle tomme Flasker opbevare
de paa eet Sted, til de skulle afsendes.
19. maa han dække Herskabets Bord til
bestemt Tid.
20. i enhver Henseende beflitte sig paa
Reenlighed, han maa være forsigtig
med Lys og Olie, aldrig gaae med Ild
uden i Ildkasse og kun bringe Gløder
til Herskabets Kakkelovne.
21. Naar Frøkenen opholder sig i sine
Værelser oven paa, skal Tjeneren gaae
til Kammerjomfruen med de Bud, han
har at bringe.
9
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Tjener i 28 år
Følgende er taget fra Alma Pedersens be
retning om at være stuepige på Selchausdal på Sjælland (se side 95). Tjener
Julius Pedersen kom til Selchausdal i
1913. Annelise Lykkegaard har nedskre
vet skildringen:
Julius Pedersen, min senere ægtemand,
kom i frøken Selchaus tid. Han var kun
eet år hos hende, før hun døde. Hans bro
der Emil var tjener hos frøkenen i 11 år.
Han giftede sig med stuepigen Camilla.
Hun var datter af en gårdmand i Sønderrød, og ved giftermålet arvede de gården.
Emil sagde siden: »Jeg kan ikke forstå, at
jeg skulle blive så velhavende«, hvortil jeg
sagde: »Det er da meget nemt at forstå.
Når du gifter dig til en gård, så er det vel
ikke så mærkeligt at blive det.«
På det tidspunkt var Julius skibstømrer i
Holbæk. Han var ivrig sportsmand, dyr
kede vægtløftning, brydning og boksning
- og fik mange medaljer. Han havde star
tet et sangkor der. Han selv sang godt,
fantastisk godt. Frøkenen ringede, om det
ikke var noget for ham at afløse sin bro-
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Frøken Michelle Selchau ser fra trappen til en
sideindgang på Selchausdal mildt og bestemt på
læseren. Hun havde en tjener i 11 år, og da han
giftede sig til en bondegård, spurgte hun
tjenerens broder, om han ville fortsætte. Han
blev på Selchausdal ikke alene frøkenens tid ud,
men også så længe hendes arving, Gundo Vogt
levede, i alt 28 år, men så giftede han sig også
med stuepigen.

Bord til middagsselskab i festspisestuen på
Selchausdal, dækket af tjeneren, Julius Pedersen.
På enkelte, meget store herregårde som
Frijsenborg omtales en taffeldækker, en tjener,
som havde borddækning og servicets pasning til
hovedopgave. En sådan fandtes ved hoffet.
Gartneren sørgede for bordets pyntning med
grønt og blomster. Nationalmuseet har desværre
kun få gamle fotografier af dækkede borde.
Fotograf Albert Møller, København, har taget
billedet fra Selchausdal, og det er udlånt af Alma
Pedersen.

9*

der! Flere gange havde han været lejetje
ner i Holbæk - havde haft lidt forskelligt
af den art. Ejendommeligt i grunden, at
sådan en stor kraftig mand, fuld af energi,
skulle skifte så fuldkommen tilværelse og starte som tjener hos en ældre frøken.
Men som han sagde: »Det varede ikke så
længe, før jeg opdagede, at her har man
det sgu' godt«. Broderen sagde til ham ved
afrejsen: »Nu har jeg skaffet dig pladsen
hertil - og jeg har været her i 11 år. Kan
du nu prøve, om du kan gøre mig det ef
ter!« Julius blev der i 28 år.
Julius fik brug for nogle af sine færdig
heder på Selchausdal. Han havde taget
boksehandskerne med - og det nød skyt

ten Larsen godt af. De boksede meget
sammen de to. Om natten skulle skytten
jo ud og kontrollere, om der var kryb
skytter, så han havde brug for at lære at
bokse.
I frøken Selchaus tid kom den senere
godsejer Vogt ofte som gæst, så han var
kendt med Julius. Da frøkenen døde, kom
han da op og spurgte, om Julius ville
fortsætte hos ham.
Tjeneren havde sin stue nede ved siden
af os, men han skulle sove i rummet ved
siden af godsejerens soveværelse. Han
skulle passe det nede om dagen - og havde
derfor stue i kælderen. Han spiste jo også
sammen med os. Men om natten skulle
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han passe det deroppe. Før han gik ind og
sov, så skulle han banke på ind til godse
jeren og sige godnat. Han skulle komme
ind, lige meget hvornår på natten han
kom hjem. Det kunne han ikke lide, men
sådan ville godsejeren have det, for han
ville vide, hvornår hans tjener var hjem
me. Det blev selvfølgelig en vane efter
hånden, men det var lidt kedeligt at skulle
stille derinde.
Det spøgte også på godset! Det var i
1913-14 under frøken Selchau. En mor
gen ved 4-tiden, da folkene kom fra
Hjorthuset på vej mod avlsbygningen for
at malke. Da så de på nogen afstand, at en
hvid dame svævede over broen, op mod
hovedbygningen. De så det flere morgen
er - og man besluttede, at der skulle vagt
på en nat. Der var ingen, der måtte vide
det udover Julius (som blev sat til det), for
så kunne det let mislykkes. Den senere
godsejer, som boede på Østerbro dengang,
men netop var på besøg, havde sin husbe
styrerinde og hendes voksne datter med.
Datteren Jane havde opsnappet noget om,
at der skulle være vagt den nat. Julius stod
derude om natten, gemt oppe ved hoved
bygningen. Men pludselig, som de mente,
alt var stille - og at ingen anede, han var
der, kom Jane listende omkring hjørnet og
hviskede: »Er der nogen . . . Har du set
noget?« Malkefolkene så det igen senere:
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En herregård var stor, og selv om tjeneren havde
et arbejdsværelse, hvor han blandt andet pudsede
sølvtøj, var det et problem at finde ham. På
Brahetrolleborg findes en snild tjenerklokke ud
mod borggården, og da Nationalmuseets folk
spurgte om dens virkning, svarede grevinden:
»Man trækker i ringen, og så kommer der
ingen!« Niels Elswing fotograferede den i 1954.

»Der er den igen - der er den igen!« Men
spøgelset var bare husjomfruen, som hav
de været nede og besøge kusken på avls
gården. Hun blev da også senere gift med
ham. I hovedbygningen var der heller
ikke nogen spøgelser, men den smalle,
mørke tårngang var jeg nu ikke meget for
at færdes i om aftenen. Når jeg skulle op
med vand til gæsterne, skulle jeg igennem
den.
Julius startede dagen med at fyre op i
godsejerens kakkelovn. Det var det aller
første. Så skulle godsejerens sko og hverdagstøj bringes ned i kælderen. Tøjet
skulle børstes - og skoene fik han som
regel os andre til at pudse. Så skulle hun
dene børstes, sådan lige med en børste
henover, og så »nu kan I gå ud med Jer«.
Derefter skulle Julius ud i køkkenet efter
en kande varmt vand til godsejeren. I de
senere år skulle godsejeren have sin hav
regrød i soveværelset. Først derefter kom
han ned i spisestuen.
Der var altid fire hunde. To af dem var
vagthunde udendørs. De andre to havde
deres plads ved godsejerens sovekammer
om natten. Julius lavede et meget fint
hundehus til dem. Der var tag på med
skorsten, og det var malet som et rigtigt
lille hus. For indgangen var der tæppe, og
der var madras i bunden. Det var meget
fint. På slaget 10 om aftenen skulle hun
dene op i deres hundehus. Om dagen var
de i hundegård.
Julius og godsejeren havde ikke altid
samme mening om tingene. Han sagde
engang til godsejeren, at han kunne jo
næsten ikke være bekendt at være util
freds, han som altid havde kunnet få alt,
hvad der pegedes på, uden at røre sig.
Godsejeren fik sådan en omgang, og han
tog imod den fra sin tjener. Som Julius
sagde til mig: »Jeg kan ikke lade være. Jeg
er ligeglad, om jeg så skal pakke og køre.
Jeg kan ikke! Sandheden må frem«. Tænk

engang, så lå godsejeren og græd, da Juli
us kom op med vand. »Ja«, sagde han så,
»Pedersen, jeg ved godt, at det er sandt.
Jeg kan godt indse det, jeg kan godt indse
det.« Var der nogen, der var stejl, så var
han det. Men aldrig ville han have fundet
sig i det fra eet eneste andet menneske end
Julius. Han kunne skælde chaufføren ud,
når han var irriteret, så ganske forfærde
ligt, kalde ham for et kvaj og alt muligt,
for at han hverken kunne det ene eller det
andet. Men det turde han ikke vove over
for sin tjener, aldrig. Han havde respekt,
ellers kunne man ikke være mellem sådan
nogle mennesker, hvis man ikke blev reg
net for noget. »Jeg er som jeg er«, sagde
Julius, »og jeg er naturlig«. Godsejeren
vidste udmærket godt, at Julius ville gøre
alt for ham, sørge for ham på alle måder og aldrig krumme et hår på hans hoved.
Godsejeren var hidsig, men tog sig i det
nogle gange overfor sin tjener.
Jeg kan huske engang, det var, da gods
ejeren var lidt ældre, da skulle han have
hjælp for at komme i tøjet. Julius kom ind
i soveværelset med en skjorte til ham. Så
tog godsejeren den og sagde, at han kunne
jo nok se, at det ikke var den, han skulle
ha', og så kylede han den hen ad gulvet.
Men Julius ville ikke samle den op, for
som han sagde, han havde ikke smidt den.
Han samlede ikke skjorten op. Det måtte
godsejeren selv gøre, og denne vidste det
godt, at det ikke kunne hjælpe noget. Han
havde ikke fået ham til at gøre det. På den
måde var Julius altså. Hans natur var ikke
sådan, at man kunne få ham til at rende og
bukke.
(NEU, skrevet 1981).

Kusken som tjener
Niels Iversen er født år 1900 i et lille
landbrug i Vrå nordøst for Viborg. Fade
ren var venstremand som de omboende
bønder, hos hvem faderen gik på dagleje
for at supplere indtægterne fra landbru
get. Her springer vi skildringen af barn
domshjemmet over og medtager kun,
hvad der kan forklare, at Niels Iversen
kom ind i herregårdens verden:
Vi var naboer til herregården Sødal, som i
gammel tid hed Stabelgård og var ejet af
Rane Jonsøn, men den blev revet ned efter
mordet i Finderup lade, og senere blev den
opført længere mod nord og fik navnet
Sødal. Der var mange får på gården. Om
sommeren stod de i tøjr, men om vinteren
gik de løse og blev drevet af en fårehyrde.
Da jeg var dreng, var det en ældre mand,
der stammede fra kartoffeltyskerne i Fre
deriks. Vi drenge talte meget med ham,
og det var lige ved, at vi syntes, at vi talte
med en udlænding. En vinter blev han
syg, og så kom der bud, om jeg kunne
komme ned og drive med fårene en tid.
Jeg har vel været ti år, og jeg syntes, det
kunne være morsomt at komme til at dri
ve med et hundrede dyr. Jeg tror, at det
varede to eller tre uger. Det bedste var, at
når jeg havde fået fårene ind om aftenen,
måtte jeg ride en hest til vands. Det var en
stor hest, men når jeg kravlede op på spil
bommen, kunne jeg hoppe over på den, og
døren var så høj, at jeg kunne ride ud ad
den.
Ejeren af Sødal var dengang baron Petersdorff, der var den sidste officer af hestgarden. Far havde en fætter, der var
kusk hos baronen, og når han kom køren
de i kareten med de smukke knabstrup
pere for og sad på kuskesædet i fin uni
form, var det det fineste, der fandtes,
syntes jeg, og jeg sagde: Når jeg bliver
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stor, vil jeg ned og være kusk for baronen.
Denne gik to ture om dagen, klokken 11
og klokken 4. Om formiddagen gik han
mod Rødding, og når vi fik fri fra konfir
mationsundervisningen, kunne vi komme
til at følges med ham, for han ville gerne
snakke med os, og det var jo noget stort,
at vi kunne snakke med baronen, for den
gang var det noget fint at være baron.
Efter konfirmationen kom Niels Iversen
ud at tjene på en gård i et år, som det var
sædvane, men til november 2915 blev han
lærling i en brugsforening. Han kom
imidlertid udelukkende til at arbejde på
lageret, især med foderstoffer, og den
spinkle unge mand kunne ikke tåle det
hårde arbejde:
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Efter at jeg var holdt op i Brugsen, var jeg
hjemme og tog tilfældigt arbejde, men fik
så plads som kusk på Tjele i maj 1917. Det
var jo under den første verdenskrig, og
der var ingen benzin, så hofjægermeste
ren havde fået to spand køreheste.
Chaufføren blev atter kusk. Det havde
han været i flere år, inden han blev
chauffør, og han havde været ved trainet
som soldat, hvor de fik lært at køre. Om
sommeren, når der var gæster, hjalp jeg
tjeneren med at servere til frokost og mid
dag og til større middage, og jeg var aflø
ser for tjeneren, når han havde fridag. Det
arbejde kunne jeg bedre lide end at være i
Brugsen.
Det var en stor forandring at komme fra
landet og så til hovedbygningen på en
herregård, både hvad arbejdet angik og
med hensyn til hele omgangsformen.
Herskabet blev tiltalt ved titel. Det var
indtil nytår 1918 hofjægermesteren og
hofjægermesterinden. Til nytårskuren
1918 blev han udnævnt til kammerherre.
Det var jo titler, man blev udnævnt til og
ikke som baroner og grever, som man var

født med. Derimod var døtrene ikke fødte
grevinder, men komtesser. Kammerher
retitlen førte med sig, at han kunne blive
indkaldt til tjeneste ved besøg af uden
landske fyrster som attacheret ved fyr
stens følge. I ældre tid blev baroner, baro
nesser, grever og grevinder tiltalt med
»Hans Nåde« og »Hendes Nåde«, men
den tiltale brugtes så godt som aldrig. Det
var kun nogle få gamle damer, der ønske
de at blive tiltalt »Deres Nåde«. De unge
af herskabet blev tiltalt med De og skole
børnene med du, og det holdt ved de fle
ste, efter at de blev voksne.
Jeg var meget heldig med at komme til
Tjele. Det var et meget fint herskab, og
det gjorde sig også gældende i hele forhol
det indbyrdes mellem personalet. Vi hav
de en ualmindelig god tjener. Det var jo
rart, når man skulle lære mange ting.
Først skulle man lære, hvor de forskellige
stuer var, og hvilken benævnelse de hav
de, spisestue, dagligstue, bjælkestue,
kammerherrens kontor, kammerherrein
dens kabinet, tyskerstue, kammerherrens
påklædningsværelse. Så var det, hvor
lærerinden havde værelse og skolestue, og
hvor de unge boede, når de var hjemme på
ferie.
Så begyndte man at lære at servere, når
ikke der var gæster. Man skulle jo byde
fra venstre side og tage de brugte tallerke
ner fra højre side. Når der ikke var flere
personer, end tjeneren og jeg kunne klare
det, serverede tjeneren hovedretten og jeg
tilbehøret. Det tog jo lidt tid at blive helt
sikker. Når tjeneren havde åbnet døren og
meldt: Der er serveret, trådte jeg hen bag
den stol, kammerherreinden skulle sidde
på, eller når kammerherrens moder var på
ferie, så var det hendes, for hun var jo den
ældste. Til store middage var det herrens
borddame, der var den fornemste. Ved
store middage var chaufføren og to af
stuepigerne med til at servere, for da ser

verede tjeneren ikke, men sørgede for vi
nen. Til hverdag kunne tjeneren selv gå i
vinkælderen efter vinen, for det var jo
bestemte vine, men til store middage var
herren med til at udvælge, hvilke vine der
skulle bruges. Vinen var noget meget
vigtigt at have i god kvalitet.
Om morgenen var der travlhed, for der
skulle lægges gløder i kaminer og kakkel
ovne, for der var kun et par enkelte, der
kunne brænde over. Så skulle der bringes
badevand op og barbervand til herren, og
så kunne der godt blive lidt knirkeri mel
lem personalet, for vi ville jo alle have
først for at få de bedste gløder og det var
meste vand. Hos herren skulle der lægges
tøj frem, og det fra dagen før skulle bør
stes. Der var lamper, der skulle gøres i
stand, pudses og have fyldt olie på. Der
skulle også lægges fine gløder i themaskinen, der skulle sættes op ved morgenbor
det. Gløder måtte ikke ryge.
Når frokosten var forbi, skulle der tages
af bordet. Glas og sølvtøj skulle vi vaske
af, medens porcelænet gik i køkkenet til
opvask. Efter frokosten fik vi at vide, hvad
middagen var, så vi kunne tage bestik og
porcelæn frem til middagsbordet. Tallerke
ner skulle stå lige langt inde på bordet,
den ene ikke en halv tomme længere inde
end den anden. Glassene skulle også stå i
lige linie på dugen. Dækketøjet havde stu
epigerne ansvaret for med at skifte og
måske lægge i presseren. Efter storvasken
var det kammerjomfruen, der skulle rulle
de fine duge. Der var på Tjele en stor
gammeldags rulle. Skuffen var fyldt med
sten, og den var meget tung at trække.
Det kunne damerne ikke, så det var mit
arbejde, men hvor kunne dugene blive fi
ne. Det var en nydelse at se de store mid
dagsduge på bordet.
Der var også meget sølvtøj at pudse og
messing. Tjeneren, stuepigerne og jeg
havde med mellemrum en halv dag til

Niels Iversen sidder på bukken som kusk på Tjele
i 2929. Som dreng var det hans drøm at komme
ned hos baronen på Sødal og blive kusk, men det
var ved tilfældighedernes sammenspil, at
drømmen om at blive herskabskusk gik i
opfyldelse. Ved siden af Niels Iversen sidder
tjeneren, som også blev hans læremester.

pudsning. Themaskinen var jo i brug flere
gange om dagen. De unge piger og lærer
inden sørgede for at lave kaffe og the.
Om eftermiddagen kørte vi thebordet ind i
dagligstuen, og så ordnede de unge damer
at lave the og servere. Der var en ung pige
i huset, en lærerinde og den ældste af døtrene. Der var 10 års forskel på døtrene.
Derfor var der lærerinde. Herskabet var
altid klædt om til middagen. Der skulle
sættes vand op og lægges tøj frem. Til
frokost var vi i svagt græsgrøn uniform,
men til middagen i sort uniform.
Juleaften var vi alle oppe hos herskabet

for at få julegaver og gå med rundt om
juletræet og synge salmer. Førstestuepi
gen sang næsten som en sangerinde.
Jeg nåede at være med til en stor mid
dag, inden jeg rejste ind som soldat.
Kammerherrens havde sølvbryllup den
26. september 1919. Det var så heldigt, at
de blev færdige med at lægge elektrisk
strøm ind i foråret 1919. Det var en meget
stor hjælp til festen, at vi var fri for alle
petroleumslamperne. Dækketallerkenerne
var sølv, og spisestellet var Flora Danica
og glassene tilsvarende. Der var levende
lys og sølvopsats med udvalgte blomster
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på bordet. Det gav jo stor travlhed med at
få det hele perfekt, så det virkede, som det
skulle til middagen. Jeg var glad for at
være med til at servere til så stor og fin en
middag.
Der var et meget godt forhold indbyr
des mellem personalet. Husjomfruen og
kammerjomfruen blev tiltalt med De. El
lers var vi alle dus. Jeg fik et nært venskab
med tjeneren og kusken, som varede re
sten af livet. I 1920 fik tjeneren stilling
som betjent i Nationalbanken. Da jeg kom
til Svenstrup og kom til at køre til Køben
havn, havde jeg ventetimer og besøgte
ham. Jeg var jo ikke kendt derinde, men
Jacob gav mig et kort over København og
lærte mig, hvordan jeg hurtigt kunne lære
gadenavnene at kende. Men desværre
varede det kun få år, inden han døde. Da
begyndte herskaberne at have tjenerstu
epige i stedet for tjener. Hun skulle have
mindre i løn og kunne gøre meget mere
inde i huset. Min kone var tjenerstuepige,
inden vi blev gift i 1925. Hun kendte
mange af gæsterne, der kom hos baro
nessen på Svenstrup.
Chaufføren blev gift og kom til at køre
taxa i Randers. Om foråret, før jeg kom til
Holsteinborg, var jeg i nærheden af Ran
ders og besøgte dem der. Kort tid efter fik
han ansættelse ved det danske konsulat i
Hamburg, hvor jeg besøgte dem nogle
gange, når vi overnattede i Hamburg.
Førstestuepigen og jeg havde gået i samme
skole, men ikke i klasse, for hun var noget
ældre end jeg. Der havde jeg en god hjælp,
når jeg afløste tjeneren, og der var
noget, jeg var i tvivl om, for hun havde
været der i flere år.
Før 1918 havde vi ingen forbindelse til
avlsgården. Man gik da over til at have
landvæsenselever, og det var landmands
sønner der fra egnen, som vi kendte man
ge af, og andenstuepigen havde en broder,
der var elev der. På den måde kom vi i

For at servietterne kunne holde sig glatte, havde
man - i hvert fald på nogle herregårde - en
servietpresse, hvori servietterne blev lagt. Niels
Elswing har fotograferet servietpressen på den
vestjyske herregård Nørre Vosborg 1946, da
Nationalmuseet registrerede indboet i gården. En
servietpresse nævnes samme sted 1787, og det
kan godt passe med den fotograferede.

Niels Iversen, andenkusk og tjener på Tjele,
fotograferet i 1918 i tjeneruniform. Også skytten
kunne blive hidkaldt for at være med til at
servere.

forbindelse med dem. To af eleverne var fra
gårde der i nærheden, og når de havde
ungdomsgilde hjemme, blev vi budt med.
Det var andenstuepigen og husholdnings
eleven og mig. Det var det samme, når
stuepigen havde gilde derhjemme, eller
hendes venner havde sammenkomst, så
var vi også budt med der.
Herskabet boede en måned i København
om vinteren. Kammerjomfruen var med
derovre, medens lærerinden og den
yngste datter var på Rohden hos baro
nesse Lerche, kammerherrens søster. Det
kvindelige personale aftalte så indbyrdes,
hvordan de kunne holde fri. Når det var
stuepigerne, der havde fridage og var
hjemme, blev vi andre inviteret hen at
besøge dem, og hestene skulle jo røres, så
det passede godt.
(NEU, skrevet 1981).
Niels Iversen var kusk og tjener på Tjele
til den 10. oktober 1919, da han blev ind
kaldt til militærtjeneste, og som kusk blev
han taget til trainkonstabel. Efter solda
tertiden var han kusk på Holsteinborg på
Sjælland og derefter hos baron Wedell-Wedellsborg på Ørumgård ved Vejle.
Her passede han tillige gårdens elektrici
tetsværk og petroleumsmotor. Disse af
løste dampmaskinerne som kraftkilde ved
tærskning, men motorerne var vanskelige
at få i gang. Fra 1924 blev Niels Iversen
kusk og senere også chauffør hos baron
Wedell-Neergaard på Svenstrup på Sjæl
land. Efterhånden som kørehestene blev
afskaffet, fik Niels Iversen den opgave at
passe ridehestene. Den opgave havde han
også, da han 1955 flyttede til Egholm i
Hornsherred. Selv om Niels Iversen som
chauffør kom til at køre bil rundt i store
dele af Europa, så havde hesten stadig bå
de herskabets og chaufførens store inter
esse, og rejserne førte dem ofte til steder,
hvor man kunne se på heste.

137

Barnepigen

Ammer til herskabets børn omtales af og
til. Undertiden nævnes, at en skovfogeds
kone har været amme, men vi har ingen
beretninger fra ammer fra tiden 1880 til
1920, måske fordi disse fortrinsvis tilhø
rer en lidt ældre tid.
I nyere tid fik herskabets børn komælk,
dersom deres moder ikke kunne eller ville
amme selv, og det var en barnepiges op
gave at give sutteflaske. Undertiden var
der både en over- og en underbarnepige.
At være barnepige kunne være et livs
langt arbejde, men det var ikke altid til
fældet. Ofte havde barnepigerne rod i
dansk bondekultur, og herskabets børn fik
gennem disse kvinder aldeles utilsigtet og
ubevidst et solidt fundament af folkelig
kultur at bygge de forskellige elementer
af en herskabskultur op på. Barnepigerne
er på den vis nøglepersoner, når man skal
forstå den del af dansk herregårdsliv, som
hører til i herskabets del af gården.
Dertil kommer, at barnepigerne havde
en speciel stilling, der let medførte kon
flikter med de øvrige ansatte kvinder og
såmænd også med godsejerfamiliens
medlemmer. Vi havde gerne ofret et helt
bind på beretninger om og af barnepiger.
Det har vi ikke materiale til - endnu. Det
kan tilføjes, at det ikke kun var på herre
gårdene, at barnepigerne havde en inter
essant, kulturel betydning. Det gælder
også det højere borgerskab.
Godsejerens datter, født 1898, ved at vaske sig på
Bidstrup i Himmerland.

