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De, der ikke har levet i tiden nærmest
omkring århundredskiftet med det
nøjsomme liv, man levede dengang, de
aner ikke, hvad det vil sige at leve.
Christian Lunn
oberst, om fødegården

Godsejerfruen Bodil Lange fotograferede den 11.
april 1909 Ørbæklundes mænd på vej ud på
sneppejagt. Godsejer Rasmus Lange står midt for
trappetårnets portal, der er dateret 1593. Til
venstre ses den ældste søn Einer, der var mærket
efter et angreb af smitsom meningitis, og han
døde som ung. Til højre står søstersønnen Kai
Uldall i frakke og dernæst Lars-Haagen Lange,
der overtog gården. Der anvendtes megen tid på
at uddanne godsets unge mænd til at blive gode
jægere. Hertil hørte oplæring i ansvarlighed i
håndtering af våben, mådehold over for
vildtbestanden og i at reagere hurtigt og sikkert i
en situation.

To af beretningerne har som et hovedmotiv
lydigheden, og i alle spores den stærke prægning
af miljøet. Midlerne var mange. Paul Bergsøe
fotograferede et af dem en augustdag 1893 på
Rudbjerggård.

Indledning
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Udgaven

B eretningerne

I 40 år der 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 handler om vægter og køkkenkarl,
husjomfruen og hendes hjælpere i køkkenet, stuepigerne og deres
hjælpere, kusk og folk i herskabsstalden, tjener, barnepige, hus
lærere og kammerjomfru.
I dette syvende bind er der samlet beretninger fra seks personer.
De er alle født og vokset op i herskabsmiljøer, de fire på almindeli
ge herregårde, medens den femte belyser et grevskab, hvis særlige
arveregler beskyttede det mod arveopdeling, idet grevskaber, ba
ronier og stamhuse arvedes af eet af børnene, medens de øvrige
kun fik del i en eventuel privatformue. Situationen i dette tilfælde
er skildret af den sidste beretter.
Det følgende bind vil handle om herregården og omgivelserne
samt indeholde resumé og registre.
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 forhå
bentlig 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. Det
skal tilføjes, at i syvende bind er der fortrinsvis anvendt erindrin
ger, som først er kommet NEU i hænde, efter at beretterne var
gået bort. Forkortelser og udeladelser er foretaget i samråd med
fortællerne eller disses efterladte.

Billederne til dette bind er fortrinsvis lånt af beretterne og deres
familiemedlemmer, undertiden i fjerne led. Der er for en stor del
tale om amatørbilleder, hvis styrke er indholdet og ikke den tek
niske kvalitet. I nogle tilfælde er der tale om billeder, som beret
terne har siddet og set på, da teksten blev skrevet.
Affotograferingsarbejdet er udført på Lennart Larsens og Niels
Elswings atelierer på Nationalmuseet, og trykkeriets fagfolk har
gjort deres indsats for at give læserne det bedst mulige resultat.
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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Knabstrup

Obersten om fødegården
Oberst Christian Lunn er født 1880 på
Knabstrup. Faderen Sigismund Lunn var
på det tidspunkt forpagter af gården, som
han overtog 1886 efter sin fader C. F. A.
Lunns død. Han ejede den til sin død
1929, da den blev til et familieaktiesel
skab, der stadig fører gården videre.
Knabstrup kom i slægtens eje i 1776, da
cand. theol. Christian Lunn købte den
antagelig med støtte fra faderen, der var
skipper og senere gæstgiver i Nyborg.
Beretteren Christian Lunn var hjemme på
Knabstrup til tiårs alderen. Siden har han
været på gården i ferier:

Middelalderborgen Knabstrup, hvis voldsted
endnu ses, blev 1622 flyttet 650 m mod
østnordøst til sit nuværende sted, efter at den
gamle gård var brændt. 1861 lod Villars Lunn
den nuværende hovedbygning afløse den gamle
brøstfældige bindingsværksbygning. Huset blev
bygget efter tegninger af arkitekt Dahlerup. Eiler
Jørgensen tegnede ovenstående billede, set fra
sydvest, til Illustreret Tidende 1867.
Forpagterfløjen på Knabstrup set fra øst fra
svinehuset. Her boede beretterens forældre, også
efter at de havde overtaget gården ved
farfaderens død 1886. Først da farmoderen 1892
flyttede til Dortheaslyst, kunne de unge overtage
hovedbygningen. Da var beretteren flyttet
hjemmefra for at gå i skole.

Hovedgården Knabstrup i Sønder Jernløse
sogn ligger alene i sognets vestende 5 km
fra kirkebyen.
Gården var på det omhandlede tids
punkt på 77 tønder hartkorn, 1000 tønder
land, deraf ager 500, skov 250, eng og
mose 200, resten gårdsplads, have og et
midt i arealet liggende teglværk. De 200
tønder land eng og mose ligger 4 km fra
gården i det store engdrag mellem Kundby, Bjergby og Løvenborg. Jorden er me
get forskelligartet spændende fra sand og
grus til ler og mosejord. Det hele er meget
bakket og vanskeligt at drive. Besætning
var efter en opgørelse af 1886: 6 tyre, 152
køer, 4 stude, 7 toårs, 26 eetårs kvier, 50
kalve, 28 heste, 2 islændere, 4 treårs, 4
toårs og 3 eetårs plage, 1 orne, 11 søer, 36
fedesvin og 17 grise.
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stald, i midten følbokse og karlekamre.
Bygget i 1770erne. Brændt efter lyn
nedslag 1890, hvorved 19 heste og 2 føl
indebrændte. Stråtag.
Laden:
Røde mursten og grundmur. Ombygget i
1870erne. Spåntag.
Kostald:
Delvis gammelt bindingsværk, der måske
gik tilbage til 1620erne, delvis røde mur
sten af grundmur. Ombygning begyndt i
1870erne og efterhånden endt i 1953.
Spåntag.
Mejeri:
Egebindingsværk, hvidkalket. Stråtag. I
nordre ende det egentlige mejeri med alle
herhen hørende maskiner. I udbygningen
mod øst dampmaskine. Derefter var byg
ningen delt i: Kværnhus, vaskehus, bolig
for mejerske og mejeripiger, bolig for for
valter og to til tre landvæsenselever. I den
lille udbygning i søndre ende var bødker
værksted, hvor man lavede smørdritler og
tøjrepæle, et lille svinehus, der danner
forgrund på et af Joachim Skovgaards be
rømteste billeder (Statens Museum for
Kunst). Mejeriet er nu nedrevet.
Fedestald:
Muret af kampesten, tegltag. Meget so
lidt. Jeg ved ikke, hvornår det blev byg
get. Det anvendtes til fedning af stude og
kalve. På lofterne var magasin for kraftfo
der.
Plan over Knabstrup 1880-1890
Hovedbygning:
Røde mursten og grundmur. To etager og
kvist. Ingen kælder. Opført 1861.
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Forpagterbolig:
Gammelt egebindingsværk

med

røde

mursten. Een etage. Kælder under den
vestlige del. Yderste østre ende hvidkalket
som minde om, at således var hele byg
ningen for 100 år siden.
Hestestald:
Egebindingsværk, hvidkalket. Nordre en
de arbejdsstald, søndre ende herskabs

Svinehus:
Muret af mursten, tegltag. Opført engang
i 1870erne. Nord for østre ende af svine
huset var der en svinegård, der mildest
talt var noget værre svineri - set med nu
tidens øjne. Efter datidens var det ganske
naturligt.

Borggårdens sydøstlige hjørne med den nye
hovedbygning, der blev færdig 1862. Næste år
blev begge de gamle sidefløje revet ned, og
vestfløjen blev genopført på østsiden, som det ses
til venstre. Soklen og en del af tømmeret
stammer fra den flyttede middelalderborg.
Østfløjen blev indrettet til forpagterbolig.

De med nummer angivne bygninger med
videre var følgende:
1. Grusbunke til de mindste børn at lege
i.
2. Hundehus.
3. Brændestabler.
4. Indeholdt vognport for herskabsvog
ne, tømrerværksted, sadelmager
værksted, kornmagasin.
5. Brændeskur.
6. Hønsegård.
7. Ællingehus.
8. Brønd.
9. Rundgang for 8 heste, der drev et
tærskeværk, der stod inde i laden.
10. Rundgang for en tyr, der pumpede
vand fra åen op i en stor vandbeholder
til vanding i kostalden.
11. Bindingsværkshus, hvidkalket med
stråtag. Jeg ved ikke, hvornår det er
bygget, men det er gammelt. Stryge