Barn og barnepige
Marie Antoinette von Lowzow er født
1899 på Stensgård på Fyn:
Dette er dikteret 1966 den 19. december.
Det handler om det, jeg kalder »mit lille
menageri eller museum«. Der er mange
mærkelige ting i det, der er små ting, der
er store ting i det, der er dyre ting, der er
billige ting, der er kønne og der er grimme
ting, men fælles for dem alle er, at de er
knyttet til et eller andet menneske eller til
et minde eller anden begivenhed.
Nu står jeg med en ting fra museet i
min hånd, et meget fyldigt og smukt, sort
hovedtørklæde. Det er af silke, tyk silke,
og det har frynser. Det har tilhørt min
gamle barnepige, Maren Madsen. Vi børn
kaldte hende, da vi var små, Manne. Se
nere, da vi blev større, og om jeg må sige,
voksede fra hende på en måde, så hun var
mere barn end os, da kaldte vi hende mine brødre, søstre og jeg - Josef, fordi
hun var så bibeltro og så bibelstærk, så vi
syntes, at det var et passende navn. Dette
tørklæde var virkelig hendes bedste eje.
Det var noget, man satte pris på, der hvor
hun kom fra. Det tog hun frem, da hun lå
på sit dødsleje og gav det til mig. Hendes
bedste eje, det skulle jeg have.
Men Manne, ja hvor stammede hun
fra? Tænk, jeg ved det faktisk ikke, fordi
jeg har aldrig hørt hende omtale sin fami
lie ret meget. Jeg ved, hun havde noget
med en broder, nogle fætre eller sådan

noget der oppe i Thy, som hun besøgte en
enkelt gang. Hun talte ikke om sine for
ældre; men det må sikkert have været
meget fattige husmandsfolk; for hun har
fortalt mig, at hun i sin barndom gik og
vogtede får. Men en ting har hun fortalt
mig, og det var om sin bedstemor: hendes
bedstemor var en klog kone, ja, andre ville
måske sige, at hun var en heks; for hun
kunne stille vilde heste og få kærestefolk
til at gå fra hinanden. Det første kunne jo
tyde på, at hun var en god heks, det andet
var mindre heldigt.
Manne var for mig det faste holdepunkt
i livet, da jeg var lille. Nu vil man måske
sige, hvorfor var det ikke ens moder.
Næh, for Manne gav tryghed og sikker
hed og kærlighed. Ens mor - i hvert fald
min - var fjern, måske på grund af den
opdragelse man fik den gang, hvor man
var mere overladt til tyendet, måske end
nu mere fordi min mor, som jeg senere
hen blev inderlig gode venner med - al
drig var mor for mig. Hun var selv uden
mor, idet hendes mor døde af galoperende
svindsot, da hun lå i barselseng med det
her første fødte barn. Det kan godt være,
at det har gjort, at hun aldrig selv rigtig
har haft følelsen af, hvad en mor var eller
skulle være. Hun var overladt til en gam
mel barnepige, der var vidunderlig, og
som jeg skal fortælle om en anden gang;
men det var alligevel en anden form for
opdragelse. Så havde hun ældre - meget
ældre søskende, den yngste var 17 år
ældre, og de opdrog hende også. Hun
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havde sin gamle far, og hun havde en tysk
lærerinde. Det er måske derfor, at hun
ikke havde de egenskaber i sig, som man
egentlig tilskriver en mor.
Nå, men for at komme tilbage til Man
ne. Hun snakkede sit brede jysk, og det
gjorde hun hele sit liv. Vi arvede hende på
Stensgård fra Sehested Juels, og de har
vist været temmelig glade for at kunne
overlade hende til andre, fordi hun kun i
virkeligheden egnede sig til mindre børn.
Hun var - som vi siger på fynsk - lidt eje.
Hun havde en lidt forkvaklet, lidt stiv
arm. Jeg ved ikke, om hun har haft en
tendens til børnelammelse eller sådan no
get lignende, men hun kunne dog bruge
den, og jeg glemmer ikke, når jeg så hen
de svøbe - for dengang svøbte man børne
ne - min yngre søster Ella. Så spillede hun
bold med hende med den her stive arm og
de her stive fingre, så barnet hvirvlede
rundt i luften; men svøbet kom altså om
kring hende på en eller anden måde, så
hun var altså effektiv. Hun havde en ting
frem for alt, og det var, at hendes børn
skulle hun vogte, dem skulle hun passe
på, dem gav hun tryghed og sikkerhed.
Ellers tror jeg nok, at hun ikke var så
forfærdelig let at have med at gøre for de
andre tyende. Da vi blev lidt større, fik vi
en huslærerinde, og desuden havde min
mor jo en kammerjomfru, og disse to lå
hun i evig strid med - om småting selvføl
gelig, og når hun var rigtig gal på dem: ja
de der, ja de der er frøkner, ja frøkner
kalder de sig, men a er jomfru, kan de sige
det sådan. Men når hun så snakkede om
os eller senere om mine børn, så sagde
hun altid om det enkelte barn: tow hvor
han da (er) sød, det bette lam, og det var
højden af kærlighed, hun kunne præstere.
Jeg havde nok en særlig plads i hendes
hjerte, selv om hun elskede os alle sam
men, og det var nok, fordi jeg faktisk
skylder hende, at jeg lever i dag. Hun

havde nemlig den måske ikke særlig hy
giejniske vane, at hun altid af den samme
ske, som hun skulle fodre barnet med,
selv smagte først på tingene, og da jeg var
spæd, så var der vist noget med, at man
gav en druesukkeropløsning - eller hvad
katten det nu var - til børnene, og det fik
man jo fra apoteket, og da hun smager på
noget, hun skal give mig, så pludselig
svulmer hendes tunge op, bliver til en sort
klump i munden, hvorpå hun naturligvis
rædselsslagen farer til mine forældre med
det, og det viser sig, at det er helvedsten.
Nå, det resulterede vist nok i, at far tem
melig hurtigt kørte til Fåborg, og der faldt
vist nok en hel del brænde ned i apoteket
ved den lejlighed. Men dette at hun havde
reddet mig, det kan godt være, at det har
medført, at jeg stod hendes hjerte en del
nærmere end de andre. Jeg fik i hvert fald
hendes bedste eje, og det var dette ho
vedtørklæde, som hun ved meget fine lej
ligheder bar foldet i en trekant og bundet
ned under hagen, rigtigt som man gjorde i
hendes hjemstavn.
Hun var jo naturligvis også barnepige
for min yngre søster, der er fem år yngre,
og hun blev nu sådan opdraget på sin ma
ner. Hvordan hun blev svøbt, det har jeg
jo fortalt, men så så man hende altid sidde
i barnevognen og tygge på noget råt stege-flæsk. Det kunne hun så godt lide, og
det gav Manne hende. Hun var lige som vi
andre flaske barn. Mor kunne ikke amme
os. Det var i hvert fald ikke moderne den
gang, og der var en eller anden grund til,
at hun ikke kunne. Dengang kendte man
ikke noget til vitaminer og tilsætning til
kosten. Resultatet var, at Ella min yngre
søster fik engelsk syge, men Manne gjor
de, hvad hun kunne for at passe hende, og
dertil hørte der jo altså også dette stege
flæsk. Der var ellers ikke det, som hun
ikke gjorde for os. Jeg havde en kat, eller
rettere sagt, det var hendes. Den hed

Snurs, og jeg glemmer aldrig, når hun om
aftenen gik ud og miavede for at få Snurs
ind. Det kunne godt få en halv snes katte
til at komme styrtende. For øvrigt holdt
hun forfærdelig meget af kaffe. Det drak
hun mange kopper af, og det var hende vel
undt.
Senere, da Ella var ved at vokse lidt fra
hendes omsorg, hørte jeg tale om, at nu
var det vist på tide, at Manne kom væk,
og jeg må sige, at det skaffede mig megen
fortvivlelse og mange grufulde nætter. Jeg
kunne ikke tænke mig, at man kunne
sende hende væk; men det skete, og jeg
må sige, at det varede længe, inden jeg
tilgav mine forældre det. Men jeg går ud
fra, at de havde ret, for hun forkælede den
lille for meget, og hun var jo ikke i den
grad til nytte mere. Hun tog på sommer
ferie til familien i Jylland et eller andet
sted, og da hun kom hjem, var der besked
om, at nu skulle hun ikke være længere
hos os. Nu skulle hun have pension og
penge, sådan at hun kunne bo i et lejet
værelse eller lejlighed i landsbyen i nær
heden, og det blev i Falsled. Det var fryg
telige dage. Hun græd, og hun var for
tvivlet, og hun troede, at hun skulle dø, og
vi andre troede næsten det samme; men
det ordnede sig. Vi var jo med til at ind
rette to pæne stuer for hende, som hun
lejede hos en fiskerfamilie eller en ældre
fiskerenke i Falsled - og der boede hun
faktisk til sin død. Jeg tror nu nok, at hun
flyttede fra et sted til et andet, men hun
boede dog i Falsled hele tiden, og vi be
søgte hende naturligvis ustandselig, og
hun kom op i mange dage og var hjemme
hos os, når vi var hjemme, da vi var voks
ne. Hun så min ældste søster baronesse
Schaffalitzkys børn og tog sig af dem lige
som af sine egne. Hun nåede da også at
opleve Lennert min ældste. Oluf lå i en
kurv ude i min vogn uden for hendes dør,
da hun lå på sit dødsleje. Hun nåede ikke

Stensgård er en gammel herregård. Fra 1751
indgik den i stamhuset Hvedholm, senere
grevskabet Brahesminde. Fra 1897 var Stensgård
beboet af lensgrevens søn, Henrik Bille Brahe
Selby, der var født på Hvedholm, og hvis datter
beretter om barnepigen.

at se ham, men hun hørte, at han var der,
og hun glædede sig over det, og medens
han lå der ude, sad jeg inde hos hende, og
det eneste hun brød sig om var, at jeg
skulle læse højt af bibelen for hende. Ja,
jeg tog jo for det meste Johannes-evangeliet, læste om kærligheden og sådan noget
godt. Det trøstede hende, men hun havde
mavekræft. Hun måtte ikke engang få en
mundfuld vand, for det kom op igen. Det
var en slem tid for hende. Hun sagde al
tid: Ja, når a nu kommer i himlen, så hå
ber a da, at a kan få lov at stå inden for
døren. Grevinden sidder nok oppe for
oven. Bare a får lov at stå inden for døren,
så skal a være glad. Hun var altså en pri
mitiv og en god sjæl, som jeg altid nærer
taknemmelighed overfor.
(NEU 35950, skrevet 1960erne).

Min barnepige, Gamle Ane
Laurits førgensen er født 1876, og hans
fader, der havde samme navn, er født
1846. De er begge født og opvokset på
Søllestedgård på Lolland, og begge har de
haft Gamle Ane til barnepige. Det bør
tilføjes, at farfaderen, der også hed
Laurits førgensen, men kaldtes Etatsrå
den, tillige ejede Søholt, hvor han boede
til sin død 1889:
I moders sted var du, gamle Ane, ja, du
var i moders sted. Du var god og kærlig,
interesseret og livlig.
Ane Rasmussen var fra Langeland, var
kommet til at tjene hos Søgaards, der bo
ede på Lille Søllested, men kom snart op
på hovedbygningen på Søllestedgård for at
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passe børn. Hun har også passet fader og
hans yngre søskende.
Hvor er det dog underligt at tænke på
de mange, mange år, Ane har trillet med
barnevogn i haven på Søllestedgård. Med
faders mindste søskende var det en tohju
let vogn med låg bag agestolen. Jeg husker
den så godt, i mine drengeår stod den på
loftet over kørestalden; det er for resten
den barnevogn med fader i, der ses malet
af Kølle på Søholtbilledet. Vi børn af næ
ste kuld havde en mere fornem barnevogn
med tre hjul og kaleche. Siderne var af
flettet pil. Jeg husker også, at den ofte
måtte til smeden for at smøres og repare
res; men den holdt ud til os alle 13!
Ane residerede i det »Nordre«. Det var
et tofags værelse, man kom ind i fra thegangen, og som fik sit dagslys fra et meget
stort vindue over døren til det »nordre«
barneværelse. Imellem vinduerne stod der
et stort hvidt bord; det havde været olde
forældrenes spisebord. En stol stod for
hver ende af bordet, Anes seng langs
væggen mod vest, kakkelovnen ved skor
stenen, der ragede lidt ud i stuen. I væ
relset ved siden af stod flere barnesenge,
som snedker Jensen havde lavet af bøge
træ ; de var nydelige, og man kunne ligge i
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Ane Rasmussen var barnepige på Søllestedgård i
to perioder, fra 1846 til ind i 1860erne og fra
1873 til ind i 1890erne. Ind imellem var hun gift
med en skovarbejder og fik selv en datter.

dem og kikke ud mellem tremmerne. Vi lå
på bregnemadrasser; det hed sig, at det
var godt imod kirtelsyge. Når madrasser
ne var nystoppede, var de dejlige at ligge
på, men de blev meget snart hårde.
På ydervæggen mellem vinduerne i
barnekammeret hang en petroleumslam
pe. - Den tændte Ane, når hun så, at der
kom lys på Hellinge Mølle. Her i barne
kammeret har Ane fortalt mange histo
rier; blandt andet en herlig historie om en
dreng, der hed Valter, og som holdt fød
selsdag. Ved sengen om morgenen fandt
han et helt nyt sæt tøj, nyt fra inderst til
yderst, og hvert stykke blev beskrevet og
beundret. Så kom hele dagens mange be
givenheder, som endte med en vandgang,
hvor alt hans fine nye tøj blev vådt, og
han måtte klædes om i pigetøj! Det var en
lang, lang historie, som vi aldrig blev kede
af at få gentaget.
Og så var der alle de dejlige sange, som
Ane kunne:

»Sov, mit barn, sov længe,
jeg rører vuggens gænge,
vifter fluer fra din kind,
kalder drømme til dit sind,
sov, mit barn, sov længe.

»Age lille Anna til Gåbense bro,
købe lille Anna to nye par sko,
stakkels lille Valborg vil også ha' to,
men hun må vente til påske, til pinse,
til skoven bliver grøn,
til træerne stander med
blom-m-m-ster«,

Vågn med smil om munden
så fro som fugl i lunden.
Reden din er lun og blød,
moderfavn og moderskød,
vågn med smil om munden.«

og
»Den fisk, den fisk, den grumme store
fisk,
der går i Esrum Sø«,
»Ro, ro til fiskeskær«
og
»Søskende jeg kender fem,
stakkel som ej kender dem«,
og ikke at forglemme:

Frodig som en ranke
du vokser for min tanke,
vokser fra din moders arm
ud i verdens vilde larm,
frodig som en ranke.
Glem dog ej din vugge,
og ej din moders sukke.
Vokser du fra barnekår,
glem dog ej dit fadervor,
glem dog ej din vugge.
Lykkens roser røde
kun mellem torne gløde,
tornen tager jeg for mig,
rosen gemmer jeg til dig,
lykkens roser røde.

Ane holdt meget af at læse, og hun havde
sikkert gerne læst mere for os, dersom
hun havde haft nogle flere bøger. Ane
holdt »Søndagsposten«, og det var os børn
en stor glæde at bringe hende den, når den
kom med posten. Den blev læst med stor
grundighed af Ane.
For Ane gik der jo megen tid med alle
børnenes påklædninger, omklædninger og
afklædninger med dertil hørende vask; og
så var der meget at reparere på børnenes
tøj - som for eksempel flossede stråhatte!
Af to gamle stråhatte, en hvid og en sort,
fik hun lavet en hel hat til mig, men mo
der gav ikke Ane nogen ros for den! -

Anes syæske spillede en stor rolle, den
bestod af en »cigarkasse-æske«; der lå
også Anes briller, hvis brillestænger godt
kunne være bundet sammen med sygarn.
Ane bar til daglig en sort, stramtsid
dende kappe på hovedet, men ved festlige
lejligheder havde hun en smuk hvid kappe
med blonder. I haven brugte hun de al
mindelige store, stive tøjhatte med vidjer.
Anes største dag, tror jeg nok, var fa
stelavnsmandag. Det var det også for os
børn. Søndagen før havde vi travlt med at
lave fastelavnsris. Det var granris, hvorpå
der var bundet mange papir-rosetter af
hengemte rester af julepapir, den ene far
ve oven på den anden og tunget i kanterne
- og i toppen en lang frynset papirdusk.
Disse fastelavnsris stod så om natten ved
hovedgærdet af vore tremmesenge og bø
jede sig over os. Ane sov ikke meget den
nat, for det var hende, der sørgede for at
få os op om morgenen før 6, for vi skulle
jo piske alle beboerne i huset op, og stille
måtte vi gå fra værelse til værelse, op ad
trapper og ned ad gange, Ane foran
med den mindste på armen og et stearin
lys i hånden. Stadig måtte hun tysse på
børnene; en faldt i et langt sjal, en anden
var søvndrukken og rendte panden imod
en dør, - Ane tyssede, og papiret på fa
stelavnsrisene raslede. Lange bevægelige
skygger dannede sig på væggen af dette
mærkelige optog. Når vi så kom ind i et
soveværelse, brød et uvejr løs af råb om
boller! Boller! Og der blev pisket på dy
nen af alle kræfter med fastelavnsrisene.
Schrøder jamrede ynkeligt, det var dejligt
at høre1. Jomfruen lovede boller i spisestu
en. Da så hele huset var balret op, var der
ikke megen stads tilbage på fastelavnsri
sene. Ane fik nu gerne lagt de mindste til
ro lidt igen, der var jo også anden spøg
den dag.
I tiden mellem de to kuld børn på Søllestedgaard havde Ane været gift med en
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skovarbejder, Lars Rasmussen i Tjennemarke, som havde en jordlod på Lunde
jorden op til Tjennemarke Skov. Det blev
fortalt, at naboerne ofte kom i dette lille
hjem, hvor Ane så læste op af Ingemanns
romaner. Hun fik en datter, Laurine? Nej,
hun hed Dorthea, som senere blev gift
med en smuk, statelig mand fra Knuthenborg, der hed Charles Petersen, og da Ane
efter min broder Theophils fødsel atter
kom til Søllestedgaard, overtog Charles
Anes fæstested, da hendes mand var død
tidligt.

Det har ikke været let for moder at se,
hvorledes børnene hang ved Ane, elskede
Ane og havde tillid til Ane; og det har
heller ikke været let for Ane at tage imod
moders kritik. Ane elskede bedsteforæld
rene, og det var store dage for Ane, når de
kom på besøg hos os på Søllestedgård, og
de har sikkert opm untret Ane til at holde
ud.
Efter 1ste maj og 1ste november fik Ane
fri en dag for at gøre indkøb i Nakskov, og
så havde hun med hjem til os mange her
ligheder såsom soldaterbilleder til at klip-

I 1882 blev godsejerparret med 8 børn og deres
nærmeste hjælpere på Søllestedgård (side 145)
fotograferede. Fra oven og fra venstre ses
barnepigen Ane med Elisabeth, kokkepigen
Katrine, stuepigen Sophie, husholdningseleven
Mathilde, avlsforvalter Funder og huslærer V.
Olsen. Dernæst lærerinde frøken Kiski med Anna,
ammen Caroline med Valborg, husjomfruen
Sophie, husholdningseleven Marie. Yderst til
venstre godsforvalter Schrøder med Theophil,
arvingen til gården, ved siden af Haralde og over
hende beretteren Laurits, dernæst Margrethe ved
siden af faderen Laurits Jørgensen, Caroline og
moderen Helga Jørgensen, der ialt fik 13 børn.
Yderst til højre kusken Ole med ret ryg.

pe ud, overføringsbilleder, blyanter og
stilebøger til at skrive og tegne i. Og så
havde hun så meget at fortælle om alle
dem, hun havde truffet, blandt andet fru
købmand Dann, der havde trakteret med
kaffe og sikkert pumpet Ane det mest
mulige.
Om søndagen læste Ane en prædiken,
og der kom ofte nogle af pigerne for at
høre på. Ane holdt meget af at komme i
haven med alle børnene, og hun lavede
hestetømmer af lindebark. Eller hun sad
på en rod ved »Bakkelysthuset« med et ris
10
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i hånden og gav os et rap, når vi kom
stormende ned ad bakken; det forekom
mig som barn, at det var en meget stejl
bakke. Ane fik sig da også en passiar med
havekonerne, Karen Mari og Kestine Just.
Med Anders Jensen og gartner Petersen
blev der også lejlighed til at tale.
De sidste 5-6 år levede Ane hos sin
datter Dorthe, hvis mand var blevet
skovløber i »Biands Skifter«, og hun var
meget glad for at bo der. Både børnebør
nene og forældrene var meget omhyggeli
ge for den gamle Ane.

Disse erindringer om gamle Ane er til
lige et tidsbillede fra Søllestedgård, og
når jeg tilegner dem til min kære lille sø
ster Julie på hendes 78 års fødselsdag, tror
jeg, at det vil blive en kærkommen gave.
September 1963.
Broder Laurits.
(NEU 35951).

1. Godsforvalter Schrøder boede som ugift i et
værelse i hovedbygningen. Han blev gift med hus
jomfruen og flyttede ind i et nybygget hus.
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Den unge bamefrøken
eller at opleve en herregård
Lærerinde Ragnhild Jørgensen er født
1901 som den næstyngste af otte børn.
Fra 1903 var hendes fader lærer og kor
degn i Rudkøbing. Herregården er Neder
gård på Nordlangeland, der tilhørte
adelsslægten Kaas i tiden fra 1704 til
1936, da gården kom på tvangsauktion. I
1775 blev den til et stamhus (se indled
ning til 1. bind), men overgik i 1930 til fri
ejendom. Oberst Rudbek Kaas byggede i
1720erne en ny bindingsværksgård, men
Gebhart Kaas lod i 1867 hovedbygningen
erstatte af et hus, tegnet af arkitekt Julius
Tholle, og det er den, Ragnhild Jørgensen
gik på opdagelse i. Og her traf hun et rigt
udvalg af menneskelige relationer, og
hun opdagede, at der kunne være kamp
om at være nærmest husets frue. Dette
omtales sjældent, men var ikke ualmin
deligt. Det var en følgevirkning af pyra
midestrukturen:
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I april 1917 gik jeg ud af skolen med en
stor realeksamen. Det var svært i en så
ung alder at træffe nogen bestemmelse
om en fremtidig stilling i samfundet. Det
var for mig også vanskeligt, idet mit hel
bred havde været temmelig vaklende. En
kontorplads havde ikke min interesse, og
da mor også var meget svag efter et alvor
ligt hjerteanfald i 1916, fik mor sat igen
nem, at jeg indtil videre blev hjemme og
hjalp til i huset.
En dag i januar 1918 kom vor gode na
bo, politiassistent Frederiksen og kaldte
min far til telefonen. Det var mig, der var
bud efter fra kammerjunkerinde Kaas,
Nedergård, som kunne ønske mig som
nurse for sin lille fireårige plejesøn, Mo
gens. Når kammerjunkerinden havde
henvendt sig til far, kom det af, at min
ældste søster, Margrethe, lærerindeud

dannet, i en ledighedsperiode havde haft
jobbet og selvsagt klaret det udmærket.
Min søster havde i 1917-18 et årsvikariat
afløst af fast embede. Hun kunne altså ik
ke komme på tale. Far lovede at tale med
mig om sagen. Da jeg var meget glad for
små børn, syntes jeg, det kunne være
spændende. Der havde været tale om at
lade mig hente i kane, men da det var
meget koldt, blev det opgivet. Der var fra
Rudkøbing togforbindelse til Bagenkop på
Sydlangeland, men nordpå måtte man
nøjes med rutebilkørsel. En vognmand
kørte turen frem og tilbage mellem Rud
købing og Lohals to gange daglig med en
syv personers bil. På min første tur en
mørk aften var vi 9-10 personer. Efter
Tranekær var der god plads. Jeg skulle af
ved en lille gruppe huse med det odiøse
navn Fæbæk og blev også med bagage
læsset af her. Man havde sendt kusken
Frantz, en polak på cirka 20 år, for at
hente lille mig og dagens aviser samt
eventuel anden post. Sammen med ham
vandrede jeg så i mulm og mørke ned ad
den en kilometer lange allé til herregår
den.
Nedergård er en monumental, grund
muret rødstensbygning. Den overbyggede
indgangsdør er midt for bygningen. En
kappeklædt stuepige lukkede os ind i hal
len, hvor kufferten blev efterladt. Frantz
fjernede sig, og pigen viste mig ind i den
store dagligstue og afleverede mig samt
posten til kammerjunkerinden, der tog
meget hjerteligt imod mig. Det var rigtig
nok store forhold, højt til loftet, vidt til
væggene, store dybe stole, en mægtig
prismekrone hang ned fra loftet, mægtige
bøgeknuder knitrede i den hvide, åbne
kamin.
Jeg fik en hyggelig kop the sammen
med kammerjunkerinden. Husets øvrige
beboere skulle jeg først stifte bekendtskab
med efterhånden. Dog var det vistnok

oldfruen, jomfru Nielsen, der viste mig op
til mit og Mogens' fælles soveværelse på
første sal. Hun var et djærvt og ligefremt
menneske og sagde mig rent ud, at hun
ikke havde i sinde at titulere mig frøken.
Jeg erklærede ligeud, at det var jeg heller
ikke vant til, så vi var straks på talefod.
Der var ikke elektrisk lys på herregården.
Det var der ellers på den tid mange steder
på landet og selvfølgelig i Rudkøbing,
hvor vi fik det i 1910. Men på Nedergård
var der petroleumslamper og lys. Jeg kom
omsider til ro og sov hurtigt ind.
Næste morgen ringede uret klokken 7,
og jeg gjorde toilette ved servantens va
skefad og kom hurtigt i tøjet. Derefter
skulle lille Mogens op og have bad. Jom
fru Nielsen satte mig ind i slagets gang.
Der var vand indlagt i et WC, der havde
dør ud til den store entré. Men her var
kun koldt vand. Da badevandet skulle
være lidt tempereret, skulle der hentes
varmt vand i det store køkken i kældereta
gen. Hertil kom man ikke gennem den
fornemme hall, men ad en stejl vindel
trappe, der fra første sal snoede sig helt
ned i kælderen omkring en mægtig,
blankpoleret, helt lodret træstamme. I
stueetagen var der en lille, trekantet af
sats. Det gjaldt om at holde balancen. Der
var intet trappegelænder. På den ekspedi
tion fik jeg hilst på husjomfruen, jomfru
Frederiksen, en kraftig, midaldrende, jo
vial kvinde, som jeg fik et udmærket for
hold til.
Medens jeg hjalp Mogens i bad og i tø
jet, hjalp jomfru Nielsen (af Mogens kal
det Nille) kammerjunkerinden med toi
lettet. Derefter var det tid for morgen
måltidet. Sammen med kammerjunkerin
den begav Mogens og jeg os ned i den
store spisestue. Det var et imponerende
stort rum, også med en hvid kamin. Halvt
op mod loftet gik et egetræspanel, og over
dette hang en lang række malerier af

slægtens aner i forgyldte rammer. Midt
på gulvet stod et stort, rundt bord med
nogle få stole omkring. Resten af stole
stod langs væggene. Men henne ved et
vindue stod der et lille, firkantet bord med
to stole. Her var Mogens' og min spiseplads.
Nu kom endnu en af herskabets perso
ner ind. Det var kammerjunkerindens
moder, kammerherreinde von Schönberg
Reichstadt. Hun blev af en plejerske, frø
ken Pöbing kørt i en rullestol, da hun var
gigtsvag (78 år). Hun hilste meget venligt
på mig. Trods sin gigtsvaghed var kam
merherreinden en meget markant person
lighed. Det lyste ud af hende.
Mogens fik en portion øllebrød med en
æggesnaps irørt. Jeg fik efter eget ønske et
stort glas mælk til mit smørrebrød, men
blev gjort opmærksom på, at jeg skulle
levne det nederste, idet der i reglen var
lidt bundfald. Mælken kom jo lige fra
stalden.
Efter morgenmåltidet kom vi ind i den
store dagligstue, hvor jeg også havde væ
ret om aftenen. Hele det kvindelige per
sonale samlede sig. Kammerherreinden
læste et par ord fra det Ny Testamente, og
vi sang en morgensalme, som kammer
herreinden spillede til. Der stod et flygel
derinde. Derefter gik hver til sit.
Mogens blev lidt nede hos kammerjunkerinden, mens jeg gjorde vort værelse på
første sal i stand og fik tændt op i kakkel
ovnen der. Det måtte jomfru Nielsen
hjælpe mig med. Det foregik derved, at
jeg hentede nogle store stykker brænde
nede i den store entré. Her stod ved hver
side af den store indgangsdør, men oven
for de første trapper fra indgangen, to
store kistebænke, som Frantz skulle sørge
for at fylde op med brænde. Da der ikke
var pindebrænde, måtte jeg i køkkenet
hente en lukket ildskuffe fuld af tørvegløder. De skulle op via vindeltrappen og

hurtigt, mens de var i fuld glød, ind i kak
kelovnen med dem oven på brændestyk
kerne. Ofte brændte disse i den ene ende,
mens saften drev ud af den anden ende.
Der var ingen brændselsmangel, da der
hørte en stor park og to store skove til
godset.
Når vejret var dårligt, legede jeg med
Mogens på hans værelse eller fortalte små
historier for ham eller lærte ham børne
sange. Men var vejret godt, kom vi begge
i overtøjet og gik tur eller legede ude. Her
var masser af plads og meget at se på. Bag
hovedbygningen lå den meget store park
med store græsplæner, mange, ret brede
gange og nogle meget store bøgetræer,
egetræer og hestekastanier. Parken gik li
ge over i en stor skov, der gik helt ned til
Langelandsbæltet, der af langelænderne
kaldes »Østerstrand«.
Fra hallen kom man ud på en uhyre stor
gårdsplads. På den modsatte side af denne
lå forpagterboligen, en ret stor, enetages
bygning, der foruden forpagteren og hans
familie (kone og 3 små piger) vistnok hus
ede deres polskfødte kokkepige og antage
lig et par landvæsenselever. I nogen af
stand fra forpagterboligen stod et meget
stort elmetræ. Langs sydsiden af denne
gårdsplads lå en lang enetages længe. Her
boede gartneren og kusken Frantz samt en
gammel mand, Madsen, som havde været
på gården fra den forrige ejers tid. Han
var en hyggelig gammel mand, som kun
ne fortælle om fortiden og kunne huske
og synge en hel del af de gamle »skillings
viser«. I den ene ende af dette lange hus
var der selekammer og stald til de to flotte
køreheste.
Inden for denne længe var blomsterha
ve, urte- og frugthave og et par ret store
drivhuse. Her var der året igennem nok at
se til for gartneren, der dengang var en
ugift mand i 30erne. Jeg husker ikke nav
net. Foruden de her nævnte tjenestefolk

var der tre unge piger, den ene køkkenpi
ge, de to stuepiger. Den ældste af disse
kaldtes »tjenerstuepigen«.
På den anden side af den store gårds
plads var der et stort kompleks af land
brugsbygninger. En stor kostald med om
kring 100 malkekøer, ungdyr og kalve,
stald til 20-24 arbejdsheste, nogle karle
kamre, vognskure med mere, og bag ved
dette lå et fårehus og en stor hønsegård,
hvor en stor skare af høns, ænder, gæs,
kalkuner og andet fjerkræ havde en stor
tumleplads på en naturgrund med vand
hul og om sommeren med en meget frodig
vild flora. Fårene og fjerkræet tilhørte
kammerjunkerinden. Hun havde rådighed
over indtægterne af disse småkræ samt af
elleve bistader, der stod på et par store
plæner på overgangen mellem have og
park. Det var først i løbet af et par måne
der, jeg fik overblik over hele denne me
nage.
Når Mogens og jeg var ude, kom un
dertiden de to største af forpagterens pi
ger, Karen på 7 år og Ellen på 5 år, for at
lege med ham. Mogens på 4 år klarede sig
udmærket over for de lidt ældre piger.
Han var afgjort velbegavet. Jeg kom også
af og til hos Andersens. Fru Andersen
havde vistnok også noget medansvar for
fjerkræet, og desuden havde hun folkene
på avlsgården på kost, så hun havde nok at
gøre.
Jeg måtte altid passe på at være inde i
god tid før frokosten klokken 12, hvor
gongongen lød. Frokosten var et meget
solidt måltid. Der var altid to retter varm
mad, almindelige, borgerlige retter, der
sandsynligvis blev spist som varm mid
dagsmad nede i folkestuen. Men i herska
bets spisestue kunne vi derefter få smør
rebrød. Efter frokost kunne vi så enten gå
ud igen eller hygge os sammen på værel
set. Midt på eftermiddagen kunne vi gå
ned i det store køkken og få en mellem-
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mad sammen med folkene. Det var især,
hvis vi atter var ude i luften og blev sult
ne, at vi benyttede os heraf. Kokken 17
måtte vi vaske hænder og klæde om til
middagen, Mogens i en mørk lille jakke
med ren hvid krave og jeg i hel kjole. Ved
middagen serverede »tjenerstuepigen« i
sort kjole, hvid kappe og forklæde. Mid
dagen var på tre retter: suppe eller fisk,
steg og lignende og dessert, der i vinterti
den om hverdagen ofte var et par stegte
æbler, om søndagen noget finere.
Efter middagen kom Mogens og jeg en

lille times tid med ind i den store daglig
stue, hvor en grammofon spillede plader ofte operamusik. Jeg blev sat til at starte
apparatet og finde den ønskede plade. Ud
valget var ikke stort.
Når Mogens var lagt i seng klokken 20,
skulle der kun brænde et lille vågeblus.
Jeg kunne så sætte mig ind i kammerjunkerindens påklædningsværelse og læse.
Jeg fik lov til at låne en engelsk roman af
kammerjunkerinden, og jeg kunne lidt ud
på aftenen gå ned i køkkenet og få et styk
ke mad og snakke lidt med de unge piger.

Fra Nedergårds hovedbygning strakte parken sig
mod øst, indtil den gik over i skov ud mod
Langelands østkyst.

Fra Nedergårds hovedbygning ser man ud over
en stor gårdsplads. Ligefor ligger forpagterboligen
og til højre avlsbygningerne. Her gik barnepigen
på opdagelse mellem dyr og mennesker.

En aften, da jeg havde tændt vågeblusset,
slap mine tændstikker op, da flere var
knækket for mig. Kammerjunkerinden
var ikke hjemme, og jeg måtte derfor op
søge jomfru Nielsen, der boede i den
modsatte ende af førstesalen. Der brændte
en lampe i stueetagen i hallen, så der kun
ne jeg orientere mig, men da jeg kom over
i »Nille«s region, var der bælgmørkt. Her
havde jeg kun været een gang og om dag
en, og nu var hun ikke at finde. Jeg kaldte,
men fik ikke svar. Jeg lukkede et par døre
op. Overalt var der mørkt. Jeg anede fak

tisk ikke, hvor jeg nu var endt, følte mig
for med foden og opdagede til min rædsel,
at der intet gulv var forude, og da jeg greb
efter noget at holde mig fast ved, følte jeg,
at det var en rund, glat træstamme, som
den jeg daglig passerede ned forbi, når jeg
hentede ild. Fuld af rædsel kaldte jeg højt
»Jomfru Nielsen!« gentagne gange. Noget
inde i mig sagde: stå stille, rør dig ikke.
Da jeg havde kaldt et par gange, så jeg
lys dybt nede, og lidt efter var jomfru
Nielsen og husjomfruen på vej op til mig
med sidstnævntes lampe. »Men barn dog,

står De her på trappen i mørke?« udbrød
»Nille«. Nu tog de to kvinder mig med
ned i husjomfruens stue, hvor et par unge
mennesker, landbrugselever fra avlsgår
den, var på besøg. De gik dog ret snart, de
skulle jo meget tidligt op om morgenen.
Jeg fulgtes op med jomfru Nielsen og fik
en æske tændstikker. Mogens skulle hver
aften klokken 22 tages op for at forrette
sin nødtørft, og så kunne jeg gå til ro.
Når jeg ikke har omtalt husets herre,
kammerjunker Otto Kaas, kom det af, at
han det meste af vinteren var hospitals-
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indlagt i København. Der gik vel en 5-6
uger, hvor vi hver morgen var samlet i
dagligstuen til morgensang. De sidste
8-10 dage var kammerjunkerinden ikke
tilstede, så det var den gamle kammer
herreinde, der stod for husholdningen,
også derved at husjomfruen hver formid
dag havde foretræde for hende, idet de
sammen planlagde dagens måltider både
oppe og nede. Kammerjunkerinden var i
hovedstaden for at se til gemalen, men
også fordi en anden af de langelandske
herremænd var død derinde under et ho
spitalsophold og skulle bisættes derfra.
Det var Vincent Steensen Leth fra Stens
gård. Den dag, han blev bisat, blev jeg
kaldt ind til den gamle kammerherreinde,
som ønskede at mindes den døde nabo
derved, at der blev sunget et par salmer.
Da jeg havde en god sangstemme, skulle
jeg bidrage sammen med Fräulein Pöbing.
Det var en tysk salme, vi blandt andet
skulle synge. Jeg kendte selvfølgelig intet
til den, men da melodien var spillet igen
nem, og jeg kunne skæve lidt til tekst og
melodi, gik det til glæde for den prægtige
gamle dame helt udmærket. Jeg husker
kun omkvædet. Det lød således: »Ich
möchte heim, mir zieht zum Vaterhause,
:/: ich möchte heim :/:.
Mens vi var alene med kammerherrein
den, fandt hun det meningsløst, at der
skulle serveres ved to borde for os tre
mennesker, og Mogens og jeg fik under
måltiderne plads ved det store, runde
bord. Det var Mogens ikke særlig stolt af,
for »Grannie« var en striks dame. Hun
var faktisk drengens oldemor,idet han var
stamherrens illegitime søn, som hans me
get samvittighedsfulde farmor følte sig
forpligtet overfor og omfattede med stor
kærlighed. Drengens far, som havde en
juridisk uddannelse og en stilling i Uden
rigsministeriet, var rystende uinteresseret
i sønnen. Han kom hen på foråret på be

søg 14 dage, men så overhovedet ikke til
den side, hvor Mogens befandt sig. Men
dette besøg fandt jo først sted, da såvel
kammerjunkeren som kammerjunkerin
den var kommet hjem, og sommeren var
på vej. Inden da var der sket en hel del.
En af de første dage efter ægtefællernes
hjemkomst - en lørdag aften - kom to
søstre til kammerjunkeren til middag.
Den ene af disse, frøken Dagmar Kaas,
styrede en stor gård, Svalebøllegård, som
hørte ind under godset. Den anden søster,
frøken Ingeborg Kaas, var på besøg der,
men hun havde en ret høj kontorstilling
under Københavns Magistrat. De var beg
ge et par kraftige og meget tiltalende og
højt begavede damer. De hilste venligt og
naturligt på mig, og de havde øjensynligt
et meget hjerteligt forhold til deres sviger
inde og hendes mor.
Imidlertid var foråret jo så småt på vej,
og en dag tog kammerjunkerinden Mo
gens og mig med hen til den store fårestald, hvor 18-20 får havde fået lam.
Nogle af lammene var et par dage gamle,
nogle andre helt nyfødte. Et får havde fået
to lam, men ville kun kendes ved det ene,
så det andet blev flasket op og var meget
kælent over for mennesker, men afvisen
de over for sine lige. Nogen tid efter
skulle får og lam ud i det fri, og de blev
drevet hen ad en lille vej forbi en del små
huse, som jeg nu så for første gang. Det
var landarbejderhuse, hvor beboerne hav
de arbejde i mark og stalde. Der var en del
småbørn. Da vi kom frem til den mark,
hvor fåreflokken skulle tilbringe den lyse
tid på året, gik de fleste af fårene meget
villigt ind bag indhegningen fulgt af lam
mene. Men dæggelammet, som vi havde
måttet hale med i et reb, ville ikke være
hos de andre, og det viste en forbløffende
evne til at finde smuthuller, så da vi havde
tiltrådt tilbagevejen, kom det nok så
muntert brægende og ville med hjem. Det

kunne ikke tilstedes, og med noget besvær
fik vi puttet det ind gennem hegnet og
spærret smuthullet med grene.
Også blandt fjerkræet var det nu yngletid, og i en hel del bure og redekasser på
den store gårdsplads lå høns og kalkuner
på æg, ikke altid på æg af deres egen race.
Det afhang af, hvilke medlemmer af be
standen der i øjeblikket var liggegale. En
høne lå på fire til fem gåseæg, en anden
måske på tolv til tretten hønseæg. Henne i
hønsegården kunne det ske, at et fjerkræ
havde sat sig selv i gang og lagt æg imel
lem de store brændenælder. I denne pe
riode færdedes Mogens og jeg meget
sammen med kammerjunkerinden, og jeg
måtte væbnet med en kæp eller lignende
hugge til nælderne og se efter blandt dem,
om der skulle være høns, der bogstaveligt
»havde gjort i nælderne«. Ude blandt det
rugende fjerkræ på gårdspladsen var der
også meget at se til, og nogle kalkunkyl
linger krævede en del pasning. De tålte
nemlig ikke selv den mindste regnbyge, så
dersom det så ud til regn, var vi på jagt for
at indfange dem og spærre dem inde i de
res kasse. Desuden skulle de have ekstraforplejning i form af hårdkogt æg hakket
sammen med nældeblade. Vi fik en masse
frisk luft og motion i de dage.
I det lyse forår gik Mogens og jeg ofte
ned gennem skoven. Vi havde da en lille
trækvogn med, hvor Mogens kunne sætte
sig, hvis han fandt turen for lang. Der var
nok en kilometer ned til stranden og kun
en smal forstrand mellem skov og bælt.
Lolland sås i horisonten, hvor skorstenene
på sukkerfabrikken og andre virksomhe
der sås meget tydeligt i klart vejr. Der
kunne også være andet at se, idet der
hver dag gik to tyske krigsskibe op i Store
Bælt og om eftermiddagen ned igen. To
tyske flyvemaskiner gjorde turen med i
begge retninger. Der var jo krig. Kam
merjunkeren gik ofte den samme tur og

Godsejerfruen på Gammel Kirstineberg på Falster
er i færd med at flytte kyllinger fra et bur til et
andet. En tjenestepige står med kyllingehønen, og
to af godsejerbørnene ser til. Et af disse, Inger
Bjørnholm, har udlånt billedet.

medførte sin kikkert. En formiddag, da vi
var dernede, havde vi på vejen ned hørt
høj motorlarm, og vi så da, at den ene
maskine var styrtet ned ret nær land,
ganske givet på dansk territorium, og nu
kom et af de store skibe til hjælp. Det
lykkedes også at få flyet på vingerne og at
undgå grundstødning.
Det hændte jo, at der kom gæster, og at
man tog på besøg. Mogens og jeg var
sammen med kammerjunkerinden på et

eftermiddagsbesøg hos frøken Kaas på
Svalebøllegård. Vi gik derhen ad en
marksti. Det var et meget tørt vejr, og den
meget lerede jord havde slået dybe revner.
Kornet stod lidt tyndt på grund af tørken.
Der var i nogen grad misvækst både i 1917
og 1918, og det gav en temmelig stram
rationering. Dette mærkede vi jo mindre
til end byboerne.
En dag kom hofjægermesterinde Neergaard, som var datter af den velkendte
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statsminister, J. B. S. Estrup, til middag
på Nedergård. Hun var fraskilt, idet hen
des gemal var rejst af gårde med en frue
fra Svendborg. Det måtte jo give skilmisse. De havde boet på herregården Fåre
vejle et par kilometer fra Rudkøbing, men
nu havde deres søn overtaget denne, og
hun havde købt en stor villa i Rudkøbing,
»Villa Møllen«. Den lå meget nær mit
hjem. Kammerjunkerinden fortalte mig
altid, hvem der skulle komme, og hvorle
des jeg skulle forholde mig. Hun mente,
at over for denne gæst skulle jeg neje,
men der ville næppe blive givet hånd. Men
da jeg trådte ind i dagligstuen efter midda
gen, styrede hofjægermesterinden lige løs
på mig og gav mig et håndtryk, idet hun
sagde: »Jeg har hørt, hvem De er, og jeg
kender så godt Deres far. Vi er jo naboer«.
Dette »gode kendskab« var kommet i
stand på en meget pudsig måde for ganske
nylig, men jeg havde hørt derom. En ef
termiddag, da far kom hjem fra skole, så
han 4-5 kalkuner i travl virksomhed i
hans blomsterhave. Der var de selvfølge
lig meget uvelkomne, og han fik med no
gen møje og ved hjælp af en stok jaget
dem sammen i en flok og gennet ud gen
nem havelågen, hvorefter han gennede
dem hen ad vejen i retning af »Villa Møl
len«. På grænsen af haven til denne og
kirkegården mødte han hofjægermester
inden, der var ude for at søge efter de,
forsvundne. Det kom jo dem begge tilpas,
at problemet blev løst hurtigt, og de skil
tes meget venligt og var vel på hilsefod
derefter, idet far hver dag passerede forbi
hendes domæne på vej til kirke eller skole.
En dag var kammerjunkeren til gilde på
Tranekær, en såkaldt »herremiddag«.
Han kom så først hjem ud på aftenen. Den
aften havde kammerjunkerinden inviteret
mig ned til the, efter at Mogens var kom
met i seng og sov. Jeg sad endnu dernede i
den store dagligstue, da husets herre

vendte hjem. Frantz havde jo både bragt
og hentet ham igen i kareten med de to
flotte køreheste med blinkere på hovedtø
jet. Kammerjunkeren var i meget højt
humør ved hjemkomsten, og det kneb en
hel del at finde den rette linie hen over
gulvet. Jeg blev så sendt op i seng. Nogle
dage senere kom grev Ahlefeldt på et lille
eftermiddagsbesøg, men jeg så ham kun
lige i forbifarten, da han sagde farvel. Der
var ret nært slægtskab mellem ham og
kammerjunkeren, hvis moder havde væ
ret en Ahlefeldt. Et af de små dampskibe,
der sejlede i rutefart mellem Rudkøbing
og Svendborg, hed Ahlefeldt Laurvig Bille,
et andet skib hed Brockenhuus Schack og
var vist opkaldt efter ejeren af herregår
den Valdemar Slot på Tåsinge. Dampski
bet, der dengang gik fra Rudkøbing via
Lohals til Korsør, hed Tranekær. De høje
herrer var vistnok hovedaktionærer i disse
foretagender, og da de i det hele taget var
storproducenter af landbrugsvarer - især
af brødkorn og byg til ølproduktion - hav
de de en ganske selvfølgelig interesse i
handel.
To gange i den tid, jeg var barnefrøken
på Nedergård, kom jeg også op at køre til
stads. Den første gang kom det sig af, at
den gamle kammerherreinde en smuk og
varm dag i maj skulle ud at luftes lidt.
Frantz fik så ordre til at spænde for, og
kammerjunkerinden, Mogens og jeg
samt vistnok frøken Pobing kom med. Vi
kørte først til Tranekær by, hvor lægen
blev kaldt ud for at hilse på damerne.
Kammerherreinden kunne jo ikke let
komme op og ned. Bagefter gik turen til
Bøstrup præstegård, hvor præstefamilien
også kom ud for at hilse på. Ellers kom
den gamle dame jo kun ud, kørt i sin rul
lestol.
En dag skulle der gøres gengæld for
middagen på Tranekær slot. Der skulle
være herremiddag på Nedergård. Den

blev forberedt i god tid. Skytten skulle
sørge for et større stykke vildt. Husjom
fruen fik travlt med at stege og bage. Da
man ikke mere havde mandlig tjener på
gården, måtte gartneren tage sig en tjeners
skikkelse på og trække i liberi. Frantz
måtte også i pynten og hjælpe med op
vartningen. Desuden havde gartneren
pyntet bordet meget smukt med blomster
fra have og drivhus. Al den stads hørte jeg
kun om, for den aften blev der serveret for
Mogens og mig på vort værelse, og den
gamle kammerherreinde spiste i sine egne
gemakker. Den aften vankede der drikke
penge til hele tjenerstaben (undtagen
mig), idet de mere eller mindre havde
været engageret. De mange høje herrer
delte så skillinger ud. Selvfølgelig var det
de to »tjenere« og husjomfruen, der fik
det største gratiale. Godsets skytte boede
ikke på herregården. Han var vist op
synsmand ved den anden skov, Karlskov,
der lå en god kilometer nord for Nedergård.
Nogen tid efter, at jeg kom til Neder
gård, blev jeg bedt om at lære frøken Po
bing at tale dansk. Hun var først kommet
hertil et årstid før. Tidligere havde jomfru
Nielsen været plejerske for kammerher
reinden, og i nogen tid havde en ung
fransk kvinde haft stillingen som oldfrue.
Frøken Pobing var ikke noget sproggeni,
og det er jo også vanskeligt at lære et nyt
sprog, når man har rundet 50-års alderen.
Hun havde været barnefrøken hos kam
merherreindens eneste søn, kommandør i
den tyske flåde Magnus von Levetzau i
Sønderborg. Jeg fik mere ud af samværet,
idet jeg fik lejlighed til at læse vist Berli
ner Zeitung med efterretninger fra kri
gens gang. En sammenligning med de
danske avisers efterretninger var interes
sant. Disse meldte om massive tilbage
trækninger over flere kilometer, mens
den tyske avis havde små bevægelser i

Når barnepigen var ude at spadsere med
godsejerens sønnesøn i Nedergårds omgivelser,
skulle hun passe på at nå ind i rette tid, så både
hun og barnet kunne møde nyvaskede til bordet.
Hun måtte gerne tale med gartneren og andre,
men hun måtte ikke lade sig tiltale ved fornavn
uden for hovedbygningen.

modsat retning over korte strækninger.
Man kunne deraf slutte, at vestfronten
var ved at gå i opløsning. Kammerherre
inden omtalte næsten daglig sin kære
Magnus, og det er mit indtryk, at hun var
i regelmæssig kontakt med sønnen og svi
gerdatteren, ligesom de og deres fire børn
havde gæstet Nedergård flere gange. Han
ventedes også på besøg den sommer, men
det kom jeg desværre ikke til at opleve.
Omkring 1. juni fik kammerjunkerinden besøg af en ungdomsveninde, fru

Thaarup. Hun havde været barnefrøken
på Nedergård, da stamherren var en lille
dreng. Hun var englænderinde, men hav
de altså i mellemtiden været dansk gift.
Da hendes ankomst var ventet, sagde
jomfru Frederiksen til mig: »Nu kan De
godt gå op og pakke kufferten, Ragnhild,
for nu kommer fru Thaarup, og så skal De
væk.« Jeg mente dog, at det havde vel in
gen hast. Jeg var jo kommet hid på kam
merherreindens egen foranledning, men
begge de erfarne jomfruer sagde mig, at
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jeg måtte vente, at fru Thaarup ville an
strenge sig for at skubbe mig væk, for at
hun selv kunne få sit ophold forlænget,
når man manglede en til at se efter Mo
gens. Det var noget, der gentog sig hvert
år, så ingen barnepige havde været på
Nedergård mere end et halvt år. Fru
Thaarup kom ret ofte, når jeg var ude med
Mogens og besøgte os også på værelset.
Tilsyneladende var hun meget venlig,
kunne komme med en bemærkning som:
»Hvor ser De dog yndig ud med den
sommerhat. De ligner en lille engel.« Det
lød næsten for godt til at være ægte.
En dag forlød det, at Frantz nok havde
været lidt for livlig i sin omgang med en
ung pige fra egnen. Det havde nok fået
følger, så der kom en regning. Dagen ef
ter, da jomfru Nielsen måtte hjælpe
kammerjunkeren med kravetøjet, sagde
han i en let henkastet og noget skadefro
tone: »Det er nok en værre historie med
Frantz!« »Det kan vel ikke forbavse kam
merjunkeren«, svarede »Nille«, »det går
jo, som det gamle ord siger: »Som herren
er, så følger hans svende!«« Det blev sagt
under fire øjne, men »Nille« fortalte det
til jomfru Frederiksen og mig. Kammer
junkeren havde intet svar og fjernede sig
straks derefter. Nogle dage efter holdt
Frantz med en fjedervogn i gården, og da
han så Mogens og mig, sagde han: »Vil I
køre med?« Jeg havde aldrig haft det
mindste at sige Frantz på. Det var altid
ham, der hentede mig, når jeg kom tilbage
søndag aften, så jeg ville ikke vise ham
mistillid, og med Mogens imellem os og
midt på dagen var der da absolut ingen
risiko. Men så blev der banket hårdt på et
vindue, og kammerjunkerinden kaldte os
ind omgående. Fru Thaarup var der også.
Jeg fik en skarp reprimande. Det frydede
nok fru Thaarup.
Nogle dage senere gik turen gennem
skoven ned til stranden. Det var et smukt

vejr, og vi var et helt selskab. Jeg kørte
Mogens i trækvognen, og Fräulein Pöbing
kørte den gamle kammerherreinde i rul
lestol. Desuden var fru Thaarup og kam
merjunkeren også med. På tilbageturen
blev kammerjunkeren drillesyg. Han tog
fat og trak med på vognen, men standsede
op, så vi sakkede agterud. Den gamle da
me kaldte på mig, og jeg søgte at få mere
fart på. Jeg turde ikke efterlade Mogens,
men jeg indlod mig ikke i samtale med
kammerjunkeren og var meget reserveret.
Da vi kom ud i parken, og damerne var
kommet ind, gik han. Muligvis var det
aftalt spil mellem ham og fru Thaarup.
Han vidste selvfølgelig, at hun ville slad
re. Kammerjunkerinden kendte mig
imidlertid for godt til at fæste lid til fru
Thaarups version af hændelsen og spurgte
sin moder om hendes indtryk. Den kloge
gamle dame havde opfattet episoden helt
rigtigt og var også klar over, hvad fru
Thaarup var ude på. Så jeg fik en fornuftig
samtale med kammerjunkerinden.
Dagen efter lige efter morgenmaden
kaldte kammerjunkerinden på mig. Hun
skulle ud på en lang fodtur til Karlskov,
hvor skyttens kone havde et stort hønseri
og fasaneri, og hun ønskede, at jeg skulle
slå følge, mens fru Thaarup blev sat til at
passe Mogens. Hun sagde, at hun var me
get vred på fru Thaarup, fordi hun havde
behandlet mig så dårligt og benyttet en
hver lejlighed til at bagtale mig. »Jeg vil,
at hun skal mærke, at jeg hellere vil være
sammen med Dem end med hende. Jeg er
klar over, at hun er meget fornærmet over
at blive efterladt, mens jeg har taget Dem
med. Men jeg vil have lejlighed til at tale
ud med Dem.« Hun sagde, at hun var me
get bekymret på mine vegne og var noget
bange for, at jeg skulle komme ud for
mere chikane, end jeg - så purung jeg var
- kunne klare. Derfor fandt hun, at vi
hellere måtte skilles. »Sker der Dem no

gen overlast her i min tjeneste, så er det et
ansvar, jeg ikke er i stand til at bære. Jeg
vil komme til at savne Dem og ville meget
gerne have beholdt Dem.« Det blev så be
stemt, at jeg skulle rejse den 1. juli. Det
var et meget smukt sommervejr og en
skøn tur ad en ret højtliggende markvej
med udsigt over Langelandsbæltet og der
efter et stykke vej ind gennem den endnu
lyse bøgeskov. Jeg husker ikke helt præ
cist, hvad ærindet gjaldt, men det var vist
nogle rugeæg af særlig race. Konen, som
styrede dette ret store foretagende, gjor
de indtryk af at have stor erfaring. Der var
en hel del rugende fugle, deriblandt kal
kuner, som kunne ruge på et meget stort
antal æg.
Det var for mig interessant at deltage i
så mange forskellige aktiviteter og at
sætte mig ind i alt, hvad der foregik om
kring mig. En dag inviterede gartneren
mig ind i drivhuset og viste mig nogle
planter, som han havde fået af min far, og
som trivedes vel under hans kyndige ple
je. Desuden så jeg med interesse på, hvor
dan han med to tændstikker som redska
ber, den ene spidset, den anden slidset op,
omplantede nogle meget spæde planter.
Men denne min nysgerrighed bragte mig i
vanskeligheder. Kammerjunkeren, der
var en meget sammensat natur, kom med
bemærkninger om, at jeg nok interessere
de mig vel meget for gartneren (samtidig
med at jeg var meget reserveret over for
ham). Da gartneren kort efter viste kam
merjunkerinden de samme planter og
fortalte, at dem havde han fået af Ragnhilds far, var det mindre heldigt. Det var
forbudt tjenerskabet (bortset fra jomfru
erne) at kalde mig ved fornavn, så kam
merjunkerinden spurgte mig, om jeg hav
de givet ham lov til det. Det havde jeg
faktisk ikke, men jeg vidste selvfølgelig, at
jeg i folkestuen blev omtalt som Ragnhild.
Det var utvivlsomt, fordi jeg på grund af

kammerjunkerens lidt for store opmærk
somhed måtte være tilbageholdende, at
hun lagde så stor vægt på, at jeg ikke fraterniserede med de øvrige mandlige med
lemmer af husstanden. Det har været me
get svært for kammerjunkerinden at leve i
det faktisk helt mislykkede ægteskab. Jeg
beundrede hende for den sjælsstyrke, hun
udviste, og den smidighed begge de ald
rende kvinder viste sig i besiddelse af,
derved at det uhyre sjældent kom til
sammenstød, i hvert fald ikke så vi andre
mærkede det. Kammerjunkerinden så det
øjensynlig som en livsopgave at afbøde
følgerne af mandens og sønnens mang
lende karakterstyrke. Hun udviklede sig
derigennem til et menneske af format.
Hun havde sikkert giftet sig i en meget
ung alder på grundlag af en forelskelse,
der ikke kunne holde til de store udfor
dringer, den holdningsløse mand bød på.
Når hun ikke brød sammen, skyldtes det
sikkert den store støtte, hun havde i sin
meget højt begavede og karakterfaste mo
der. De to kvinder nød stor respekt hos
tjenerstaben, ikke mindst hos »Nille«, der
som erklæret socialdemokrat ydede dem al
mulig anerkendelse, selv om hun måtte
beklage deres konservative indstilling.
Kammerherreindens noget yngre, eneste
broder, Magnus von Levetzau, var jo altså
i vente en ugestid ind i juli måned sam
men med sin familie. »Nille« sagde i den
anledning til mig, at han var et ganske
anderledes mandfolk end Kaas'erne. Han
var sin moders udtrykte billede, retsindig
og ligetil. Det var bittert at erkende, at
disse tyske adelige stod højt over vor
danske adel i dannelse og karakter, sagde
hun. Nu var det jo nok at generalisere lidt
for meget, men der var jo nok alt i alt en
håndfuld langelandske adelsmænd, som
ikke nød respekt, og det er jo desværre
ofte dem, der »tegner firmaet«.
Få dage før min afrejse var jeg engage-

ret i en mig helt ukendt aktivitet. Da der
skulle slynges honning fra de 11 bistader.
Dertil måtte kammerjunkerinden have
kyndig hjælp fra biavlerforeningens for
mand. Hun gik dog selv med i arbejdet
med at udtage tavlerne fra staderne. Hun
var sandelig ikke arbejdssky. Sammen
med denne langelandske husmand og lige
som ham med hat og slør for ansigtet og
rygende pibe i munden gik hun i krig med
dette ikke helt ufarlige arbejde. Jeg blev
rådet til at holde mig på afstand. Inde i
»salen« et stort, næsten tomt lokale til
højre for hallen i stueetagen, var slyngemaskinen opstillet. Hjælperen havde
medbragt den, og nu blev jeg sat i gang
med at skrælle vokset bort fra cellerne, så
honningen kunne flyde ud, når tavlerne
kom i maskinen og roterede. Den blev så
ledet ned i spande eller glas. Men ikke alle
celler skulle åbnes, idet nogle indeholdt
æg og larver. De kunne dog let kendes
fra honningcellerne. Kammerjunkerinden
skrællede også. I det hele taget var jeg
disse sidste dage meget sammen med hen
de, mens fru Thaarup var barnepige.
Så slog afskedens time, og jeg fik sagt
farvel til de to jomfruer, Fråulein Pobing
og kammerjunkerinden og sidst, men ikke
mindst til den gamle kammerherreinde
von Schonberg Reichstadt. Hun overrakte
mig som afskedsgave en roman, som hun
selv havde skrevet under pseudonymet
Maria von Puth. Antagelig var den skre
vet under hendes enkestand efter amt
mand von Levetzau. Den er skrevet på
tysk og skildrer livet omkring det Glucksburgske hus i Schleswig. Det er tydeligt
en slags selvbiografi, og det var altså en
meget personligt præget gave, og man får
indtryk af, at hendes første ægteskab har
været meget lykkeligt og harmonisk, men
alt for kort.
Da det var mit ønske at blive lærerinde,
kom jeg i den følgende vinter til at gå som

præparand ved Rudkøbing skole. Jeg mi
stede ikke helt kontakten med kammer
junkerinden, da de også kom ind til et fo
redrag, holdt af professor Paul Verrier i
Rudkøbing Borgerforening. En anden
gang satte hun mig stævne ved havnen i
Rudkøbing, og da havde hun med sig to
smådrenge, sønner af hendes broder, som
med familie var på besøg på Nedergård
netop da. Hun havde da et tilbud om en
stilling som barnefrøken hos denne fami
lie, der boede i Wilhelmshafen. Da jeg
drøftede dette med mine forældre, var de
meget betænkelige. Det var jo så kort ef
ter krigens afslutning, og forholdene i
Nordtyskland var endnu meget urolige, så
de frarådede og sagde, at de ville være
meget bekymrede, hvis jeg tog imod til
budet, hvad jeg jo i og for sig kunne gøre,
da jeg nu var fyldt 18 år og personligt
myndig.
Kort efter, da broderen var rejst, var jeg
en dag gæst på Nedergård og overnattede
også der. Damerne tog hjerteligt imod
mig. Kammerjunkeren gjorde indtryk af
at være noget sløj og gik tidligt til ro.
Kammerjunkeren levede vist kun i kort tid
efter dette. Sønnen overtog godset efter
ham, men det havde han slet ikke noget
greb på, og landbruget var jo dengang
igen i krise. Godset blev solgt til et kapi
talstærkt konservesfirma. Jeg ved ikke,
hvad der blev af de kvindelige medlemmer
af familien. Mogens kom på kostskole,
men der døde han efter en heftig mæslingeepidemi 12-13 år gammel. Også på Få
revejle gik det skævt. Den unge Neergaard måtte også sælge - til en bondefødt
landmand.
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H uslæ reren

Ligesom præster, proprietærer, forpagtere
og skovridere lod godsejere ofte de min
dre børn undervise hjemme. For sønnerne
gjaldt det, at de kunne komme på latin
skole eller kostskole for kortere eller læn
gere tid. Sjældent var det muligt for dren
gene at bo hjemme ud over ferierne. Døtrene fortsatte hyppigere undervisningen
hjemme, men fik ofte lejlighed til senere
at tage på kursus - ofte i hovedstaden bo
ende hos familie eller bekendte. Det gjaldt
især musik (klaverspil), sang, tegning og
maling, dans og ballet. Om sommeren
kunne lærerne inviteres ud på herregår
den, hvor der da var samlet en hel flok
unge, ligesom der hyppigt blev indbudt
interessante og lærerige personer på ferie,
mennesker som godsejerfamilien havde
truffet ved vinterens selskaber i Køben
havn eller på rejser.
I ældre tid, da godsejeren ejede godsets
kirker og udpegede præsterne dertil, var
det naturligt, at teologiske kandidater
virkede som huslærere, indtil der blev et
kald ledigt. Litteraturhistorien er rig på
eksempler. Fremmede sprog spillede en
stor rolle, og på de større herregårde lærte
børnene ofte sprog ved at have uden
landske lærerinder, der tillige kunne kon
versere med fruen som nævnt i den fore
gående beretning:

l museets samling af dragtbilleder findes dette
herlige fotografi med teksten »jomfru Thræn,
lærerinde på Visborggård«.

I skole på herregården
For at give godsejerens børn selskab og
konkurrence, fik børn fra andre af herre
gårdens miljøer lov til at deltage i under
visningen. Herom beretter Elinor Bruun,
født år 1900 i Skovsgårds Mølle i Humble
på Langeland:
Før bilernes tid, da vejene var dårligere,
var skolevejen lang og streng for mange
børn. Omkring århundredskiftet blev det
ret almindeligt, at flere større bøndergår
de, læger, proprietærgårde og godser
holdt privatlærerinder. På bøndergårdene
antoges unge realister eller unge piger
med præliminæreksamen. På Skovsgård
blev i 1909 ansat en norsk kvindelig stu
dent for godsejerens datterdatter og mig. I
to år havde jeg gået i skolen i Hennetved
med een lærer, så det store hus med 50
stuer og kamre var anderledes. I kælderen
herskede jomfruen med en elev, et par fa
ste koner og kusken, der sammen med en
overstuepige og en understuepige vartede
op og skænkede vin ved selskaber. Ved
vask, strygning og slagtning havde endnu
fire koner arbejde, ligesom en mand fra
forpagteren bar alt affald op af kælder
trappen i to spande hængende i et åg over
skuldrene. Som nævnt fra mit hjem i
Skovsgårds Mølle hentede kusken alt vand
til husholdningen i møllens brønd, en tur
på en halv time.
»Skolen« lå på første sal. Pigerne skulle
lukke hoveddøren op, men »glemte« det

ofte. Så måtte jeg om på nordsiden ned i
kælderen og op ad to trapper gennem et
par små rum og kom til entreen. Var her
ikke åbnet, gik det atter op ad to trapper
til, altsammen uden spor af lys, blot at
alle trapper havde hver syv trin. Så på
første sal hen ad en lang gang, passerende
lærerindens værelse og kaminstuen. Her
var der en gammel kamin fra Porsernes
tid. Den var i flere stykker og sværtet
sort, men nu er den renset og opstillet i
spisestuen. Derefter kom jeg forbi et par
gæsteværelser og ind i skolestuen, der
havde et stort spisebord, som vi arbejdede
ved, en bogreol, en puf, der brugtes i
gymnastiktimerne, kakkelovn, et chatol,
lænestol til lærerinden og spisestuestole
til os. Undervisningen foregik efter real
skolers program med særlig vægt på lit
teratur, engelsk, tysk, og de to sidste år
fransk. Hver eneste time var man oppe,
og især jeg havde megen matematik. Ek
samen var hvert år to dage - een skriftlig
og een mundtlig med syv fag. Censorer
var sognepræsten fra Humble samt min
mor og min kammerats mor og mormor.
Bagefter middag for os alle: Suppe med
nye ærter, kogte rødspætter, kyllinge
steg, is og friske jordbær.
Vi to børn begyndte med en lille basar.
Det blev til, at vi hvert efterår afholdt ba
sar samt spillede små stykker: »Store Be
dedags Aften«, »Skriftemålet« og flere.
Desuden tableauer: »Ole Lukøje« og an
dre, heriblandt »Roselil«. Publikum var
de folk, der arbejdede direkte for godsejer
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Møller, desuden få indbudte fra »Mariendal«, »Vestergård'« og »Rødbjerghavn«
samt min mor. Publikum sad i spisestuen,
og scenen var bygget ind i havestuen gen
nem den mægtige fløjdør. Havestuen blev
meget lidt brugt. Den var mørk med mør
ke dobbelte gardiner også for døren til ha
ven. Stuen var domineret af et impone
rende sort Bechsteinflygel samt det de
kaldte »det største spejl på Langeland«,
der forneden havde (har) en stor kumme
af brunlig marmor, beplantet afvekslende
med efeu og bregner.
Hermed et billede fra »Roselil«. Hun er
min skolekammerat iført pailletbroderet
kjole, som hendes mor havde haft på, da
hun som officersfrue dansede med senere
kong Christian den Tiende omkring 1913.
Hr. Peder er vores lærerinde cand. phil.
Elise Jacobsen. Også hendes dragt er alt
sammen tøj virkelig brugt på Skovsgård,
dog er vrangen udad på jakken. Jeg er som
»Roselil«s moder iført den gamle frues
sølvbryllupskjole fra 1890.
(NEU 27931, skrevet 1969).

Foruden de sædvanlige fag omfattede
undervisningen ofte emner, der kunne forberede
godsejerens børn til selskabslivet. På billedet ses
lærerinde med sine to elever i tableauet Hr Peder,
Roselil og hendes moder, opført 1915 på
Skovsgård.

158

Overgård ved Mariager fjord set fra sydøst.
Gården er bygget 1545 til 1547. Tårnet blev 1750
gjort højere og fik det smukke, kobberklædte spir,
der står som et vartegn for gården. Peter
jerndorff Jessen har taget billedet som huslærer
vinteren 1919. Også de følgende fotografier er fra
huslærerens album.

Den unge huslærer
Peter Jerndorff Jessen er født år 1900 og
voksede op på Frederiksberg, hvor faderen
var skoleinspektør og oversætter af en
gelske romaner. Sammen med en lille
gruppe kammerater dyrkede skolein
spektørens søn tidens spændende, engel
ske drengebøger, men da Jack Londons
romaner kom til, modnedes planer hos
dem om at drage ud i verden for at opleve

eventyret. En vej hertil var Østasiatisk
Kompagni, og da studentereksamenen
nærmede sig, var beslutningens time
nær. For at komme ind i Ø.K. skulle man
have et års praktik ved land- og skovbrug,
men Peter Jerndorff Jessen søgte uden
held efter en stilling som forstelev, og en
dag kom faderen med en annonce om en
huslærerplads på Overgård. Faderen,
moderen og en ældre søster havde været
huslærere på herregårde, og beretteren

faldt for den jyske herregård. Godsejer
fruen kom til København, og den sportsli
ge unge mand fra et godt miljø fik tilbud
om en to-årig ansættelse:
Ved afskeden med mine fremtidige elevers
moder havde hendes venlige og naturlige
væsen givet mig en beroligende følelse af,
at jeg ville finde mig tilrette i de helt nye
og uvante omgivelser. Jeg havde fået at
vide, at den ældste af mine elever hed

259

160

Henrik med kælenavnet »Nuf«, at hans to
år yngre broder hed Erik, og at de havde
en lillesøster på fire år, der hed Karin Lisa.
Børnene blev passet af en svensk barne
plejerske, Eivor Dahlstrom, som jeg ville få
meget at gøre med, da vi begge skulle
være sammen med de tre børn en stor del
af tiden. Jeg selv ville blive betragtet som
et medlem af familien, men netop af den
grund og slet ikke for at markere nogen
standsforskel måtte det være en betingel
se, at jeg ikke holdt til blandt husets store
tjenerstab. Hofjægermesteren og hofjægermesterinden og ikke mindst deres gæ
ster skulle, netop fordi jeg ville færdes
mellem dem på lige fod, til enhver tid
kunne føle, at de kunne tale frit til hinan
den uden at risikere, at jeg bragte det vi
dere til nysgerrige sjæle i køkkenregi
onen, hvorfra det hurtigt ville spredes
blandt stuepiger, kokkepiger, karle og
malkepiger og videre ud over hele egnen.
Jeg skulle tiltræde min stilling som
huslærer søndag den 1. september 1918,
og i stedet for at tage med toget til Havn
dal, foretrak jeg at sejle med D.F.D.S.'s
rutebåd til Randers for derfra at køre vi
dere til mit bestemmelsessted. Det blev
imidlertid en meget trættende natlig
overfart på grund af storm. Jeg fik kun
meget lidt søvn i min ellers bekvemme kø
je, og da jeg tidligt om morgenen ankom
til Randers, var jeg så træt, at jeg var ret
ængstelig for, at det skulle kunne mærkes
på mig ved min ankomst til Overgård og
måske også forårsage en større nervøsitet i
de første så betydningsfulde timer, end
den jeg selv i udhvilet tilstand måske nok
ville have følt. Flere timers ventetid på en
lille morgencafé, før jeg kunne komme af
sted med toget fra Randers til Hadsund,
forøgede kun min træthed. Da jeg endelig
nåede frem til Havndal, var klokken ble
vet over et, og min glubende sult gjorde
bestemt ikke min situation bedre.

Jeg havde naturligvis fået at vide, at jeg
ville blive hentet på stationen, og da jeg
kom ud fra den, så jeg da også straks til
min store beroligelse en fin charabanc
forspændt med to smukke heste og med
en liberiklædt kusk på bukken - uden tvivl
det køretøj, der skulle befordre mig de
sidste 5-6 kilometer af min lange rejse.
Kusken var da også straks klar over, hvem
jeg var. Han hilste mig venligt med pisken
til huen og sagde på sit brede jyske, at der
vel nok kunne blive plads til både mig og
mine kufferter på de to bænke, der var
beregnet til seks. Jeg ville egentlig gerne
være kravlet op til ham på bukken, men
han havde tydeligt nok ladet mig forstå, at
det ikke ville være i overensstemmelse
med »etiketten«. Jeg følte mig et øjeblik
lidt beklemt ved situationen og ved de
mange nysgerrige blikke fra de om
kringstående, der uden tvivl vidste, hvor
vognen kom fra, men næppe var køretu
ren begyndt, før jeg blev beroliget ved, at
kusken begyndte at snakke helt fortroligt
med mig og behandle mig som et »almin
deligt« menneske.
Han betroede mig med en vis stolthed,
at han jo nok var kusk, men at han da også
var herskabets chauffør. På grund af ben
zinrationeringen var dog begge familiens
automobiler, en stor Chandler og en Ford
til grovere brug, klodset op, så at al kørsel
foreløbig måtte foregå med heste.
Da vi havde kørt et kvarters tid, fortalte
kusken mig, at vi meget snart ville få øje
på »slottet«, som han kaldte det. Fotogra
fiet af Overgård i »Traps Danmark« havde
forberedt mig på, at det var en hvidkalket
bygning med et stort tårn i længdefløjen
og et sort tag, men jeg blev behageligt
overrasket, da vi lidt efter drejede rundt
om et sving i landevejen, og jeg pludselig
så en langt smukkere bygning rage op
over skoven forude - et stort tårn tækket
med irret, grønt kobber, et tag af røde

teglsten og det øverste af renaissancebygningens mure - skønt kun det øverste af
bygningen alligevel idealbilledet på en
gammel dansk herregård.
Snart nærmede vi os de mange bygnin
ger, der hørte til avlsgården. Gennem en
lang port, der skar sig gennem den store
kostald, kørte vi ind på en stor gårdsplads
afgrænset af lave bygninger på begge si
der, og efter at være kørt igennem en
»port«, der var skåret ud af det tætte
bladhang i en række lindetræer foran ho
vedbygningen, blev denne endelig helt
synlig for mig. Så kørte vognen rundt om
en stor plæne og holdt foran hovedind
gangen, en svær egetræsdør med smede
jernsbeslag i det tykke trappetårn.
Jeg var endelig nået målet for min lange
rejse!
Pludselig kom to stuepiger i sorte kjoler
og med hvide forklæder og kapper i håret
ud fra tårnet. Den ene tog sig straks af
mine kufferter, og den anden førte mig
ind i tårnet og op ad en bred vindeltrappe
til førstesalen og ind i en lang, ret smal
sal, som jeg senere fik at vide var det så
kaldte »anegalleri«. Jeg følte mig pludselig
helt beroliget ved at være betroet i den
unge piges varetægt, med eet var det, som
om al min træthed var forsvunden, og da
jeg kort efter blev ført gennem et par me
get smukt møblerede værelser med kost
bare kunstgenstande og smukke gamle
malerier og ind i husets største og smuk
keste opholdsstue - »salonen« - hvor jeg
straks genså hofjægermesterinden, var
enhver følelse af benovelse og ængstelse
helt forsvundet. Der var i øvrigt mere
grund til sådanne fornemmelser, end jeg
kunne have forudset, for værelset var
fuldt af gæster, der sad og drak kaffe efter
søndagens store frokost, som jeg var
kommet for sent til.
Med venlighed og hjertelighed, der
yderligere indgav mig ro og tryghed, fo-

Huslæreren på Overgård havde værelse i
sidefløjen i stueetagen til højre, hvor vinduet står
åbent. Til venstre derfor var der skolestue. På
første sal havde børnene og barnepigen værelser.
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restillede Estrid Castenschiold mig nu
først for sin mand, dernæst for mine to
elever Henrik og Erik og deres yndige sø
ster Karin Lisa og endelig for de mange
gæster, hvis navne jeg selvfølgelig slet ik
ke fik fat i, men som jeg i dagens løb blev
klar over, var nære adelige venner fra de
omliggende godser.
Min lettelse over at have klaret disse
første kritiske minutter efter min ankomst

havde ikke blot jaget min træthed på
flugt, men næsten også fået mig til at
glemme min sult. Jeg blev dog meget glad
ved, at der kort efter dukkede en tredje
stuepige op, der førte mig fra salonen ind i
en meget stor og smuk spisestue, hvor der
var dækket til mig alene. Det var nok en
mærkelig fornemmelse at blive opvartet af
hende som af en tjener på en restaurant,
men da jeg havde fået serveret et par var-
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me retter, var jeg glad for at blive ladt ene
og få lejlighed til at slappe helt af. Jeg
havde dog glædet mig for tidligt til dette,
for pludselig blev stilheden i stuen afbrudt
af et forfærdeligt spektakel, og efter at
jeg så uventet godt havde klaret de første
skridt på min bane som huslærer, blev
min sindsro pludselig sat på en meget
vanskelig prøve.

I spisestuens ene langvæg, på begge si
der af en enorm stor buffet fyldt med
kostbart sølvtøj, fandtes der to høje fløj
døre, der pludselig begyndte at ryste un
der en voldsom larm, som jeg først troede
skyldtes, at der med knytnæver blev
hamret på dem fra det tilstødende værel
se. Ind imellem rystelserne og bragene
hørte jeg lyden af løbende fødder og råb

Den fine spisestue på Overgård brugtes, når der
var gæster. Dens vægge er beklædt med trykte
papirtapeter med farvelagte, indiske motiver.
Fotografiet er fra arkitekt Mogens Clemmensens
samling i Nationalmuseet. 1 Danske Slotte og
Herregårde bind 11 findes der et farvefotografi af
tapetet.

og latter fra to drengestemmer. Et knald
mod den ene dør blev straks fulgt af et
mod den anden, og pludselig blev jeg klar
over, hvad det var, der gik for sig. Mine to
vordende elever, som jeg kort forinden
havde fået indtryk af var stille og artige
drenge, havde forladt de voksnes selskab
og var nu så langt fjernet fra salonen, at
ingen dér kunne høre det, begyndt at sky
de til måls på fløjdørene med en fodbold!
Deres formål var uden tvivl at vise deres
nye lærer, at de ikke gik af vejen for at
lave spilopper. Om det havde været deres
hensigt at provokere mig til allerede den
første dag, endnu inden vor skole var be
gyndt, at være streng og sætte dem på
plads, var det umuligt at afgøre. Jeg kun
ne i hvert fald kun håbe, at bombarde
mentet snart ville ophøre, for jeg følte
mig ikke så lidt trykket ved situationen,
og det skete heldigvis også lige så pludse
ligt, som det var begyndt.
Jeg trak vejret lettet, og da jeg snart
efter var færdig med at spise, kom hofjægermesterinden ind til mig og befriede
mig for den forlegenhed, jeg var begyndt
at føle, fordi jeg ikke vidste, hvor jeg nu
skulle begive mig hen. Hun førte mig
først ned til det store smukke værelse i
den ene sidefløj, som jeg skulle bo i, viste
mig skolestuen, som stødte op til det, og
tog mig derefter op til de stuer på første
sal, hvor de tre børn boede sammen med
den svenske barneplejerske, Eivor Dahlstrom, som jeg allerede havde hørt om ved
vort møde i København. Efter at jeg var
blevet forestillet for hende, blev vi ladt
ene, og nu varede det ikke længe, før jeg
blev helt orienteret om, hvad det var, der
havde grebet så forstyrrende ind i mit
måltid. Hun forklarede mig, at de to fløj
døre adskilte spisestuen fra slottets enor
me riddersal, som navnlig i dårligt vejr
blev overladt børnene til legeplads. Nu
havde Henrik og Erik dog valgt at bruge

den til fodboldbane, og når det ikke var
lykkedes for dem at bryde dørene ned og
helt »kue« mig, skyldtes det, hun var
kommet forbi og havde sat en stopper for
deres gale streger.
På grund af de mange gæster, der den
søndag var på besøg hos familien, blev der
ganske naturligt gjort noget mere ud af
middagen end til daglig, hvad jeg i hvert
fald kunne konstatere de følgende hverda
ge. Jeg havde ved mit afgørende møde
med hofjægermesterinden i København
fået at vide, at jeg ved sådanne lejligheder
skulle have smoking på, men at jeg til
daglig, ligesom hofjægermesteren, skulle
klæde om fra almindeligt tøj til »blåt« før
middagen ved seks-halvsyvtiden.
Den smoking, jeg havde medbragt i min
ret omfattende garderobe, var den for
mange gymnasiaster traditionelle første,
som det var skik at tage på for første gang,
når man som nybagt student blev foto
graferet sammen med sine kammerater i
skolegården. Vi havde efter endt fotogra
fering beholdt den på til kørslen omkring
»Hesten« og festen i Skodsborg. På min
første dag på »Overgård« var det derfor
anden gang, jeg iførte mig denne engelske
form for festdragt. Jeg kunne i øvrigt ikke
være i tvivl om, at jeg skulle bruge den,
for da jeg kom ned til mit værelse i god tid
før middagen, havde en af stuepigerne al
lerede lagt den frem på min seng sammen
med den hvide, stivede skjorte, knækflip
pen, det sorte smokingslips og mine
manchet- og brystknapper af guld, som
hun havde opsporet i kommodeskuffen.
Mine sorte laksko og et par sorte silkesok
ker var lagt frem på en stol, og for første
gang i mit liv oplevede jeg det helt uvante,
men bestemt ikke ubehagelige at have en
»tjenende ånd«, der tog sig af mig. Det
var dog, hvad jeg i løbet af de første uger
skulle blive klar over, først og fremmest
en praktisk ordning. Bestemmelsen om,

hvad de mandlige deltagere i dagens mid
dag skulle tage på, blev i god tid truffet af
husets herre og meddelt en stuepige, som
så lagde tøjet frem og derved fritog én for
al tvivl.
Under min opvækst i et embedsmands
hjem i København og efter at have delta
get i ikke så få »store« middage i private
hjem eller i selskabslokaler, havde jeg
selvfølgelig lært at spise med den rigtige
ske, kniv og gaffel og var ganske fortrolig
med de vigtigste regler for tidens »etiket
te«, som man kunne lære den ved at læse
den kendte toneangivende forfatterinde
fru Emma Gads »Takt og Tone«, som man
dog heldigvis ikke behøvede at følge i alle
enkeltheder. Til trods for det havde jeg
nok en lille smule lampefeber, da jeg på
min første aften i det, der i to år skulle
blive mit hjem, blev anbragt mellem mine
to elever om det festligt smykkede bord.
Ved senere lejligheder kom jeg ganske vist
ud for forskellige problemer med retter,
jeg aldrig havde smagt før, men til min
beroligelse klarede jeg nu alle vanskelig
heder, de vigtigste måske ikke at være ge
nert, hverken at være for mundlam eller
for fremtrædende, deltage i konversati
onen og - nok vanskeligst af alt - at lægge
mærke til, hvornår en af gæsterne ville
hilse på mig med sit hævede glas, hvortil
jeg måtte hilse igen med den samme vin
og så siden selv fange de forskellige gæ
sters blik og skåle med dem.
Varmen fra de levende lys i de store
sølvlysestager sammen med den indre
varme fra de forskellige vine havde i ikke
ringe grad øget min træthed, og jeg var
ikke så lidt ængstelig for, at det skulle
mærkes på mig senere om aftenen. Men
samværet med de livlige gæster og ikke
mindst den meget åbne og hjertelige må
de, ægteparret Castenschiold behandlede
mig på, hjalp mig også gennem de næste
par timer.
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Pludselig spurgte hofjægermesterinden
mig, om jeg forstod at tænde en kaminild!
Der var slet ikke køligt i den store salon,
hvor vi var samlet, men det var øjensyn
ligt hendes hensigt at skabe lidt stemning
ved at få ild i den store forsyning af bræn
de, der lå i en stor kobberbeholder ved
siden af stuens store kamin med den
smukke marmorudsmykning. Med tan
ken på de mange gange, jeg havde tændt
lejrbål i min F.D.F.-tid og ikke mindst i
erindringen om min tid som vildmand på
»Bognæs« tøvede jeg ikke med at sige
»ja!«, men jeg var unægtelig en lille
smule ængstelig for, at der ikke skulle
være de nødvendige hjælpemidler til ste
de. Sjældent havde jeg vel været så om
hyggelig med at lægge et bål til rette som
den aften, men til min store beroligelse
gik alt godt, og det gode resultat fik en
uventet indflydelse på visse sider af mit
kommende dagligliv, der ikke direkte
havde noget med min lærergerning at
gøre. Da ilden blussede livligt i kaminen,
sagde Estrid Castenschiold, at det nok ikke
var første gang, jeg tændte et bål, og som
en anerkendelse af mine evner tilføjede
hun, at hun nu for fremtiden ville lade
mig tænde ild i kaminerne, når det skulle
gøres, og derefter vedligeholde den.
Jeg skulle begynde min første skoledag
den næste morgen klokken otte, så kort
efter denne sidste af dagens mange ople
velser følte jeg, at jeg med god samvittig
hed kunne trække mig tilbage og sige
godnat. Henrik og Erik var forlængst ble
vet hentet af deres barnepige, og efter at
jeg havde været inde og set dem og deres
lille søster sove sødt i deres senge, kunne
jeg endelig selv sætte punktum for den
længste og hidtil mest begivenhedsrige
dag i mit unge liv.
Efter at jeg klokken 7 den 2. september
var blevet vækket af en uset stuepige, der
bankede på min dør, begyndte min første

hverdag og min første skoledag på Over
gård. Den blev i det store og hele, hvad
der angik arbejde, måltider og den fritid,
jeg kunne råde over, typisk og retningsgi
vende for alle følgende hverdage, men når
mine to år som huslærer blev en så stor
oplevelse, skyldtes det ikke mindst, at der
alligevel aldrig var to hverdage, der forløb
på samme måde. Min første dag med alle
dens uvante oplevelser blev fulgt af mange
søndage, der blev præget af gæster og
store middage, af kortere perioder veks
lende med længere, i hvilke en enkelt
gæst eller et besøgende ægtepar satte
mere kulør på hverdage, men især af de
store jagter om efteråret med huset fuldt
af gæster, der kom fra andre herregårde i
hele landet. Sådanne dage betød nok høj
depunkter for familien og for mig selv,
men af mange grunde havde hverdagene
nok så stor værdi, fordi jeg selv alene eller
i samarbejde med den svenske barnepige
kunne sætte præg på dem. Børnenes for
ældre tog sig nok kærligt af dem, men
Eivor Dahlstrom og jeg tilbragte mere tid
sammen med dem og var på mange måder
som en moder og en fader for dem. Hun
boede sammen med dem og tog sig helt af
deres pleje, jeg underviste de to drenge,
men det, der bragte mest variation i det
daglige liv, var de timer, vi legede med
dem eller færdedes sammen med dem i
aktivt friluftsliv i den store park, i de
smukke skove eller rundt omkring i avls
gården, hvor der altid foregik spændende
ting.
Den lille Karin Lisa spiste morgenmad i
børnenes egen store stue sammen med
Eivor, medens jeg fik mit eget meget rige
lige morgenmåltid i den store spisestue
sammen med drengene. Vi begyndte sko
len klokken otte præcis og fortsatte til
klokken tolv. Familiens fem medlemmer
og jeg spiste så frokost klokken halv et, og
middagen blev indtaget klokken halv syv.

Børnene gik ret tidligt i seng - først Karin
Lisa og en times tid senere begge drenge
ne. I reglen serverede den samme stuepi
ge, der opvartede ved frokost- og mid
dagsmåltidet, et lille, let måltid ved nitiden om aftenen, når jeg sad sammen med
børnenes forældre eller med hofjæger
mesterinden alene i den store dagligstue,
der var den vigtigste ramme om familiens
liv. Det bestod af nogle få snitter og en
rigelig forsyning af vaniljekranse fra det
store køkken i stueetagen, hvor »husjom
fruen«, den meget kompetente ansvarlige
chef for både den daglige og den mere for
finede madlavning, var assisteret af to
husholdningselever og to kokkepiger. Til
dette måltid fik vi som regel dejlig kold
sødmælk fra godsets eget mejeri, men kun
ret sjældent the. Livet på danske herre
gårde var ret præget af engelske skikke,
men five o'clock tea var dog ikke en daglig
foreteelse, hvad der så blot gjorde den til en
endnu større nydelse. Den blev oftest ser
veret i vinterhalvåret, især når hofjæger
mesteren og drengene og jeg kom tilbage
fra en lang travetur i skoven og næsten
altid var blevet kolde og våde i dårligt
vejr. Den stærke the-ekstrakt blev så for
tyndet med skoldende hedt vand fra en
sølvsvingkedel med en spritlampe under,
og det ristede brød blev selvfølgelig ser
veret med den fineste engelske orange
marmelade. Efter en sådan hjertestyrk
ning blev middagen som regel udsat en
times tid, så at der blev tid til et hvil, og
skønt jeg aldrig følte det som en tvang at
skulle klæde om i blåt tøj, men netop følte
det forfriskende, var jeg, som også dren
gene, aldrig ked af, at deres fader efter en
sådan eftermiddags anstrengelser nu og da
bestemte, at der ikke skulle klædes om til
middag.
Den daglige frokost, som jeg oplevede
den på Overgård og ved besøg på andre
danske herregårde, var sikkert, i modsæt

ning til middagen, præget af engelsk skik
og brug, hvad jeg blev helt klar over, da
jeg mange år efter, i 1939, tilbragte flere
dage som gæst hos en engelsk adelsfamilie
på et gods i udkanten af Stratford-on-Avon. Det skyldtes mindre ret
terne end serveringen - eller snarere
manglen på servering. Efter at en stuepige
ved måltidets begyndelse havde anbragt
en lille varm ret på hver kuvert - som
oftest en let, lækker kødret indbagt i dej
og serveret i en smuk muslingeskal - for
lod hun spisestuen og overlod os til »selv
betjening«. Brød, smør og pålæg var an
rettet på spisebordet, men fra et sidebord
kunne man så efter behag og efter sin
større eller mindre appetit selv forsyne sig
med andre varme retter - små varme fri
kadeller, lidt stegt lever eller en ret svam
pe. I sommertiden var der næsten hver
dag anbragt et stativ i flere etager med
skåle med tykmælk, som selvfølgelig blev
overstrøet med revet rugbrød og brunt
puddersukker.
For mig var denne form for frokost
selvfølgelig helt ny, men jeg fandt den
meget behagelig, ikke blot på grund af de
meget varierede retter, men nok så meget,
fordi alt foregik så tvangfrit og med en vis
blanding af uro og afslappethed.
Langt vigtigere end at komme ind i
disse måltiders daglige rytme var det dog
for mig fra første færd at få planlagt den
daglige undervisning, hvis form og mål til
min store tilfredshed var blevet lagt helt i
mine hænder.
Til min store beroligelse viste det sig, at
mine to elevers meget støjende »vel
komst« til mig den første dag var et en
gangsfænomen, for uden på nogen måde
at være nogen dydsmønstre eller hænge
hoveder var de begge efter denne episode
egentlig altid artige og lette at omgås, bå
de i vor lille skole og i fritiden.
Den elleveårige Henrik med det mær

kelige kælenavn »Nuf«, hvis oprindelse
jeg aldrig fik nogen forklaring på, var en
meget køn dreng med kastanjebrunt hår
og med et meget stille væsen. Hans syvå
rige broder Erik var ret forskellig fra ham,
lyshåret og lysere af sind, ikke helt så
flink til at lære eller flittig med sine lektier
som Henrik, men, aldersforskellen taget i
betragtning, nok lige så intelligent.
De første dage af det nu påbegyndte
skoleår brugte jeg til at finde ud af, hvad
de havde lært af den huslærer, som jeg
havde afløst, og til at kigge nærmere på de
lærebøger, de havde brugt, og som vi nu
skulle arbejde videre med.
Som alle andre elever havde de et fast
skema at rette sig efter. Det tog dog mest
sigte på den rette fordeling af de forskelli
ge fag med hovedvægten lagt på dansk,
skrivning, regning, historie og naturfag,
men var tidsmæssigt ret smidigt, så jeg
kunne forlænge eller afkorte lektionerne
efter behov. Om »timer« - selv på 45 mi
nutter - var der så at sige aldrig tale, alene
af den grund, at undervisningen med kun
to elever altid var meget koncentreret.
Efter en »time« på 25, 30 eller 35 minut
ter tog vi altid et frikvarter på 10 minutter
med en rask tur i parken, lidt boldspil - i
regnvejr i den lange korridor uden for
skolestuen - eller med fortrolig samtale i
klasseværelset.
Det kunne ikke undgås, at undervisnin
gen på grund af forskellen på hele fire år i
drengenes alder var forbundet med visse
vanskeligheder, men med en skoletid på
fire timer havde jeg tid nok til, når det var
nødvendigt, kun at undervise en af dem og
at lade den anden enten holde en pause
eller beskæftige sig med skriftligt arbejde
eller læsning i en lærebog.
Hvad de to kvikke drenges kundskabs
tilegnelse angik, var det selvfølgelig også
af stor betydning, at jeg tilbragte mange
af dagens timer uden for skoletiden sam

men med dem. Gennem vore samtaler
blev deres sprogfærdighed forøget, og
hvad de lærte fra bøgerne om dyr og
planter, kunne jeg gøre meget mere le
vende for dem, når vi færdedes sammen
blandt dyrene i staldene og ude i den
smukke natur, i den store park og i den
vidtstrakte skov, der uden skarp marke
ring grænsede op til denne og strakte sig
ned til de store enge med græssende kvæg
langs kysten af Mariager Fjord og Katte
gat. Her var der også gennem anlæg af
høje diger indvundet nyt og værdifuldt
land.
Overgård var kendt for sin gode og rig
holdige jagt, og det skyldtes først og
fremmest, at hofjægermester Castenschiold var en meget dygtig, men også me
get nænsom jæger. Når drengene og jeg,
som det meget ofte skete, gik lange ture
sammen med ham i skoven, var det ham,
der overtog undervisningen i zoologi, og
da Henrik med sine elleve år netop nu var
blevet gammel nok til at få en rigtig
»voksen« dobbeltløbet jagtbøsse i gave,
var det hans fader meget om at gøre at
opdrage ham til en god jæger.
Skoven, eller rettere skovene og de
mellemliggende agre vrimlede med vildt kronhjorte, dådyr, rådyr og harer og et
utal af fasaner og agerhøns, medens enge
ne, strandkanten og det nære hav var et
rent fugleparadis med masser af alle arter
af vildænder, vadefugle, måger, terner og
vilde svaner. Men der var også mange
rovfugle, og ikke længe efter min an
komst oplevede jeg, at Henrik fik sin de
but som »storvildtjæger« og kom hjem og
med berettiget stolthed viste os et ek
semplar af Danmarks største ørn - en fi
skeørn, som han havde skudt ude ved ky
sten. Han havde været der ude sammen
med sin anden lærer i jagtkunsten, god
sets førsteskytte Knarreborg, da den im
ponerende fugl pludselig strøg lavt forbi
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hen over deres hoveder, og han havde ikke
tøvet med at skyde den ned. Jeg fik straks
hentet mit fotografiapparat frem, og det
billede, der blev resultatet, viser ham og
hr Knarreborg, der holder ørnen i hver sin
vingespids udstrakt imellem sig, så at man
rigtig kan se dens enorme vingefang.
Førsteskytten havde to skytteassisten
ter under sig, og de havde foruden mange
andre pligter ansvaret for »Fasaneriet«, en
smuk stråtækt bindingsværksbygning,
der lå i udkanten af parken, hvor denne
gik over i skoven. Her lagde et stort antal
indfangede fasaner deres æg, som de så
udrugede i lune reder, og når de små fa
sankyllinger under omhyggelig pleje og
fodring var blevet store nok til det, blev en
del af dem sat ud i skoven for at sikre en
rigelig bestand til de årlige jagter, medens
størsteparten kom i bure og blev sendt til
nærliggende herregårde, som foretrak at
købe dem fremfor selv at opdrætte dem.
Holten Castenschiold, der i øvrigt var
cand. polit., var ikke blot godsejer af
navn, men også af gavn, og meget kyndig,
både hvad forstvæsen og landbrug angik.
Når drengene og jeg fulgtes med ham på
lange vandringer i skovene, fortalte han
os altid interessante ting om skovbrug,
men han greb også aktivt ind i skovdriften
og udpegede et eller andet træ, som skulle
fældes. Så brugte han sin dertil indrettede
svære lommekniv, og med et lodret snit
gennem barken blev træet »vist af«, så
skovarbejderne på lang afstand kunne se
det lyse ved skinne frem i den mørke bark
og vide, at træet var dømt til at dø.
Det var dog først og fremmest driften af
godset - markbruget, kvægholdet med
mejeriet, kvægavlen og gartneriet - der
optog Overgårds ejer, og når han ikke
holdt øje med alt i og omkring avlsgården,
kunne han have mange timers arbejde i sit
kontor, hvor han blandt andet modtog
rapporter fra sine vigtigste medarbejdere -

Henrik Castenschiold og skytte Knarreborg på
Overgård med en fiskeørn, som Henrik havde
skudt.

Som elleveårig fik Henrik Castenschiold på
Overgård en jagtbøsse, og skytten tog sig af
undervisningen i dens brug.

forvalteren, fodermesteren, bogholderen
og overskytten.
Til daglig var der ansat ikke mindre end
75 personer på godset - karle, kuske og
landarbejdere, malkepiger og lugekoner,
landvæsenselever, en gartner og gartner
medhjælper, en bogholder og en kontorist
og de tre skytter, og godsets smedje be
skæftigede en smed og hans to svende.
Alle disse sorterede under hofjægerme
steren. Kun kvinderne i køkkenet og tre
stuepiger, der havde deres egen »folke

stue« i hovedbygningens ene fløj, hvor de
dog gerne måtte modtage besøg, stod un
der hofjægermesterinden, og foruden
opsynet med hele det store hus og blom
sterhaven gav det hende nok at tage vare
på. Det medførte selvfølgelig også ikke så
lidt kontorarbejde med regnskabsføring og
udstedelsen af ordrer og instrukser. Hen
des kontor, hendes eget yndede »arbejdsboudoir«, var slottets gamle, meget
smukke bibliotek, hvis faste bogskabe
havde døre med ruder i og var fyldt med
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kostbare gamle værker indbundet i læder
med guldsnit eller i gulnet pergament.
Her stod hendes skrivebord med den ene
smalside helt op imod vinduet i en niche i
den tykke mur, der var lige så dyb, som
bordet var langt.
Kontor-biblioteket lå imellem daglig
stuen og anegalleriet, og der var adgang til
det fra dagligstuen gennem en dør, der
næsten altid stod åben. Dagligstuen, hvor
familien levede sit daglige liv, var vidt
forskellig fra den pragtfulde salon ved si
den af spisestuen, der kun blev anvendt,
når der - som ved de store jagter - var
mange gæster. Havde det ikke været for
den store kamin og de smukke, meget
gamle gyldenlæderstapeter, adskilte op
holdsstuen sig ikke meget fra en daglig
stue i et københavnsk velhaverhjem. Her
kunne alle tre børn lege, selv om de måske
nok foretrak deres egen opholdsstue, hvor
de kunne larme uden at genere nogen og
få påbud om at være rolige. Til een ting
var den dog uundværlig - legen med
drengenes mekaniske tog. Der var rigelig
plads på gulvet til at lægge skinnerne ud i
en stor oval med endnu et spor, der kryd
sede den som en diagonal, og når hver af
drengene passede sit sporskifte, kunne to
get, trukket af den helt spændte fjederme
kanisme i lokomotivet, køre lange stræk
ninger i skiftende sving. Større morskab
havde de dog af at lade en eller flere tungt
læssede godsvogne ved deres egen vægt
køre ned ad en lang rutchebane, som de på
stadig nye måder konstruerede ved hjælp
af skinnerne og det dengang yndede lege
tøj »Mekkano«. En enkelt rutchebane med
en lige, nedadgående bane, der fortsatte
hen over gulvet i et vandret skinneanlæg
var de dog hurtigt blevet kede af, hvorfor
de gik over til at bygge forskellige variati
oner af »bjergbaner«, der udgik fra ryg
gen af den store sofa foran kaminen, og
som hen over en stol og bunker af puder i

forskellig højde endte i en vandret spor
strækning helt inde i husets mere moder
ne bibliotek. Som en pendant til det gamle
lå det for enden af dagligstuen, og da det
ikke havde nogen dør, føltes det som en
udvidelse og fortsættelse af denne.
Fra dette bibliotek førte en vindeltrappe
ned til hofjægermesterens kontor, et me
get stort værelse, som naturligt nok var
indrettet helt efter hans egen smag, og
som først og fremmest røbede, at han var
jæger. Foran den uundværlige kamin stod
der to meget store, magelige lænestole
med gammelt, blankslidt betræk af okse
hud på hver side af et lavt rygebord, og i
passende afstand fra kaminen lå der en
stor polstret kurv til hans jagthund - en
Herthapointer. Mørke egetræspanelerdækkede væggene indtil øjenhøjde hele stuen
rundt, og de var afsluttet af en smal hyl
de, som bar et stort antal ens indrammede
og lige store fotografier, der var som en
skildring af hele Holten Castenschiolds jæ
gerliv. På væggene over hylden hang der
hans mest udsøgte jagttrofæer - kron
hjortegevirer med op til seksten ender, bre
de dåhjortegevirer og mange råbukkeop
satser - alle omhyggeligt monterede på
egetræsskjolde. På de blege pandeben var
der med tusch prentet navnet på den her
regård, hvor de var blevet skudt, og dato
en, da det skete.
I stueetagen ved siden af kontoret og ud
imod parken lå der to store, lavloftede
værelser med renaissancekrydshvælvinger kaldet klostergangen, og gennem dem
kom man ind i et endnu større lignende
rum - en slags hall, der ikke blev brugt til
daglig, men hvor gæsterne ved de store
jagter fik serveret frokost. De fire kryds
hvælvinger samledes i en svær midtersøj
le, der gav hallen et helt middelalderligt
præg, og disse tre lokaler var da også, selv
om de var gjort smukt i stand, de eneste i
hele slottet, der ikke var blevet underka

stet den meget gennemgribende ombyg
ning og modernisering, som hofjæger
mesteren havde ladet Overgård gennem
gå, efter at han i 1910 havde overtaget
godset fra familien von Arenstorff. Det
var den kendte arkitekt Mogens Clemmensen, mesteren for Nationalmuseets
modernisering og udvidelse, der havde
stået for denne ombygning, der var skyld
i, at jeg på min ankomstdag var blevet så
overrasket ved at se et helt andet slot end
det, jeg efter fotografiet i »Traps Dan
mark« havde ventet mig. Den vigtigste
forandring af hovedbygningens ydre hav
de været genskabningen af sidefløjenes
renaissancegavle og de kedelige sorte tag
stens erstatning med røde teglsten. Byg
ningens indre var først og fremmest ble
vet forandret gennem indlægning af cen
tralvarme, og hvor det var muligt, var ra
diatorerne blevet skjult i skabe med riste
foroven i de dybe vinduesnicher, der rø
bede, hvor tykke murene var.
Anegalleriet, der løb mellem hofjægermesterindens bibliotek og riddersalen,
var et meget langt, og derfor smaltsynende rum med store marmorfliser i forskel
lige nuancer af brunt og rødt. Loftet var
smykket med gamle malerier, indrammet
af stukudsmykninger, og fra fire stukro
setter hang der nogle meget smukke og
kostbare sølvlysekroner med glimtende
prismer.
Riddersalen gik igennem hele huset og
havde således store vinduer ud imod ind
kørslen og imod parken. Den var ret
spartansk møbleret med højryggede stole
med gyldenlædersbetræk, og midt på det
skinnende blanke egetræsgulv stod der et
enormt kvadratisk bord, der kun meget
sjældent blev dækket til gæster.
Riddersalens vægge var næsten helt
dækket af ægte flamske gobeliner, og i
slottets smukkeste rum, »salonen«, var
væggene også dækket af gamle gobeliner.

De mindre værelser på førstesalen, der
vendte ud imod parken, var møbleret i
forskellige stilarter, og i et af dem, »Go
belinstuen«, fandtes der en enestående
samling af miniaturemalerier af de olden
borgske konger og dronninger.
Mange af slottets smukkeste møbler og
kunstgenstande stammede fra hofjæger
mesterens hjem, familien Castenschiolds
gamle, historiske borgagtige »Borreby«
ved Skelskør og fra ægteparrets første
hjem »Ryomgård« på Djursland, og i
galleriet og i spisestuen - »den indiske
stue« - var der bevaret minder om Over
gårds tidligere ejere, slægterne Lykke og
von Arenstorff. Galleriets portrætter af
Jørgen, Frands og Christense Lykke, af
general Friederich von Arenstoff og yngre
medlemmer af hans slægt førte én tilbage
i Danmarks historie, men i spisestuen blev
man ført helt til Indien, for væggene dér
var smykket med sjældne franske tapeter,
der i de skønneste farver gengav eksotiske
scenerier med indiske pagoder med brede
trapper ned mod en flod og med prægtigt
udsmykkede fartøjer roet med et utal af
årer og med fyrster omgivet af deres følge
siddende under rigt udsmykkede baldaki
ner. Hvad enten jeg spiste mit morgen
måltid dér eller var i en mere festlig stem
ning under en middag med mange gæster,
følte jeg mig omgivet af et »1000 og En
Nat«s eventyr.

Anegalleriet på Overgård forbandt det gamle
bibliotek og riddersalen. Her kunne man sidde og
spise til daglig. Peter jerndorff Jessen tog
fotografiet i 1920.
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Når jeg efter kun nogle dages forløb, og
langt snarere, end jeg turde have håbet
det, følte mig helt hjemme i mine nye
omgivelser og i min uprøvede stilling som
lærer og opdrager for to drenge og som
medlem af en familie, der var så helt for
skellig fra min egen, skyldtes det den
venlighed og forståelse, som både hofjægermesteren og hofjægermesterinden vi

ste mig lige fra den første dag.
Holten Castenschiold kunne godt give
indtryk af at være ret kølig og reserveret.
Disse sider af hans væsen var dog langt fra
noget negativt, men snarere udslag af en
vis beskedenhed og en altid meget beher
sket optræden, der på en helt harmonisk
måde var parret med en for den aktive og
flittigt engagerede godsejer nødvendige

Estrid Castenschiold var en ivrig dyrker af
ridesporten, og der var tre rideheste i stalden

myndighed og en standsbevidsthed, der
var helt blottet for snobberi og falsk for
nemhed. Han gik helt op i arbejdet med sit
store gods, men han var aldrig mere opta
get af sine mange gøremål, end at han
kunne tage sig af sine børn og på mange
måder være mig en støtte i mit arbejde
med at undervise dem uden for skoleti
den. Ret usædvanlig for en godsejer brød
han sig ikke om at ride, selv om han sik
kert var en god rytter. Han ville ellers
have haft god nytte af at kunne ride, når
han skulle inspicere arbejdet i markerne
og i skoven, men det var meget få gange,
jeg så ham til hest.
Efter middagen og den påfølgende kop
kaffe trak han sig som oftest tilbage til sit
kontor, hvor han hyggede sig med en god
bog og sin shagpibe , cigar eller en cigaret,
og uvist hvordan havde han trods krigen
stadig en rigelig forsyning af de fineste,
især engelske tobakssorter - shagtobak,
flere slags cigaretter og, især bestemt til
sine mandlige gæster, de fineste cigarer.
Men han kom altid op i dagligstuen til det
lette måltid, vi fik serveret dér ved
9-10-tiden, og trak sig nu og da først til
bage, når han gik i seng ved 11-tiden. Når
hofjægermesterinden var bortrejst, i reg
len kun tre-fire dage ad gangen, men nu
og da i længere tid, indbød han mig ofte til
at komme ned og tilbringe aftenen i hans
kontor, hvor vi så sad hver med sin bog
eller snakkede sammen - i disse mine
første efterårsmåneder ofte om Verdens
krigen, som optog ham meget.
Hofjægermesterinde Estrid Castenschiold var med sit meget lyse sind og sit
åbne, til tider meget djærve væsen, en stor
modsætning til sin mand. Hun var datter
af lensgreve Fr. C. Holstein Holsteinborg
og grevinde Elisabeth, født Lindholm, og
hun voksede op sammen med to søstre og
to brødre på familiens gods Holsteinborg
ved Skelskør. Holsteinborgs nærmeste

nabogodser var Borreby og Basnæs, og det
var sikkert forklaringen på, at familiens
ældste datter var blevet gift med grev Eiler
Moltke på Basnæs, og at den næstyngste
datter i en meget ung alder var blevet gift
med arvingen til Borreby. Familiens æld
ste var den kendte politiker Bent Holstein,
og den yngste, sønnen Erik Holstein, var i
1919 i et halvt årstid landvæsenselev på
Overgård.
Greveparret på Holsteinborg var blevet
kendt for deres nære tilknytning til Indre
Mission, men især fordi de havde prakti
seret deres kristendom og humane, socialt
bevidste livsholdning i deres forhold til de
faste arbejdere og funktionærer og hus
mandsfamilier, der hørte ind under god
set. Den kristelige opdragelse og det ek
sempel på aktiv, praktiseret humanisme,
som de derved havde givet deres børn,
havde ikke mindst sat umiskendelige spor
på Estrid Castenschiold, hvad jeg meget
snart efter min ankomst skulle få beviser
på, og i resten af min huslærertid skulle
opleve talrige eksempler på. Egentlig reli
giøs eller aktivt kirkeligt engageret var
hofjægermesterinden ikke, og navnlig
langt fra »missionsk«, og i de to år, jeg
tilhørte familien, oplevede jeg ikke en
eneste gang, at familien gik i den nærlig
gende sognekirke i Udbyneder eller fore
slog, at jeg og den i øvrigt meget alvorligt
religiøse svenske barnepige skulle tage
børnene med til en søndagsgudstjeneste.
Det var således også meget betegnende, at
sognepræsten i Udbyneder kun to gange i
min tid var gæst til frokost, og det var da
også kun, fordi han kom i embeds medfør
- som censor for den årsprøve, jeg afholdt
i juni 1919 og igen i 1920 for mine elever.
I modsætning til hofjægermesteren var
Estrid Castenschiold en ivrig dyrker af ri
desporten, og de tre meget ædle ridehe
ste, der var bragt med fra Ryomgård og
opstaldet for sig i bokse i den store heste

stald, betragtede hun egentlig som sine
egne. Skønt de bløde markveje, de mange
skovveje med deres blanding af muld og
sand og tæppe af grannåle, og den vidt
strakte strandbred langs Mariager Fjord
var ideelle til lange rideture, var hun dog
meget mere interesseret i spring, som hun
udøvede på en stor ridebane i udkanten af
parken, hvor der var opstillet forskellig
artede forhindringer - hurdler af grene
og risknipper og mere solide med træ
bomme. Til min forundring red hun altid i
damesadel, der alene på grund af den
drejning af kroppen, den tvinger en ryt
terske til at indtage, må regnes for ret
upraktisk, men som af samme grund også
er farligere end den almindeligt brugte
engelske sadel. Med mit kendskab til
Estrid Castenschiolds djærve væsen og
usnerpede holdning var jeg dog overbevist
om, at hun ikke anså det for upassende for
kvinder at ride i herresadel.
Foruden hofjægermesterens uundvær
lige jagthund fandtes der endnu to hunde
på Overgård - hofjægermesterindens ru
hårede terrier »Søren« og hele familiens
kæledægge, en cocker spaniel, der hed
»Ib«. Som den udprægede børnehund, en
spaniel er, boede den inde hos børnene og
deres barnepige. Ikke mindst Karin Lisa
betragtede den som sit kæreste legetøj,
men Henrik og Erik følte sig også meget
knyttet til den, og når jeg færdedes ude
sammen med børnene, mange gange også
ledsaget af Eivor, var det en selvfølge, at
Ib fulgte med os - og aldrig i snor. Uden at
denne kloge og omgængelige hund på no
gen måde svigtede i sin nære tilknytning
til børnene, blev den, uden at jeg gjorde
det mindste til det, også mere og mere
knyttet til mig, og jeg så deri et velkom
ment tegn på, at også den betragtede mig
som »en af familien«.
Terrieren »Søren« var i modsætning til
den rolige og altid kælne og legelystne
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»Ib« en hund med et meget vanskeligt
sind, og den kunne ofte berede sine omgi
velser ret alvorlige vanskeligheder. Da
den var så nær knyttet til sin ejerinde, var
den nok også blevet ikke så lidt forkælet,
og da den i for høj grad følte sig som hen
des vogter og beskytter, var den aggressiv
over for fremmede, ja endog over for
godsets faste folk.
Nogle få uger efter min ankomst over
værede jeg ved et tilfælde, at »Søren« fo'r
i struben på hofjægermesterens godmodi
ge pointer, der trods sin størrelse slet ikke
syntes i stand til at værge for sig. Et øje
blik efter kom hofjægermesterinden til,
men hendes forsøg på at pacificere den ar
rige terrier havde ikke mindste virkning,
hvorfor jeg fandt det nødvendigt at gribe
mere aktivt ind. Det lykkedes mig heldig
vis at få »Søren« til at slippe sit tag, dog
ikke uden at den fik snappet efter mig og
bidt mig ret kraftigt, men kun overfladisk
i hånden. Før denne episode havde den
altid været venlig og indladende over for
mig, men jeg frygtede nu, at den ville
nære mindre venlige følelser for mig. Det
skete heldigvis ikke, og efter at jeg endnu
et par gange havde været nødt til at dæm
pe dens arrige gemyt, følte jeg til min
beroligelse, at vi var gode venner, men
også, at den havde en gavnlig respekt for
mig.
Resultatet af alt dette blev nu, at hofjæ
germesterinden en dag efter et af »Søren«s udbrud af arrigskab og min indgri
ben fortalte mig en hel del om de vanske
ligheder, som selv hun havde med den. Da
hun imidlertid nu havde set, at jeg ikke
blot ikke var bange for den, men havde et
vist »tag« på at behandle den, bad hun
mig om for fremtiden at tage mig af den
og at passe både den og den langt blidere
»Ib«.
Under min leg med hunde i mine dren
geår havde jeg ofte oplevet eksempler på,

hvordan de med en blanding af instinkt og
intelligens kan klare forskellige, tit van
skelige situationer på en måde, der får
dem til at synes lige så kloge som men
nesker. Min barndoms savn ved ikke at
måtte eje en hund blev nu rigeligt opvejet
af min daglige omgang med hele tre hun
de, og den øgede kun min beundring for
artens evner. Pointeren var først og
fremmest et nyttedyr, der altid holdt sig
tæt op ad sin herre og måske følte sig ikke
så lidt hævet over stuehundene og kæle
dæggerne »Ib« og »Søren«. Skønt spa
nielen »Ib« aldrig glemte, at den også var
en jagthund og ofte, når vi færdedes med
den ude i naturen, blev grebet af sporlyst
eller med ivrige spring og viftende ører
jog en agerhøne op af dens skjul eller for
gæves prøvede på at indhente en hare,
holdt den sig alligevel mest til børnene,
højt elsket af dem og alle andre uden dog
at være en allemands hund.
»Søren« med det vanskelige gemyt var
sikkert den mest intelligente og den, der
stillede mig over for opgaver, der ikke al
tid var lette at løse, og en af dem stod i
forbindelse med dens ugentlige toilette.
Skytte Knarreborgs førsteassistent, an
denskytten, havde som en af sine mange
pligter den opgave hver onsdag at rede
»Søren«s stride pels, efter at hofjæger
mesterinden, oftest med min hjælp, havde
givet den dens ugentlige bad. Den rystede
over hele kroppen, medens dette stod på,
for den hadede at blive våd og kunne ikke
fordrage sæbe. En drivvåd ruhåret hund
ser altid meget ynkelig ud, fordi dens
omfang er blevet meget reduceret, og jeg
er overbevist om, at »Søren« havde en
klar fornemmelse af dette og skammede
sig over sig selv, for selv om han blev
grundigt tørret og frotteret, var det første,
han gjorde, når vi slap ham løs i badevæ
relset, at fare ind i dagligstuen og gemme
sig inde under den store sofa. Kun nød

tvungent kom han ud derfra for at spise sin
frokost ved siden af »Ib«, men han følte
sig stadig meget ilde til mode.
Præcis klokken halv to samme dag kun
ne vi alle høre lyden af andenskyttens
støvler imod forgårdens brolægning, idet
han nærmede sig indgangsdøren ved sko
lefløjen, men hvem der havde hørt den før
os, var »Søren«, som lynhurtigt igen var
krøbet ind under den skærmende sofa.
Han vidste, hvad der ventede ham, og selv
om han også var klar over, at han ikke
kunne undgå sin skæbne, ville han trække
tiden ud så længe som muligt.
Skyttens tre taktfaste bank på daglig
stuedøren var så tegnet for mig til at træ
de i aktion. Hvad end nu grunden kunne
være, var jeg den eneste, der kunne få
ham trukket ud uden at blive bidt i hån
den. Han knurrede nok ad mig og viste
tænder, men så snart jeg havde fået et
hurtigt, fast tag i nakken på ham, overgav
han sig. Rystende over hele kroppen lod
han sig så bære ned til et lille rum i stue
etagen, hvor skytten tog fat på at rede og
børste ham. Mærkeligt nok fandt han sig
altid rolig i dette, medens jeg holdt på
ham, og han strittede heller ikke imod,
når han efter endt behandling blev båret
op til dagligstuen. Men så var det også
slut med blidheden. Det vidste skytten af
smertelig erfaring. Han åbnede derfor
døren ind til stuen netop så meget, at han
kunne kaste »Søren« fra sig, og lukkede
den så hurtigt igen. »Søren« foretog nu
altid et vredt angreb på døren. Vi kunne
ude fra høre, hvordan han sprang op imod
den og gøede vredt, og der var ingen tvivl
om, hvem det var, han ville have faret på,
hvis døren ikke var blevet lukket. Så tav
han pludselig, og når jeg så lidt efter
trådte ind i stuen, var han allerede for
svundet ind under sofaen.
Onsdagene var »Søren«s helt »sorte«
dage.

Stuehunden Søren optog meget af familiens tid.
Her er den fotograferet sammen med Estrid,
Karin Lisa og Erik Castenschiold.

»Søren«s tidsfornemmelse slog aldrig
fejl. Han vidste altid, hvad der ventede
ham klokken halv to om onsdagen, men
det mest forbløffende var, at han aldrig
krøb i skjul, når skytten på andre dage og
på samme tidspunkt kom gående over
brolægningen og bankede på døren for at
give en eller anden besked eller modtage
en ordre. På sådanne dage var der ikke tale

om at gø eller snærre ad ham eller at
gemme sig under sofaen.
I løbet af efteråret fik »Søren« for vane
at opholde sig i skolestuen, medens jeg
underviste Henrik og Erik. Han plejede da
at ligge stille oppe i vindueskarmen og
iagttage, hvad der gik for sig ude foran
hovedbygningen. Kun een ting kunne
gøre ham urolig - det var synet af her-
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skabskuskens foxterrier, en køn lille tæ
vehund, som vi var klare over, han nære
de mere end platoniske følelser for. Det
var dog først tidligt på foråret 1919, at
»Søren« kunne glæde sig over at være
blevet fader til fem yndige hvalpe, som
børnene havde megen glæde af at lege
med i lang tid, indtil de blev bortadopte
ret, fordi der naturligt nok hverken var
plads til dem i kuskens hjem eller som
medlemmer af hundefamilien på slottet.
Selv om jeg kunne disponere helt frit
over min fritid, når jeg sluttede undervis
ningen klokken tolv, og vi derefter spiste
frokost, tilbragte jeg alligevel oftest og
gerne mine eftermiddage og mange timer
om søndagen sammen med enten begge
mine elever eller alle tre børn, og når vi
færdedes ude, var det også tit i selskab
med hofjægermesteren eller hofjægermesterinden og ellers sammen med Eivor
Dahlstrom. Mine aftener tilbragte jeg med
læsning i dagligstuen, hvis jeg da ikke fo
retrak at passiare med Eivor i børnenes og
hendes store stue eller læse i »Stockholms
Tidningen«, som hun abonnerede på. Det
voldte mig ikke mindste besvær at forstå
Eivor, der var fra Dalarne og derfor talte
et meget klart og smukt svensk, for jeg
havde fået en grundig undervisning i dette
sprog både i mellemskolen og i gymnasiet.
Når jeg i dag er helt fortrolig med det
svenske sprog, skyldes det dog først og
fremmest, at jeg i mine to år på Overgård
hørte det talt hver dag, og at jeg samtidig
var en flittig læser af en af de bedste
svenske aviser.
Eivor Dahlstrom havde været barnepige
på Overgård i hele to år, da jeg blev dren
genes lærer, og da hendes opgave først og
fremmest havde været og stadig var at ta
ge sig af den lille Karin Lisa, der nu var
godt fire år, var det ikke underligt, at
hendes svenske sprog havde smittet af på
den lille pige. Hun talte da også en pudsig

blanding af dansk og svensk, som var me
get charmerende, men i hvilken dansk dog
efterhånden fik overtaget. Da Eivor kom i
huset, talte Henrik og Erik allerede et så
grundfæstet dansk, at de kun i ringe grad
var blevet påvirket af det svenske, de
hørte fra morgen til aften. Deres moder
fandt dog også, at det ikke var skadeligt, at
de anvendte en hel del svenske ord i deres
daglige sprog eller udtalte flere danske ord
på svensk. Hun var endog gået over til
selv at efterligne deres sprogvaner. Jeg
blev derfor hurtigt vant til, at et ord som
»gøre« blev udtalt »jøre«, og drengene
talte aldrig om »bukser« - det hed »bykser«. Til min beroligelse oplevede jeg al
drig, at drengene anvendte dette blan
dingssprog i skolen, hvad der ellers nok
kunne have stillet mig over for et ret al
vorligt problem.
Min frygt for, at jeg i Jylland ikke ville
være i stand til at følge så godt med i kri
gens gang som i København, viste sig snart
helt ubegrundet. »Berlingske Tidende«
kom til os med en dags forsinkelse, og
gennem »Stockholms Tidningen« fik jeg
et værdifuldt supplement til det danske
blads nyheder og artikler.
Sikkert i lighed med de fleste medlem
mer af den danske adel- og godsejerstand
var hofjægermesteren og hofjægermesterinden påvirket af engelske traditioner,
hvorfor de naturligt nok håbede på en
snarlig sejr for England og dets allierede.
Holten Castenschiold gav dog aldrig ud
tryk for antityske følelser, men bestræbte
sig for at se på krigens både militære og
politiske problemer fra mere end een side.
Dette viste sig især ved, at han abonnere
de på både »Illustrated London News«,
»l'Illustration« og »Illustrierte Zeitung«.
For mig var disse udmærkede og seriøse
publikationer helt nye, og jeg læste dem
hver uge med den største interesse. For
uden på meget gavnlig måde at forøge mi

ne kundskaber i engelsk, fransk og tysk
hjalp de mig, langt bedre end selv de bed
ste aviser, til at følge med i krigens gang.
Taget hver for sig var de selvfølgelig me
get ensidige og præget af propaganda og
stærke nationale følelser, men ved at læse
dem alle tre kunne jeg danne mig et klart
og alsidigt indtryk af de dramatiske begi
venheder, der i efteråret 1918 førte Euro
pa frem til våbenstilstanden den 11. no
vember og til afslutningen på den tragiske
første verdenskrig.
Selv om jeg nu som huslærer havde
seks formiddage om ugen fuldt besat med
undervisning og hele ugen tilbragte man
ge timer sammen med mine elever uden
for skoletiden, havde jeg megen fritid og
var især om aftenen helt herre over min
egen tid, og adgangen til familiens store
bogsamling gav mig nu en kærkommen
lejlighed til at indhente det, jeg i min
gymnasietid måtte have forsømt på det
litterære område. Det kunne ikke undre
mig, at Holten Castenschiold som jæger,
dyreven og naturelsker også satte pris på
Jack Londons bøger og derfor havde et
stort udvalg af dem, både på originalspro
get og oversat til dansk, i sit bibliotek.
Det skete ret ofte, at hofjægermesteren
foreslog mig at læse en eller anden bog,
som han selv havde fundet meget god, og
en dag ikke ret længe efter min ankomst
spurgte han mig, om jeg kendte noget til
Gustav Wieds romaner. Jeg måtte beken
de, at jeg kun kendte nogle få af hans
morsomme kortere fortællinger, og han
tog mig derefter ind i biblioteket og viste
mig, at han som en stor ynder af denne
forfatter havde anskaffet sig hans samlede
værker. Over for en så stor produktion af
noveller, romaner og skuespil følte jeg
ganske naturligt en betydelig embarras de
richesse og vidste hverken, hvor jeg skulle
ende eller begynde, men han løste straks
mit problem ved at anbefale mig at be

gynde med romanen »Slægten«. Uden at
røbe noget om bogens handling sagde
han, at når jeg var huslærer på Overgård,
burde jeg begynde med den af den simple
grund, at Gustav Wied i sin ungdom hav
de været huslærer hos familien von
Arenstorff på Overgård, og at de indtryk,
han derved havde fået, havde inspireret
ham til at skrive, hvad der blev hans første
roman.
Det morede mig selvfølgelig, at jeg så
ledes var blevet en kollega af denne kendte
forfatter, og jeg gik straks i gang med at
læse »Slægten« - ja, jeg nærmest slugte
den. Bagefter drøftede jeg romanens ind
hold med hofjægermesteren og hofjægermesterinden, som bekræftede mit
indtryk af, at det var en nøgleroman. De
vidste, at Gustav Wied havde haft et godt
forhold til familien Arenstorff, og at han
blandt andet havde gjort en værdifuld
indsats ved at ordne bøgerne i det gamle,
historiske bibliotek. De kendte også træk i
slægten Arenstorffs historie, der nok
kunne danne grundlag for en nænsom
kritisk skildring, men når Gustav Wied
ikke havde nøjedes med en sådan, fandt
de, at han på en meget utaknemmelig må
de havde været en indiskret og illoyal
synder imod gæstevenskabets love.
I løbet af efteråret 1918 fik jeg nu læst
en meget stor del af Gustav Wieds samle
de værker, som det viste sig, at hofjægermesterinden ikke kendte nær så meget
til som hendes mand. Dette førte til, at
hun nu og da, når vi var alene om aftenen
i dagligstuen, bad mig om at læse en af
samlingens mange noveller. Hun overlod
det da altid til mig at vælge dem, jeg
mente, vi begge kunne have fornøjelse af,
men helt uden problemer blev disse op
læsninger dog ikke for mig.
Da jeg nu, på Overgård, ind imellem
læsningen af Gustav Wieds satyrspil,
hans morsomme enaktere og de mere al

vorlige skuespil, blev optaget af hans no
veller, fandt jeg i hvert fald én, der nok
ville have bragt ham i tugthuset i en må
ned eller to, hvis den var blevet trykt i
1891, og enkelte andre, der, målt med den
tids øjne, var betydeligt mere »vovede«
end den, han blev dømt for. Tiderne hav
de nok forandret sig meget, de værste
former for snerpethed var veget for større
frisind, og selv kunne jeg ikke blive forar
get over selv de groveste udslag af Gustav
Wieds umiskendelige trang til at forarge
både sin egen tid og en eftertid. Men når
jeg nu stod over for at skulle vælge for
tællinger, som det var helt passende for en
ung mand på 18 år at læse op for en »da
me« på over 30, fandt jeg det nu alligevel
bedst for begge parter, at jeg holdt mig på
den sikre side, at jeg sprang de »saftigste«
noveller over og først og fremmest valgte
dem, jeg allerede kendte som virkelig
morsomme.
Mine problemer i forbindelse med min
oplæsning opstod kun, når jeg nu og da
pludselig stod over for at læse fortællinger
op, som jeg ikke kendte i forvejen. For at
undgå at blive forlegen, opøvede jeg en vis
færdighed i at lade blikket løbe forud for
min oplæsning, og kunne jeg så med et
halvt eller helt øje opdage nogle lovlig
grove ord, formåede jeg at springe dem
over eller erstatte dem med nogle mere
moderate, uden at mit lille bedrag vist no
gen sinde blev opdaget. Når jeg så ved
andre lejligheder stod over for det pro
blem, at det ikke var de enkelte ord, men
hele fortællingens handling, der kunne
tilspidses i en uforudset klimaks, var jeg
selvfølgelig udelukket fra at »forbedre« på
Gustav Wied, men måtte løbe linen ud.
Allerede ved overhovedet at lade mig læse
disse fortællinger havde Estrid Castenschiold givet bevis for, at hun ikke var
snerpet, og jeg skulle i den kommende tid,
da jeg fik lært hende endnu nærmere at

kende, opleve talrige eksempler på hendes
til tider meget »friske« sprog og helt utvungne, usnerpede væsen.
Mit første halve år på Overgård - kun
afbrudt af 5-6 uger på Sjælland - blev
uforglemmeligt for mig byboen fra det
østligste Danmark med det mindre hårde
klima end det nordjyske. Det skyldtes
især de store klapjagter på godset og den,
endog efter jyske forhold usædvanligt
strenge vinter.
Med sine vidtstrakte marker, mange af
dem med små »øer« - høje med buske og
krat, hvor fuglevildt og harer kunne søge
ly for deres fjender, de store skove med
løv- og nåletræer og de meget udstrakte
græsningsarealer på strandengene var
godset usædvanlig rigt på al slags vildt.
På mine næsten daglige ture i skoven
kunne jeg ofte få øje på både kronhjorte,
sikahjorte, som hofjægermesteren havde
indført fra Tyskland, dådyr og rådyr. På
grund af fasanopdrættet vrimlede det med
fasaner overalt. Gik man i markerne, fløj
der altid flaksende agerhøns op for hurtigt
igen at søge ly blandt skærmende væk
ster, og man behøvede ikke at gå langt, før
en forskræmt hare sprang op fra en plov
fure og forsvandt igen i lange spring og
nervøst zig-zag-løb. Svømmefugle og va
defugle havde et rent paradis langs ky
sten, i vandingskanaler og på havet, og
store flokke af vilde svaner kunne trygt
hvile på det salte vand.
Andejagten var allerede gået ind den
16. juli - før jeg kom til Overgård - men
det var først efter at agerhøns og fasaner
var blevet jagtbare den 16. september, da
harejagten var gået ind den 21., og da rå
bukkene måtte skydes i hele perioden fra
den 16. september til den 14. juli, at både
efteråret 1918 og 1919 blev præget af
store klapjagter på Overgård.
Disse klapjagter krævede meget om
hyggelige forberedelser af hofjægerme-
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steren og overjæger Knarreborg. Der
skulle udtages det nødvendige antal klap
pere blandt godsets mandlige ansatte,
suppleret med flere af de giftes 12—14-årige sønner. De skulle så i forvejen opstilles
i de forskellige såter eller hold, og de for
skellige terræner - også kaldet såter - som
de skulle afsøge, skulle omhyggeligt ud
søges. Tiden for klapjagtens afvikling i lø
bet af formiddagen og eftermiddagen
skulle også så vidt muligt beregnes. De

blev inddelt i perioder, der også blev kaldt
såter, og en sådan »slagplan« var ikke uvæ
sentlig, især ikke sent på efteråret, når
jægerne skulle nå tilbage til den store fro
kost og bagefter nå hjem til et lille hvil før
dagens store festmiddag.
De mange gæster, der kom til disse jag
ter, var med enkelte variationer en fast
gruppe af familiens Castenschiolds nær
meste slægtninge og bedste venner, og
med få undtagelser medlemmer af den dan-

Skytte Knarreborg stod for arbejdet med at
trække vod efter fisk i søer og kanaler ved
Overgård. Han ses ved den ene vodarm iført
kasket, hvidt kravetøj og slips. Huslæreren og
drengen var ude at se til såvel hjemme ved
gården som ude på de inddæmmede enge ved
Mariager Fjord. Det ses af huslærerens
fotografier fra 1919.

ske landadel og deres fruer. Blandt dem
mindes jeg især to meget ivrige og dygtige
jægere - Holten Castenschiolds eneste
søster, Bertha, og hendes mand, baron
Blixen-Finnecke til Hesselagergård på
Fyn. Fra det nærliggende nabogods Gjessinggård lidt nord for Randers Fjord kom
to andre »stamgæster«, hofjægermester
og hofjægermesterinde von Folsach. Fra
det på store, smukke, historiske herregår
de så rige Djursland kom kammerherre og
kammerherreinde Collett fra Katholm og
grev Scheel fra Gammel Ryomgaard, som
han havde købt af Holten Castenschiold,
og fra Visborggaard, lidt nord for Mari
ager Fjord, kom, om end ikke så hyppigt,
lensgreve og lensgrevinde DanneskioldSamsøe. Jeg mindes i den forbindelse
den sidste gang, jeg ved en stor frokost på
Overgård i maj 1920 var sammen med
grev Viggo Danneskiold-Samsøe, for det
var kort efter, at han havde tilbudt at låne
sin smukke hvide hingst til kong Christian
X, som så den 10. juli 1920, på genfore
ningsdagen, kunne ride på den over
tvangsgrænsen fra 1864 ind i det gen
vundne Nordslesvig og derved virkelig
gøre en gammel, romantisk spådom.
Gæsterne kom altid dagen før jagten
begyndte, så at i hvert fald mændene og
den eneste af damerne, der deltog i den baronesse Blixen-Finecke - kunne spise
et tidligt morgenmåltid og udnytte hele

Udsigten fra tårnet på Overgård ud over parken
nordpå mod Mariager Fjord.
12
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formiddagen, hvoraf ikke så lidt tid gik
med ret lange vandringer fra såt til såt.
Fordelingen af de pladser, som de en
kelte jægere skulle indtage i skyttekæden,
har sikkert givet jagtens vært og skytte
Knarreborg ikke så få spekulationer, da
nogle af pladserne var langt mere efter
tragtede end andre, men selv om alder og
erfaring nok blev afgørende for tildelingen
af de bedste, var der jo også i løbet af to
jagtdage med flere såter både om formid
dagene og eftermiddagene mange mulig
heder for en vis rokering, så at alle kunne
føle sig helt tilfredse.
Henrik var stolt af allerede i efteråret
1918 at få lov til at deltage i alle klapjag
terne, og jeg havde rig lejlighed til at del
tage i hans stolthed og glæde, når jeg så
hans faders veldresserede pointer appor
tere en fasan, en agerhøne eller en hare,
som han havde nedlagt.
Efter formiddagenes jagter blev der ser
veret frokost i slottets store midterhal i
stue-etagen, og efter et kort hvil blev der
taget fat på eftermiddagens såter. Inden
mørket var faldet på, kunne både jægerne
og deres damer sammen med klapperne
tage jagtudbyttet i øjesyn foran slotstår
net, hvor vildtet lå anbragt i rad og række,
efter at hver enkelt jæger dog havde holdt
rede på sit antal af skudte dyr.
Det var efter de fleste jagter kun med
nød og næppe, at Overgårds store spise
stue kunne rumme alle gæsterne til den
særlig festlige og overdådige middag, der
var afslutningen på jagtdagene. Hofjægermesterinden gjorde ved sådanne lejlig
heder noget ganske særligt ud af bord
udsmykningen. Lyset fra salens prismelysekrone og fra de levende lys i de
antikke sølvkandelabre på bordet funklede
i sølvtallerkenerne, krystalglassene og ser
vicet. I midten af det lange bord var der
anbragt to store sølvindrammede spejle,
på hvilke der var anbragt skåle med efter

årets smukkeste blomster. Rundt omkring
på den kostbare dug lå der forskellige små
porcelænsfigurer - rådyr, fasaner, ager
høns og store vinbjergsnegle - og mellem
dem var der spredt stumper af mos og lav
og bøge- og egeblade i broget farvepragt,
alt sammen symboler på efteråret.
Til hver af de mange retter blev der ser
veret en forskellig vin af de bedste årgange
fra vinkælderen, men selv om der således
var rigeligt med drikkevarer og hver en
kelt ved det store bord nøje sørgede for på
et eller andet tidspunkt at skåle med hver
enkelt af de andre, oplevede jeg aldrig, at
der blev drukket umådeholdent.
Efter middagen blev der naturligvis ser
veret kaffe, cognac og likører i den tilstø
dende store salon og de små sideværelser,
der vender ud imod parken, hvorpå gæ
sterne enten fordrev tiden med at spille
bridge eller passiare.
Ved alle de store middage, der i mine to
år på Overgård blev afholdt i forbindelse
med jagterne eller ved andre særlige lej
ligheder, var jeg altid anbragt imellem
mine to elever. Når de trods deres unge år
skulle deltage i disse store middage, der
godt kunne vare op imod et par timer, var
det selvfølgelig tænkt som et led i deres
opdragelse. Det kunne dog ikke undgås, at
de nu og da fandt det lidt kedeligt at skulle
sidde pænt og artigt så længe, men den uro
de så kunne føle og vise, var det min op
gave at neddæmpe ved at snakke med
dem. Efter sådanne øvelser i tålmodighed
var det ganske naturligt, at de ret hurtigt
efter disse middage ikke havde noget imod
at blive sendt i seng, og skønt jeg selv
virkelig altid følte, at jeg blev betragtet
som et medlem af familien - også ved så
danne festlige lejligheder - trak jeg mig i
reglen tilbage i »pæn borgerlig sengetid«,
både fordi jeg fandt det rigtigst ikke at
udnytte eller misbruge dette privilegium,
men også fordi jeg altid, og navnlig efter

de mange timer i fri luft under jagterne,
efterfulgt af righoldige retter og adskillige
glas vine, kunne føle mig både træt og
søvnig.
Kun een gang mindes jeg at have holdt
ud lige så længe som de øvrige gæster.
Det var en aften efter en stor jagt, da jeg
for første, eneste og således sidste gang
som en venlighed var blevet opfordret til
at være fjerdemand ved en bridge.
En af betingelserne for min ansættelse
som huslærer havde været, at jeg kun
ne spille bridge. Selv om jeg i hele mit liv,
dog uden på nogen måde at have været en
ivrig kortspiller, har kunnet finde fornø
jelse ved mindre komplicerede former for
kortspil, var mine evner som bridgespiller
dog så ringe, at hvis virkelig dygtighed i
dette spil havde været en ubetinget for
udsætning for at blive antaget, var jeg al
drig blevet fundet god nok.
Det omtalte bridgespil blev derfor ikke
blot mit eneste på Overgård, men også i
hele mit liv - og af gode grunde. Jeg var
nemlig blevet anbragt sammen med tre
ikke blot drevne, men også passionerede
spillere, hvis dygtighed kun yderligere
satte mine manglende evner i relief. Jeg
måtte navnlig beundre min makker, som
jo sammen med mig blev taber, for ikke på
mindste måde at lade mig mærke, at
jeg var skyld i hans tab. Da der blev spillet
for spillets skyld, var indsatserne, heldig
vis for mig, meget små, men jeg kom dog
af med en 6-7 kroner, inden spillet blev
afbrudt og det, uden at man lod mig mær
ke, at det var på grund af mine ringe
evner. Det var ikke for ingenting, at jeg
havde spillet sammen med tre ægte gent
lemen.
Men min fiasco som bridgespiller skulle
dog få et efterspil - a happy ending - som
kom meget overraskende, og som sam
men med mange andre episoder i mine to
år på Overgård gav mig bevis for Estrid

Castenschiolds evne til ikke blot at føle
varmt for sine medmennesker, både høj
og lav, men også til at omsætte sine fø
lelser i aktiv, ofte overraskende og som
metider ligefrem fornøjelig handling. Der
skete nemlig det, at hun den næste dag, på
et tidspunkt da vi var alene, spurgte mig,
hvor meget jeg havde tabt i bridge den
foregående aften. Jeg var et øjeblik lidt
flov over at skulle røbe det, da det jo,
uanset beløbets størrelse, var et bevis på
mine ringe evner. Jeg husker, at jeg tøve
de lidt med svaret, men nok også troede,
at hun blot ville udtrykke sin beklagelse
over mit tab, som hun altså havde hørt
om. Men så gentog hun sit spørgsmål
mere indtrængende, og jeg opgav hende
så det nøjagtige beløb. I næste øjeblik
havde hun taget en pengepung frem og
talt beløbet op, hvorpå hun rakte mig
pengene. Jeg afslog først, lidt forlegen og
flov, at modtage dem, men hun insistere
de, og på hendes handling fulgte så de for
klarende ord: »Jo, »Jern«, (det var det
navn, jeg på en fortrolig måde allerede på
et tidligt tidspunkt efter min ankomst gik
under i familien). »De spillede jo ikke af
lyst, men af pligt, og jeg vil ikke have, at
De skal miste noget af den grund.«
I min barndom og ungdom i hjemmet på
Duevej havde jeg nok mest været vant til
at leve af jævn god, men nærende kost.
Når der skulle spares, og det var nødven
digt i en husstand med otte medlemmer,
fik vi grød og vælling, ekstra mange kar
tofler og måske også lidt tykkere skiver
rugbrød med fedt eller margarine, men
der blev aldrig sparet på grøntsager og
frugt, så vi fik heldigvis de nødvendige
vitaminer i en tid, da man endnu ikke
kendte dette ord. Ved festlige lejligheder
fik vi mange udsøgte retter, og allerede
som ni-årig oplevede jeg for første gang,
ved en familiefest i et selskabslokale, at
spise en virkelig fin middag med bordkort,

trykte menuer, skylleskåle med et svøm
mende rosenkronblad (som jeg vidste, jeg
ikke skulle drikke af) og vimsede tjenere
i kjole og hvidt. Denne og enkelte lignende
oplevelser havde givet mig en nyttig erfa
ring i at håndtere de rette spiseredskaber
til de forskellige retter og en ganske god
fortrolighed med den højere gastronomi.
Uden disse erfaringer ville jeg nok ikke
have klaret mig så godt igennem de første
uger på Overgård, men at jeg senere, un
der de første store jagtmiddage og ved se
nere særlig fine middage undgik at kom
me i forlegenhed, skyldtes igen hofjægermesterinde Castenschiolds hensyns
fuldhed og omtanke, hendes fantasi og
gennem den hendes evne til at sætte sig
ind i andre menneskers situationer og
handle derefter.
Hun gik altid lige løs på ethvert pro
blem, og nogle dage før den første jagt
middag, jeg var med til, sagde hun ganske
enkelt til mig: »Véd De hvad, Jern - jeg
har tænkt på, at De måske her får nogle
retter, som De aldrig har fået før, men så
skal De bare se hen på mig.«
Det var måske en lille ting at gøre, men
jeg fik god grund og hele fire forskellige
lejligheder til i den nærmest følgende tid
at være taknemmelig for dette råd, for jeg
blev da præsenteret for ikke mindre end
fire retter, jeg aldrig havde fået før hummer med mayonnaise, østers, marv
ben og artiskokker - og ved ikke for påfal
dende at skele hen til husets værtinde ved
bordenden lykkedes det mig at aflure hen
de de manuelle metoder, der skulle til for
helt afslappet at nyde disse retter. Jeg tror
nok, at artiskokken ville have været mit
største problem, hvis jeg ikke havde set, at
den skulle spises med fingrene, som man
jo ellers kun, som en undtagelse, måtte
anvende til slikasparges. Artiskokker var i
1918 en sjældenhed, ikke kun fordi de var
dyre, og jeg kendte dem vist kun af navn,

men takket være den tavse instruktion,
jeg fik, undgik jeg at blamere mig ved at
angribe den sære og på en måde afskræk
kende tidselblomst med kniv og gaffel.
Selv om de store klapjagter om efteråret
ganske naturligt var højdepunkterne i al
den jagt, der blev drevet på Overgård,
blev der selvfølgelig jaget hele året rundt af hofjægermesteren alene eller sammen
med Henrik eller en enkelt mandlig gæst,
og af de tre skytter med det vigtige formål
at forsyne husholdningen med eftertrag
tet vildt af al slags, som også af rent øko
nomiske grunde indgik i madlavningen.
Sammen med sin pointer, der var afrettet
til at opspore vildtet, gik Holten Castenschiold og Henrik på støverjagt eller
på jagt med stående hund, der ude i sko
ven eller engene kunne bringe vildtet på
skudhold. De gik også på jagt på træk,
under hvilken de indtog deres pladser på
steder, hvor de kunne regne med, at
trækkende fugle ville passere, og den lan
ge kystlinje ud mod Mariager Fjord og
Kattegat med de bag inddæmningsdigerne
liggende mose og engdrag var ideelle ste
der til mose- og strandjagt. Piirschjagt,
hvor jægeren sniger sig ind på vildtet og
ikke altid får held til at nedlægge hjorten
eller rådyret med et enkelt, velrettet skud
af sin riffel, tiltalte måske hofjægerme
steren mest, fordi den krævede mest af sin
udøver og var en typisk enkeltmandsjagt,
der indebar spændende elementer af tidli
gere tiders primitive jægerliv, hvor jæge
ren var nødt til at nedlægge sit bytte for at
skaffe føden til sig selv og sin familie.
Der var to former for sport, der især
bandt hofjægermesteren og Henrik sam
men - jagt og golf. På et velegnet terræn i
engene mellem skoven og kysten havde
Overgårds ejer, straks efter sin overta
gelse af godset, fået anlagt en privat golf
bane, og for ikke til daglig at savne en
med- og modspiller havde han, allerede
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før jeg blev Henriks lærer, lært ham
golfspillets ædle og vanskelige kunst og
efterhånden foræret ham de nødvendige
køller. Mange gange, når de drog af sted
til golfbanen, belæsset med de tunge køl
ler, havde de også deres dobbeltløbede
haglbøsser med, så at de var parat til at
nedlægge et eller andet stykke vildt, som
de kom på skudhold.
Foruden hofjægermesteren var hr
Knarreborg og andenskytten Henriks
lærere i al slags jagt. Jeg lærte derved begge disse mænd godt at kende. Min stilling

som medlem af familien følte jeg naturligt
nok som et privilegium. Ønsket, der
nærmede sig et forbud om, at jeg ikke
søgte nærmere kontakt med tjenestefol
kene på selve slottet, var på en ganske
naturlig og ikke nærmere fastlagt måde
slet ikke udstrakt til også at gælde de
mange mænd på godset, som mine to ele
ver som noget helt selvfølgeligt havde
kontakt med hver dag, fordi de levende
gik op i alt, hvad der angik godsets drift skytterne, forvalteren og fodermesteren,
smeden og hans svende og chaufføren, der

Godsejer, hofjægermester, cand. polit. Adolf
Frederik Holten Castenschiold, til rors i
»Suderen« på søen ved Overgård. Det er jo
herligt med børn, så man selv kan få lejlighed til
at lege lidt. Huslæreren har fotograferet.

på grund af de under krigen opklodsede to
automobiler var herskabskusk, og flere
andre.
Hr Knarreborg var gift med en køben
havnsk studine, en datter af den kendte
grønlandsforsker, J. P. Koch, der fra
1906 til 1908 havde deltaget i Danmarksek
speditionen og senere gennemførte en
opsigtsvækkende fart over indlandsisen i
1912-1913, under hvilken han både an
vendte slædehunde og heste. Fra 1917 og
indtil sin død 1928 var han leder af Hærens
Flyvetjeneste. Fru Knarreborg, der havde
tilbragt et år i U.S.A., følte sig trods sin
opvækst i et storbymiljø helt tilfreds med
livet på landet og i det idylliske hus, der
var hendes mands embedsbolig. Hun kom
jævnligt som gæst hos Castenschiold-familien, hvor hun på grund af hele sin bag
grund sikkert formåede at være til adspre
delse for hofjægermesterinden. Jeg selv
var altid velkommen hos det sympatiske
ægtepar i skyttehuset, og jeg betragtede
på en måde hr Knarreborg som noget af en
kollega, fordi han tog sig af Henriks op
dragelse til jæger.
Andenskytten var ham en god hjælper
på dette område. Han var en frisk ung
mand på min alder, som jeg fik et meget
tilfredsstillende kammeratskab med. Erik
var med sine kun 9 år endnu for ung til at
komme i lære som jæger, men han var
altid med, når andenskytten og Henrik
som jægere og jeg som en interesseret
tilskuer foretog lange ture i skovene.
Mens de store og mere udprægede
rovfugle som ørne, musvåger og høge var
en fare for vildtet, for både store og små
fugle og for harerne og deres unger, var
de mange krager en virkelig plage, fordi
de levede af både nyudklækkede fasan- og
agerhønsekyllinger og af fugleæg. Alle
rovdyr, både pattedyr og fugle, havde
deres anerkendte plads i naturens balance,
i økologien, men en rimelig nedkæmp

ning af kragebestanden var et nødvendigt
led i jagtplejen på Overgård. Nedskydnin
gen af en enkelt forbiflyvende krage var
imidlertid ikke nok, og derfor foregik der
en systematisk og meget effektiv krage
jagt fra to »kragehytter«, der var anlagt på
strategisk egnede steder i skovbrynet,
hvorfra der var god udsigt over et vidt
markterræn. En sådan kragehytte bestod
af en to til tre meter lang firkantet grav,
der var ca. 1 meter bred og dyb. Over
denne var der bygget en hytte af grangre
ne med tre vægge, så at hyttens fjerde side
var åben ud imod marken, men delvis
skjult af grentaget, der ragede et godt
stykke ud over den. Rigtigt anlagt gav en
sådan hytte en jæger mulighed for et
skudfelt på næsten 180 grader.
Krager nærer et indgroet had til ugler
og angriber dem, hvor og hvornår de kan
komme til det, hvorimod uglerne mærke
ligt nok ikke gør gengæld, men snarere
blot negligerer, men først og fremmest
undviger en krage. Fra gammel tid har
man udnyttet dette forhold til at komme
kragerne til livs ved at bruge en ugle som
lokkedyr. Man lænkede en stor og kraftig
ugle til en tværpind på en høj stang, der
blev anbragt i passende afstand foran en
kragehytte, og på forbløffende kort tid var
den omsværmet og blev angrebet af flokke
af krager, der havde opdaget den fra lang
afstand. Først ved den nye jagtlov i Dan
mark, i 1967, blev det forbudt at bruge
levende ugler på denne måde, men al jagt
på Overgård var præget af rimelig, human
hensyntagen, og der blev derfor altid
brugt en udstoppet ugle til jagten fra kra
gehytterne.
Erik og jeg var, som altid, passive til
skuere, når Henrik hjalp andenskytten
med dette nok noget brutale, men absolut
nødvendige indgreb i dyrelivet, som dog
også altid blev holdt inden for rimelige
grænser. For Henrik var det et værdifuldt

middel til at øge hans skydefærdighed, og
vi kunne kun beundre ham for, hvor godt
han stod sig ved siden af den dygtige,
professionelle jæger.
Livet på Overgård gik sin rolige gang i
november og i december med de foran
dringer, som den barske jyske vinter helt
naturligt medførte i vor daglige tilværel
se. Mine to raske elever og jeg lod os al
drig afskrække af dårligt vejr, og vi ynde
de især at være ude i skovene og på de
mellemliggende marker, når det sene ef
terårs og den begyndende vinters storme
kom susende ind fra nord og øst. Sådanne
vandringer var vor væsentligste form for
sport, men de mange meget store bøge,
der især voksede i skovkanterne, fristede
os til en endnu mere sportspræget aktivi
tet: vi kappedes med hinanden, om hvem
der hurtigst kunne klatre helt til tops i
dem, og med deres mindre og helt smidige
kroppe og frihed for svimmelhed var det
kun forskellen i alder, der gjorde, at jeg
kunne komme først. Vort yndlingstræ var
en vældig bøg med fire stammer, der gro
ede op lige fra roden og som med sine
talrige grene lignede en enorm stor busk.
Efter nogen tids forløb var vi nået frem til
at klatre helt op til de øverste, tynde grene
efter et ganske bestemt system - der var
visse steder, hvor vi altid satte fødderne,
og andre, hvor vi greb fat med hænderne.
Jeg var mig selvfølgelig mit ansvar for
drengenes liv og lemmer bevidst, og selv
om det var et nyttigt led i deres sportslige
opdragelse at overvinde frygt og udsætte
sig for et vist mål af farer, lod jeg dem
aldrig foretage disse klatreture i hård
blæst eller i storm. Til gengæld nød jeg
selv at sidde helt oppe i toppen af den store
bøg, selv i det værste stormvejr. Når gre
nene så svingede frem og tilbage, følte jeg
mig som en sømand, der var gået til tops i
rigningen på et skib. Jeg havde en enestå
ende udsigt over hele landskabet, og på

181

182

min ensomme post kunne jeg nyde stor
mens betagende orgelmusik fra fjern og
nær i skovene.
Den rigtige vinter kom tidligt det år
med masser af sne, og da Henrik havde en
meget stor norsk kælk, brugte vi den flit
tigt ned ad de mange lange veje, der ad
stejle bakker førte fra det højtliggende
terræn omkring slottet ned til de lavtlig
gende enge. Når det gik lige ud og ned ad
en ufarlig rute, var vi ofte hele fem på
kælken - i rækkefølge forfra: børnenes
kæledægge og altid trofaste følgesvend Ib,
så Karin Lisa, Erik og Henrik, og bagest
jeg selv med den nødvendige styrestang.
Hvis turen gik ad snoede og derfor nok så
vanskelige veje, kælkede drengene og jeg
alene, hver for sig, enten liggende på ma
ven, mens vi styrede med fødderne, eller
siddende oprejst, så at vi kunne styre med
den lange stang.
Sådan nærmede tiden sig nu julen og
den tre uger lange ferie, som jeg glædede
mig til at tilbringe hos mine forældre i
København, ikke mindst fordi jeg havde et
væld af oplevelser og indtryk at fortælle
dem om, da der helt uforudset skete noget,
som greb meget afgørende ind i familiens
og mit liv, og som for mit eget vedkom
mende kom til at sætte et uforglemmeligt
præg på tiden lige før ferien og en lang
periode efter den.
Hofjægermesterinde Estrid Castenschiolds søster på Basnæs var efter lang
tids alvorlig sygdom afgået ved døden. G reve Eiler Moltke sad nu alene tilbage på sit
gods i det store hus med de to ret små
drenge, der var jævnaldrende med Henrik
og Erik. For nu at lindre sorgen og bringe
afveksling og glæde i de to drenges liv,
blev det pludseligt bestemt, at hele famili
en Castenschiold med barnepige, og hus
lærer og de to mindste hunde ikke at for
glemme, skulle tage til Basnæs i god tid
inden jul. Efter min juleferie i København

skulle jeg så komme til herregården igen
og på ubestemt tid holde skole med mine
elever dér.
Vor rejse og dens rute blev forberedt i
god tid og syntes ikke at skulle kunne vol
de nogen besværligheder. Vi skulle køre i
hestevogn de fem kilometer til Havndal,
tage med Hadsundbanen til Randers og
derfra ved ellevetiden om aftenen med so
vevogn i det gennemgående eksprestog via
Fredericia til Korsør, hvor vi ville blive
kørt med hestevogn de henved 25 kilo
meter til Basnæs, da der ikke var jernbane
mellem Korsør og Skelskør.
Men vejrguderne og deres specielle
repræsentanter i det nordlige Jylland hav
de nu bestemt det anderledes. Dagen før
vor afrejse begyndte det at sne, og allerede
den næste morgen var den snestorm, der
kom ind fra øst, så voldsom, at himmel og
jord stod i eet, og snedriverne begyndte at
hobe sig op overalt. Vi fik slet ikke over
raskende at vide, at vort lokale bumletog,
der bar det spøgende, men lidt nedsætten
de øgenavn »Hadsund-Peter«, havde
måttet indstille driften, og den eneste
mulighed for at nå til Randers var nu at
køre med hestevogn de over 25 kilometer
ad en ikke videre god vej dertil og håbe på,
at snefoget ikke havde gjort den ufarbar.
Hofjægermesteren fik rekvireret en so
lid arbejdsvogn forspændt med to stærke
jyske heste til det vovelige foretagende.
De nødvendige bænke blev anbragt på
tværs i vognen bag bukken, og i bunden af
vognen blev der lagt et tykt lag halm, der
skulle hjælpe til at holde vore fødder var
me. Vi blev alle forsynet med tykke kørepelse - jeg selv, husker jeg, med en kost
bar pels af langhårede sibiriske egern uldne tørklæder og store pelshuer, og
som en ekstra, men også meget nødvendig
beskyttelse imod den bitre kulde og den
hårde blæst smurte vi ansigterne ind i
tykke lag af ansigtscreme.

Starten foregik for en sikkerheds skyld
i, hvad vi anså for god tid, lige ved mør
kets frembrud, men heste, der er vant til
landevejskørsel, kan normalt holde sig på
vejbanen. Vores kusk var også helt for
trolig med ruten, der på lange stræknin
ger var markeret med vejtræer på begge
sider, så vi havde god grund til at tro, at vi
ville nå frem til de bestilte sovevogns
pladser i god tid.
De første to tredjedele af færden gik
også meget godt. Vi mødte kun mindre
snedriver, som det ikke var svært at for
cere, og da det nu var holdt op med at sne,
havde vi ikke svært ved at holde varmen
ved at krybe sammen i pelsene og sætte os
tæt ind til hinanden.
Men vi havde glædet os for tidligt.
Snart begyndte det mere jævne snelag at
blive dybere, hvad der nedsatte vognens
fart, snedriverne blev også højere og hø
jere, og selv om vi kunne have fortsat
fremad på landevejen, ville vi måske nok
være kommet for sent frem. Men så skete
der det uheldige, at hestene af en særlig
høj drive blev tvunget for langt ud imod
grøften, og pludselig havnede vi i den med
de to venstre hjul i en faretruende hæld
ning, men heldigvis uden at vælte helt. Vi
sad uhjælpeligt fast, fanget i sne og mørke
ude i en tyndt befolket egn og med den
eneste trøst, at vi vel nok kunne nå frem
til et hus, hvor vi kunne søge og få ly for
natten.
Men hofjægermesteren havde nu ikke
opgivet håbet om at nå frem til Randers i
tide. Han opdagede, at vi sad fast ikke ret
langt fra et hus ved vejen og vadede frem
til det gennem den dybe sne. I løbet af
kort tid kom han tilbage og fortalte os, at
han havde fået telefonforbindelse med
Randers. Han havde straks bestilt dro
scher, som skulle prøve at nå igennem
sneen ud til os, men man havde ikke væ
ret i stand til at love ham mere end een.

Hunden Ib, Karin Lisa, Erik og Henrik
Castenschiold samt barnepigen Eivor er ude med
den norske kælk henad foråret 1919, medens
huslæreren fotograferede. Han plejede ellers at
sidde på hendes plads på kælken.

Vi ventede nu spændt på undsætningen
inde hos de venlige mennesker i det en
somme hus ved vejen, og endelig kunne
Overgårds kusk, som nu og da var gået ud
for at holde udkig, berolige os med, at den
første drosche var nået frem. Desværre
fortalte dens kusk os, at vi måtte nøjes
med hans vogn, hvorfor hofjægermeste
ren bestemte, at Eivor og jeg skulle køre
ind til stationen sammen med børnene, da
han ikke ville udsætte dem for flere stra
badser. Jeg fik penge med, så at vi kunne
tage ind på byens bedste hotel, hvor vi så
skulle afvente hans, hofjægermesterin-

dens, hundenes og den omfattende baga
ges ankomst, enten, hvis muligt, endnu
den samme aften, men ellers den næste
dag. Han ville prøve på med hjælp af ku
sken og manden i huset at få bragt ar
bejdsvognen op af grøften og så prøve på
at nå ind til os i tide før nattogets afgang.
Den meget lettere drosche med de friske
heste havde meget lettere ved at klare dri
verne, og efter en god times kørsel nåede
vi velbeholdne frem, men også kun hen ved
fem minutter før togets afgang. Jeg løb
straks ind på perronen, hvor jeg så det
store lokomotiv holde klar til afgang med
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dampen hvæsende ud af ventilerne. Jeg
husker, hvordan jeg ønskede, at jeg som
en anden Phileas Fogg med et tykt bundt
pengesedler kunne bestikke lokomotivfø
reren til at udsætte afgangen og vente på
de øvrige ekspeditionsmedlemmers an
komst. I stedet for måtte jeg se, hvordan
de store stempelstænger langsomt be
gyndte at bevæge sig, hjulene begyndte at
rulle, og det lange tog fjernede sig først
langsomt og så med stigende fart i natten.
Vi havde nu ikke andet at gøre end at
vente en tid på stationen, før vi, som af
talt, tog ind på hotellet. Mens Eivor tog
sig af de nu meget trætte tre børn, gik jeg
med mellemrum ud foran stationen og
spejdede efter arbejdsvognen, og endelig,
netop som jeg havde besluttet, at vi skulle
tage til hotellet, fik jeg øje på arbejdsvog
nen. Jeg skal aldrig glemme synet af de
helt udasede heste, der i skridtgang nær
mede sig stationspladsen, men gensyns
glæden var stor hos os alle, og snart efter
kunne vi dødtrætte, men alligevel til
fredse gå i seng i vore lune hotelværelser.
Da vi den næste morgen fortsatte rejsen
til Sjælland var det i klart frostvejr og i
strålende sol. Da vi nåede Korsør, tog
hofjægermesteren nogle dage til sin gamle
fader i sit barndomshjem på Borreby,
mens vi andre blev hentet i en karet fra
Basnæs. Det var med nød og næppe, at
den kunne rumme tre voksne, tre børn og
to hunde, men under den lange køretur i
den hårde kulde var det lettere for os at
holde varmen ved at sidde så tæt sammen.
Langt om længe nåede vi vort mål, den
store, borgagtige hovedbygning, der var
helt overgroet med vedbend. Øverst oppe
på trappen stod grev Moltke og modtog
os. Vort dramatiske vintereventyr var
endt på en lykkelig måde, og for elever og
lærer kunne juleferien begynde.
I midten af juni 1919 blev der afholdt
eksamen på »Skolen på Overgård«. Når

børn blev undervist privat i deres hjem,
måtte der selvfølgelig holdes kontrol med,
at deres kundskaber var på højde med an
dre børns, og det var normalt den stedlige
sognepræst, der havde pligt til dette. Både
Henrik og Erik klarede sig til min lettelse
meget pænt. Bagefter var præsten gæst
ved en frokost, der naturligvis var lidt
større end den daglige, og derefter kunne
Erik begynde sin sommerferie. Henrik
skulle imidlertid rejse til Sjælland sam
men med sin moder og mig for i et par
dage at bestå optagelsesprøven til Sorø
Akademi. Jeg var ikke så lidt ked af at
skulle savne min gode og altid rare elev i
det følgende skoleår, men jeg var glad for
at skulle med på rejsen - ikke kun fordi jeg
måske kunne være ham til støtte, men
også fordi vi i stedet for at bo på et hotel i
Sorø skulle være gæster på den meget
smukke herregård Næsbyholm hos hof
jægermester og hofjægermesterinde Howden-Rønnenkamp.
Næsbyholm, der ligger 6-7 kilometer
syd for Sorø, viste sig at være et meget
smukt slot i en vidunderlig park, der var
smykket med bronzeskulpturer. Bortset
fra de to formiddage, da hofjægermesterinden og jeg fulgte Henrik ind til aka
demiet til optagelsesprøven, blev det tre
dages ophold dér en interessant og fornø
jelig ferie for mig og samtidig begyndel
sen på min lange sommerferie, idet jeg fra
Næsbyholm rejste til mit hjem på Frede
riksberg.
Ægteparret Howden-Rønnenkamp hav
de flere smukke gifte døtre, der var
kendt for deres livlighed og charme. To af
dem kendte jeg allerede, da de havde væ
ret på besøg på Overgård. Den ældste af
dem havde ved den lejlighed medbragt sin
skødehund, en meget sød, men efter min
smag i hunde ikke videre køn pekingeser,
som jeg straks var blevet gode venner
med. Da jeg straks efter ankomsten til

Næsbyholm var blevet venligt modtaget
af hofjægermesteren og hans frue i den
pragtfulde havesal, der vendte ud imod
parken, trådte begge de nævnte døtre
snart efter ind ad døren ledsaget af pekin
geseren. Den fo'r hen til mig, højlydt
bjæffende, og jeg fik virkelig det indtryk,
at den havde genkendt mig. Under vel
komstmiddagen om aftenen blev jeg i
hvert fald helt klar over, at dette var til
fældet. Jeg havde fået den ældste datter til
bords, og som altid var hendes lille kæle
dægge ikke blot skødehund af navn, men
også af gavn. Næppe var vi dog kommet i
gang med første ret, før den med et lille
spring flyttede sig over i mit skød. Jeg bød
den selvfølgelig velkommen ved at klappe
den, hvad den besvarede ved at slikke min
hånd, så den blev helt våd. Hvor smigren
de dens fortrolighed og voldsomme kær
lighedsbeviser end var for mig, bragte den
mig dog i en temmelig vanskelig situa
tion. For det første har en kvinde på
grund af sin nederdel et virkelig skød, som
en hund kan lægge sig til rette i, hvori
mod jeg måtte lave et betydeligt smallere
ved at klemme benene sammen. Foruden
at passe spisningen med mange retter og
vine og balancere med knive, gafler, skeer
og en serviet, skulle jeg konversere min
borddame, der talte meget ivrigt med mig,
men heller ikke forsømme hendes yngre
søster, der sad til venstre for mig. Alt
endte dog godt, og jeg tror, at hundens
næsten for store fortrolighed sammen
med familiens venlige modtagelse af mig,
bidrog til at jeg straks følte mig hjemme
og i fulde drag nød opholdet på det smuk
ke slot ved Tystrup Sø i Sjællands måske
smukkeste landskab.
Medens familien Castenschiold til
bragte en stor del af mine elevers skolefe
rie i sommeren 1919 ved deres yndlingsbadested »Sønderho« på Fanø, nød jeg
min syv uger lange ferie i mit hjem.

Da jeg i foråret 1918 var gået ind på at
blive i min stilling i to år, havde jeg også
fundet den tilbudte månedsløn på 50 kro
ner meget rimelig, måske også fordi ud
sigten til at komme til at bo og virke på en
gammel historisk herregård på landet i
Jylland forekom mig så attråværdig, at
lønnens størrelse forekom mig underord
net. I løbet af de sidste måneder før som
merferien 1919 begyndte det dog at knibe
for mig at få denne løn til at slå til. På
grund af nødvendigheden af ret ofte at
skulle møde i smoking, når der var gæster
hos familien, havde jeg især uventet store
udgifter til vask og strygning af smo
kingskjorter og de dertil hørende stive
»knækflipper«. Da jeg en dag i juni noget
tøvende spurgte hofjægermesterinden, om
det var muligt at få lønforhøjelse, var hun
straks meget åben for tanken, men ville
dog lade sin mand tage bestemmelsen.
Hofjægermesteren var tydeligt nok ikke
helt så villig som hun, men da jeg over for
hende havde nævnt mine store vaskeri
regninger som den væsentligste årsag til
min anmodning om lønforhøjelse, brugte
hun netop dette forhold som sit væsent
ligste argument til at overtale ham til
gunst for mig. Det viste sig da også meget
virkningsfuldt, måske netop fordi hofjæ
germesteren med sin endnu hyppigere
brug af stivede skjorter og flipper havde
forståelse for min situation. Resultatet
blev tilmed over al forventning. Jeg havde
ikke selv nævnt en bestemt sum, men så
småt håbet på 25 kroners forhøjelse. I ste
det for blev min månedsløn fordoblet, så
at jeg fra den 1. september og i de følgen
de ti måneder ville få 100 kroner og det
endda, skønt jeg i mit andet år kun havde
een elev. En meget væsentlig grund til, at
jeg var glad for dette, var, at jeg nu med
henblik på den uvisse fremtid ved fornuf
tig økonomi ville være i stand til at lægge
penge op.

Som passiv deltager i de store klapjag
ter, som tilskuer, når Henrik var med til
at skyde krager fra en af kragehytterne,
og på grund af hyppige besøg i fasaneriet
og i overjæger Knarreborgs og hans kones
hyggelige og gæstfrie hjem, havde jeg fået
nærmere kontakt med Overgårds skytter
end med nogen af godsets andre funkti
onærer. Andenskytten og jeg havde jo
desuden et nært samarbejde, når »pro
blembarnet« terrieren skulle soigneres, og
dette førte til et andet og mere spændende
kompagniskab. Under en periode med
jævnt snefald og meget hård frost op imod
julen 1919 havde skytterne fået færten af,
at der var krybskytter på færde i skovene
og ude ved strandengene i det lave vand
langs bredden af fjorden og Kattegat. An
denskytten, som gik op i sit arbejde med
stor nidkærhed, spurgte mig en dag, om
jeg havde lyst til at gå på »krybskyttejagt«
sammen med ham. Efter at jeg først, hvad
jeg fandt var rigtigst, havde fået hofjægermesterindens tilladelse til denne virk
somhed, der lå noget uden for min ger
ning som huslærer, ledsagede jeg ham ved
flere lejligheder på spændende togter, der
altid foregik i dagens sidste timer.
Nu var vi jo hverken ude efter at jage
eller skyde krybskytter som andet vildt,
men brugte vel ordet »krybskyttejagt« for
at skabe lidt mere spænding og dramatik
om vort forehavende. Hvad vi gjorde, var
at patruljere i terrænet. Bare ved vor
nærværelse og nu og da, når vi mente at
være kommet nogle vildttyve på nært
hold og kunne høre dem, ved at affyre et
par skræmmeskud, kunne vi så jage dem
væk og måske berøve dem lysten til at
fortsætte med deres ulovlige virksomhed.
Man kunne nok inden for rimelige græn
ser have vist en vis overbærenhed med
sådanne krybskytters ønske om at få en
fasan eller vildand i gryden, men man
måtte vende sig imod, at de hverken over

holdt humane jægeres skrevne eller
uskrevne love. De tog det ikke så nøje
med at anskyde et stykke vildt, og alene
den kendsgerning, at de jagede om natten,
forhindrede dem ofte i at finde anskudt
eller dræbt bytte.
Skytten og jeg klædte os på som til en
polarekspedition, før vi ved 10-tiden
startede vore lange vandringer gennem
skovene og ned til engene og digerne ud
imod havet. Jeg følte mig helt drabelig
med en seksløbet revolver i lommen på
min korte pels, og han var bevæbnet med
sit daglige arbejdsredskab, en haglbøsse,
der, lige som mit våben, skulle bruges
til at skræmme med, men som han også
behøvede, hvis han skulle give et an
skudt dyr et nådeskud.
Det meget kolde vintervejr gav kryb
skytterne særlig gode muligheder for at
skaffe sig let bytte. Fasanerne søgte væk
fra den kolde, snedækkede jord og satte
sig om natten til hvile oppe i træerne i
vinklen mellem en gren og stammen, tæt
trykket ind til denne. Når en krybskytte
så, hjulpet af den lyddæmpende sne, sneg
sig ind på nært hold, blændede og lamme
de han fasanen med lyset fra en stavlygte,
og så var det en let sag at dræbe fuglen
med et langt spyd med modhager - en
sikker og tilmed lydløs metode.
I vandkanten ved fjordbredden, hvor
brakvandet hurtigt frøs til, klumpede vild
ænderne sig sammen. Når et par kryb
skytter så udefra nærmede sig forsigtigt i
en fladbundet pram, var det en let sag at
skyde vildtet i sædet, og i tillid til, at in
gen fra godset ville færdes der ude i sene
aftentimer, kunne de så ro bort med deres
bytte.
Da skytten og jeg en særlig kold aften
havde søgt beskyttelse imod kulden ved at
bore os med fødderne først ind i en halm
stak ude i nærheden af fjorden, så at vi
kun havde hoveder og arme fri, var vi ude
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for et af de tilfælde, hvor vi virkelig følte,
at vi fik et resultat ud af vore anstrengel
ser. Vi hørte den sagte lyd af årer i van
det. Vi krøb straks ud af vort skjul og skød
hver sit skræmmeskud op i luften. Æn
derne fløj skræppende op med larmende
vingeslag, og lidt efter hørte vi plask af
hastige åretag, der snart svandt hen i det
dybe mørke.
Sammenlignet med den uhyggeligt
store og tiltagende kriminalitet i Danmark
i vore dage var forbrydelsernes antal og
karakter i århundredets andet årti for intet
at regne, hverken i by eller på land. Her
regårdene med deres store hovedbygnin
ger med mange adgangsmuligheder gen
nem vinduerne i stueetagerne var alene på
grund af de større værdier, de rummede,
mest udsat for indbrud. Man kendte ikke
dengang til elektriske tyverialarmer, men
selv de levende, hundene, var ikke altid
nok til at afskrække en tyv fra at forsøge
sig.
Skønt hjemmet på Overgård husede ik
ke mindre end tre hunde, lykkedes det alli
gevel en tyv at komme uset og uhørt ind i
slottet en nat i slutningen af vinteren
1920. Om morgenen blev det opdaget, at
han havde fået et vindue brækket op,
hvorefter han havde rodet rundt i spise
kammeret. Han var derefter gået op i
førstesalen, hvor han i dagligstuen havde
åbnet et skab med glasdøre, der rummede
hofjægermesterens rigelige beholdning af
fine engelske cigaretter og dyre havanacigarer. I stedet for at tage et par kasser af
dem med sig havde han meget beskedent
nøjedes med en håndfuld af de fineste,
måske fordi han på dette tidspunkt var
blevet skræmt ved at høre en af hundene,
der dog opholdt sig ret langt fra dagligstu
en. Måske var det grunden til, at han ikke
havde stjålet noget af virkelig værdi,
skønt det kostbare sølvtøj i spisestuen nok
kunne have fristet ham.

Indbruddet, og mindre vigtigt tyveriet,
blev selvfølgelig anmeldt, tyven blev for
bavsende hurtigt pågrebet, og kort efter
kom to politifolk i et hestekøretøj til
Overgård med arrestanten, som de måtte
hjælpe ned fra vognen, da han havde
håndjern på. Han skulle til »påvisning«,
og efter at den var afsluttet oppe ved to
baksskabet, blev han og de to kriminal
betjente fulgt til dørs af hofjægermesterinden, der naturligvis havde været med
som vidne og tilskuer under hele turen
gennem det store hus. Jeg var selv med på
vejen ned ad vindeltrappen og ud til kø
retøjet, der ventede med kusken på buk
ken, og dér blev jeg vidne til den ufor
glemmelige afslutning på det uvante be
søg.
Hofjægermesterinden trykkede både
politifolkene og kusken i hånden til af
sked, arrestanten, en pæn og venligt ud
seende mand på omkring 30 år, der uden
håndjernene, men i politiuniform godt
kunne have byttet rolle med betjentene,
måtte selvfølgelig hjælpes op i vognen, og
da hans lænkede hænder diskret var blevet
skjult af et tæppe, var alt parat til afgang.
Man havde dog gjort regning uden »vært
inden«, for pludselig kom Estrid Castenschiold i tanker om netop sine værtin
depligter. Hun bad skyndsomt kusken
vente med at køre, så beklagede hun, at
hun havde glemt at byde »deherrer« på en
cigar, hvorpå hun bad den stuepige, der
var til stede, om at gå op i dagligstuen og
hente »kassen med de fine cigarer«.
Jeg kunne have undt min afdøde hus
lærer- og forfatterkollega - sans compa
raison - Gustav Wied at opleve det, der så
skete, og det kunne være blevet et herligt
indslag i en Gustav Wiedsk herregårds
film. Da stuepigen lidt efter kom ned
med cigarkassen, rakte Estrid Castenschiold
den op til de tre officielle besøgende, som
med tak tog imod en cigar og stak den i

jakkelommen til senere nydelse, men net
op som kusken igen ville sætte vognen i
gang, tog hofjægermesterinden hurtigt en
cigar op af kassen, og helt på det rene
med, at arrestanten var forhindret i at ta
ge imod den, stak hun den lige ind i mun
den på ham med ordene: »Værsgo',
Nielsen! Jeg véd jo, at De kan li' dem!«
Hvis den hensynsfulde cigar-giver ikke
havde heddet Estrid Castenschiold, var
denne lille solstrålefortælling sikkert endt
her, men solen kom til at skinne over
»Nielsen« igen, og mere end een gang.
Han fik, som rimeligt var, en meget mild
dom, og så snart han var kommet ud af
fængslet, fik hofjægermesterinden ham
opsporet og engagerede ham som anden
chauffør efter at have fået at vide, at han
havde kørekort. Da hun fortalte mig, hvad
hun havde gjort, sagde hun med ord, jeg
straks mindedes at have hørt før: »Jah, De
tror da, jeg er tosset, »Jern« - at jeg an
sætter ham som chauffør, men jeg véd da,
at han aldrig vil stjæle fra os igen.«
Den rare Nielsen blev ikke alene en god
og påpasselig chauffør, men også en skat
tet »legeonkel« for Erik og Karin Lisa. Jeg
besøgte ham ofte sammen med dem i hans
værelse nede i avlsgården. Under samtaler
med ham i enrum erfarede jeg, at han som
ung havde været i Argentina og i et par år
arbejdet hos danske kolonister dér. Det
fortalte han mange interessante ting om,
og jeg var en særlig opmærksom og vide
begærlig lytter, da dette fjerne spansk
amerikanske land på det tidspunkt fra
kun at have været et ubestemt geografisk
begreb var begyndt at optage mine tan
ker på en mere alvorlig måde.
(NEU, skrevet 1981).
Peter Jerndorff Jessens erindringer er fo
reløbig nået hertil, men fra kammeraten
Ebbe Christensens omfangsrige beretnin
ger i NEU kender vi de unge mænds strå-

Da huslæreren agtede sig til Sydamerika fik han
lov til at gå i lære hos smeden på Overgård. Han
ses som nr. 2 fra venstre sammen med smeden
og smedesvenden og læredrengen 1920. I
Argentina skulle Jerndorff Jessen få god brug for
sine i hast erhvervede kundskaber i at arbejde
med jern. Også ridning fik huslæreren lejlighed
til at øve sig i som huslærer.

badser og eventyr i Syd- og Nordamerika,
der for Ebbe Christensen resulterede i et
livslangt arbejde som olieborer i Syda
merika og senere i Danmark, medens Pe
ter Jerndorff Jessen udmøntede sine erfa
ringer i en række drengebøger og journa
listvirksomhed og da i øvrigt også som
sproglærer. Afsnittet om huslærertiden
blev skrevet, efter at han i radioen havde
hørt en udsendelse om NEU med oplæs
ning af Ane Marie Nielsens oplevelser
som husholdningselev på Åkær (se side
40). Hans eget indtryk var helt ander
ledes. Han så herregården fra en anden
vinkel.

A f saglige grunde bør vi tilføje, at æg
teparret på Overgård stod foran en skils
misse. Det kan nok anes i de hyppige rej
ser, men i dagliglivet mærkedes det ikke.
De var virkelig dannede mennesker, til
føjer beretteren.
Estrid Castenschiold boede som ældre i
et hus ved fødegården Holsteinborg. Un
der navnet Estrid Bech har hun givet en
fin skildring af barndomshjemmet i Povl
Bagges bog: Danske hjem ved århund
redskiftet, 1947, side 164-185.
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Kam m erj om fruen

Kammerjomfruen var ansat til at sørge
for pasningen af godsejerfruens tøj. Hun
gjorde rent i fruens stuer, og hun bistod
ved badning, frisering og påklædning.
Det kunne være en tidligere barnepige,
men en dygtig og pålidelig stuepige kun
ne også vælges til opgaven, mod at hun
forpligtede sig til ikke at gå til bal og fær
des mellem unge uden for gården. Man
ville sikre sig både mod sladder og even
tuel smitte:

Tjenerstaben fra Holsteinborgs hovedbygning er
fotograferet på havetrappen. Vi har lånt billedet
af Marius Sølberg, hvis moder forlod gården
1897. Køkkenkonen har sat sig pænt i
baggrunden.

Den meget gamle kammer
jomfru
Marie Antoinette von Lowzow fortæller
om kammerpigen Nicoline Bahnsen, født
1819 i Nykøbing på Falster. Hun kom i
huset hos baron Charles Borre Selby på
Orupgård. Hun skulle hjælpe baronessen
med at sy og passe hendes og døtrenes tøj.
Baronen var gesandt i Haag, og hun har
mange gange gjort rejsen fra Orupgård til
Haag og tilbage igen. Da datteren Ella
blev gift med baron Frederik L. D. We
dell Wedellsborg fulgte pigen med, og da
Ella Wedell døde, fulgte pigen med dat
teren Marie, da denne blev gift med Niels
Basse Føns på Hindsgavl. Marie døde i
barselseng, og på dødslejet bad hun
kammerpigen om at vogte barnet, der fik
navnet Ellen Føns, der er beretterens mo
der. Den lille Ellen kunne ikke sige
Bahnsen. Det blev til Brahma, og det
navn beholdt hun, og hun overvågede op
væksten af fjerde generation i den slægt,
som beretteren er femte generation af:
Som man forstår, var Brahma en strålen
de modererstatning for min mor, men
hun kunne være bestemt, og hun var
overomhyggelig. Når hun var bange for,
at Mor skulle gå ud uden lov, så gemte
hun simpelt hen hendes tøj, for øvrigt
klædte hun hende af og på som en bedre
kammerjomfru, og det gjorde Mor tem
melig afhængig med hensyn til sin på
klædning. Hun har såmænd fortalt mig,

at hun på sin bryllupsaften satte sig til at
græde, fordi hun aldrig før selv skulle tage
sine strømper af. Ja, hun gjorde det heller
ikke ret meget senere i livet, da hun altid
havde kammerjomfru. Den sidste, en
trofast sjæl, Ingeborg Andersen, der af os
børn blev kaldt for Agurk, havde hun i 30
år. Hun døde kort før Mor selv, og jeg
tror faktisk, at det var medvirkende til, at
Mor tabte den sidste livslyst. Nå, der var
også visse former, som Brahma holdt på,
måske lidt snerpet. Sådan bebrejdede hun
Mor meget alvorligt, at hun ved et bal
havde danset to gange med kronprinsen,
det var den senere Christian den Tiende,
for så opfordrende måtte en anstændig pi
ge ikke være. Da Mor blev gift med Far, så
var Brahma ikke særlig venlig, nok var
han jo af Selbyfamilien, men han tog jo
hendes engel fra hende. Den første tid ef
ter Mors ægteskab forblev Brahma, der
nærmede sig de 80 år, på Hindsgavl, men
tante Karen, Mors halvsøster, der styrede
huset, var ikke god mod hende. Derfor
flyttede Mor hende hjem til Steensgård,
og der fik hun sin egen kammerjomfru,
Karen Hansen, til at passe sig og to gode
værelser, hvor de kunne bo i fred og ro,
og så fik hun også en væmmelig lille hvid
puddel, der hed Snap. Jeg kan huske, den
napsede alle i benet. Men der havde hun
det godt resten af sine dage, til hun døde i
1909, 90 år gammel,
Ja, jeg repræsenterede jo femte genera
tion af familien, i hvis hjem hun havde
været. Jeg var ni år, da hun døde. Det var
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ret ofte, at min ældre søster og jeg gik op
på første sal, hvor hendes værelser lå, og
så til hende, for hun kom sjældent ned i
stuerne, og hun spiste også oppe hos sig
selv. Når hun endelig gik ned i en af dag
ligstuerne, hvor Mor var, så åbnede hun
først døren på klem, og så sagde hun: Er
han der? Det var Far, hun ikke ville møde,
og var han der, så gik hun igen. Hun lod

ikke til at bryde sig så meget om mænd.
Det fortælles dog, at hun engang i forti
den var forlovet, og den unge forelskede
mand sendte hende en ring, lavet af hans
eget hår, det var nemlig højeste mode
dengang, men sådan noget svineri ville
hun sandelig ikke have, så hun slog op
med ham, og hun vovede sig aldrig senere
på den galej.

Hun var ellers fra en tid, da hygiejnen
ikke stod alt for højt. Hendes vandfad var
på størrelse med en spølkum. Jeg går ud
fra, at det kun blev brugt til at vaske
fingrene lidt i. På den tid havde de ikke
badeværelse på Steensgård, men alle fik
bragt et rundt blikbadekar og to spande
med koldt og varmt vand ind hver mor
gen, men jeg tror aldrig, at de er kommet
indenfor Brahmas dør. Men trods alt så
skulle jo det lille vandfad, hun havde,
tømmes ud, og hun insisterede på at smi
de vandet ud ad vinduet, det var hun vist
vant til. En gang var hun så uheldig at
ramme en af murerne, der i lang tid arbej
dede der, i hovedet med vandet, og han
klagede til Far, og Far forbød hende
strengt at smide vand ud ad vinduet, men
hun blev ved, og når hun igen ramte en
murer, så fik han to kroner for at tie stille,
og følgen var, at murerne ofte gav sig til
at arbejde under hendes vindue, når de
vidste, at hun stod op og skulle smide
vandet ud.
Jeg husker hende som en lille sirlig da
me med hvidt hår og en stor blondekyse,
der var bundet i en sløjfe under hagen.
Hendes kjole var som regel sort og i gam
meldags snit med stramtsiddende, lang
ærmet bluseliv med mange knapper ned
foran og endende i en spids midt på ma
ven. Hendes ansigt under den hvide kyse
var gråligt, kun midt i panden, der hvor
Mor plejede at kysse hende god morgen
hver dag, var der en rund, hvid plet. Hun
så gerne, at præsten, pastor Hansen, af
lagde hende besøg en gang imellem, og
ved et af disse besøg der endte han med at
sige til hende: Ja, frøken Bahnsen, så ved
De jo nok, hvem De skal henvende Dem
til, hvis De mangler noget? Ja, sagde hun,
selvfølgelig til grevinden. Ja, men hvis
grevinden nu ikke er der, sagde han, hvem så? - Naturligvis til børnene, svare
de hun. Ja, sagde han, jeg mener nu til

Vorherre. - Det behøver De sgu ikke at
fortælle mig, for det læser jeg om i min
bibel hver morgen, replicerede hun (hun
brugte ofte ordet sgu).
Somme tider, når min søster og jeg fik
lov til at køre med lærerinden og kam
merjomfruen med kusk og hestevogn til
Fåborg for at besørge ærinder, så var det
altid med først at tage en tur op til Brahma, for så vankede der en krone til hver,
og det var mange penge til at købe legetøj
for dengang. Ja, sådan var Brahma. I dag
kunne man ikke fremtrylle en type og en
personlighed som hendes med den kær
lighed og ansvarsfølelse og selvopofrelse,
som hun besad. Se, nok havde hun fortalt
Mor meget, men hun kunne også tie stille
og holde på en hemmelighed, når hun
mente, det var hendes pligt over for fami
lien. I den fælles omgangskreds, som
Hindsgavl dyrkede, en serie familier fra
de andre herregårde, var der også en ung,
meget flot og køn mand, og der hviskedes
i familien om, at sympatien mellem Marie
Fønss og ham var lidt for varm. Brahma
var vel nok den eneste, der vidste nær
mere derom, og mor, der også havde hørt
hviskeriet, prøvede, da Brahma var på
Steensgård, at få sandheden ud af hende.
Men nej, det var hendes hemmelighed, og
hun tog den med sig i graven.
(NEU 35950, skrevet i 1960erne).

Når godsejerfamilien ikke var hjemme på gården
eller ikke beboede alle de møblerede rum i
gården, kunne møblerne forsynes med overtræk
som på Bidstrup i Himmerland, da Hugo
Matthiesen besøgte den i 1933.
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