stue, rullestue samt tørvehus. Det var
godt at have tørvene tæt op ad det
rene tø j!
12. Bindingsværkshus, for en del lerklinet, hvidkalket med stråtag. Brugbart
i visse perioder til kalve samt til slag
tehus. Nu nedrevet.
I det omhandlede tidsrum boede mine
bedsteforældre i hovedbygningen og mine
forældre i forpagterboligen. Min bedste
fader døde i 1886, hvorefter min fader
overtog gården som ejer. Min bedstemo
der blev boende i hovedbygningen til
1892, hvor hun flyttede til Dortheaslyst,
og vi flyttede op i hovedbygningen.
Tyende og lignende hos mine bedste
forældre var husjomfru, 2 stuepiger, kusk
samt »Ole Krøjerup«. Sidstnævnte var
pukkelrygget, men havde et meget fint,
nærmest ædelt formet ansigt. Han var
som ung kommet til gården som landstry-
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ger og havde fået lov at sove i stalden en
nat - men han blev på gården, til han døde
i en alder af nogleoghalvfjerds år. Hans
hverv var at gøre alt det, som ingen andre
gjorde, luge i gården og meget meget an
det. Desuden var der en gartner og nogle
gamle koner til at passe haven. Alle disses
lønning ved jeg intet om. Hos os var der af
tjenestefolk: Til familien indendøre 1
husjomfru, 2 stuepiger, 1 fripige, som re
gel 1 barnepige eller amme. Til avlsgården
1 kokkepige, 1 kusk, 6-8 karle, 2-3 røg
tere, 1 mejerske og 4-5 mejeripiger. Des
uden fandtes en stab af mer eller mindre
faste husmænd, hvis koner ofte deltog i
malkningen. En del af dem havde faste
bestillinger, men når dette ikke krævede
dem, deltog de i gårdens almindelige ar
bejde. Der var således smed, hjulmand,
tømrer, fyrbøder til dampmaskinen i me
jeriet og lokomobilet, der trak tærskevær
ket, maskinpasser til alle andre maskiner,
ladefoged, bødker, der lavede smørdritler,
spande og tøjrepæle. Der var ikke fast sa
delmager på gården, idet man brugte en,
der tid efter anden flyttede fra gård til
gård, hvor der var brug for ham. De for
skellige folk kaldtes ved navn, mest ved
fornavn eller ved de forannævnte beteg
nelser. Øgenavne og lignende anvendtes
ikke. Det hele var et lille, så temmelig
afsluttet samfund, hvor de enkelte perso
ner sjældent skiftede. Karle og piger blev
som regel et par år, inden de drog andre
steder hen for at se noget nyt. De rekrut
teredes normalt blandt husmændenes
børn.
Hvilke pligter, der påhvilede husjom
fru, stuepiger, barnepige, amme, kokke
pige, kusk, mejerske og mejeripiger, siger
nogenlunde sig selv, kun at husjomfruen
lavede maden til herskabet og kokkepigen
maden til borgestuen. Der er engang
imellem nogle, der har opholdt sig over,
at man ikke kunne spise af samme gryde.

Det kunne man såmænd godt have gjort,
hvis herskabet havde slået sig på folkegryden. Thi folkene kunne ofte ikke blive
mætte af den mad, der serveredes for os. I
alt fald ville mangen en karl være gået
sulten i seng efter den gang varm mælk
med rugbrødsterninger i, der normalt ud
gjorde min aftensmad. Hvorfor »fripigen«
havde denne mærkelige titel, er der ingen
nu, der ved, thi fri havde hun aldrig. Hun
var den yngste af holdet og var derfor en
slags stik-i-rend for alle. Efter et års tids
tjeneste som fripige kunne hun forfrem
mes til stuepige.
En del særbestillinger er omtalt oven
for. Af de andre havde ladefogeden opsyn
med alle beholdninger i lade og kornma
gasin. En karl med titel staldkarl passede
hestenes fodring, og bødkeren passede fod
ringen i kostalden. Endelig passede en
husmand fodringen af svinene. Han
kaldtes også - foruden ved døbenavn Vægteren, fordi han havde været vægter
på gården, inden denne bestilling blev op
hævet.
Forøvrigt deltog alle i årstidens arbej
der, hvis forløb var omtrent følgende:
Forårspløjning, såning, tørveskær, hø
høst, hjemkørsel af brændsel, kornhøst,
efterårspløjning, efterårssåning, tærsk
ning, skovning og kørsel af roer og skov
effekter. Og så kom den tid, hvor man
tog sig af alt muligt småpilleri, og hvor
man gik og spejdede efter, om solen ville
indvarsle så meget forår, at man kunne
komme i gang med pløjningen igen.
Kvinderne havde indearbejde, kun me
jeripigerne var til malkning ude, når køerne var på græs. Mændenes arbejde lå i
stalde og lader og udendøre, bødkeren
deltog i slagtning. Karle og husmænd
havde deres bestemte heste at strigle og at
køre med. Mejeripiger og malkekoner
havde deres bestemte køer at malke.
Så vidt jeg ved, stod folkene op om

morgenen om sommeren klokken 5, om
vinteren klokken 6. Men iøvrigt gjaldt
systemet: Tidligt op og tidligt i seng. Jeg
ved ikke, hvem der vækkede, men Ole
Krøjerup havde et system, overfor hvilket
Storm Petersen er en hel sinke. Vække
uret var sat fast i en klemme. En snor om
vækker-optrækket trak under ringningen
en pind ud under et brædt under loftet. På
brædtet lå en sten, der ved sit fald ved et
system af snore trak dynen af Ole. Så
vågnede han.
Måltider for folkene var morgendrik,
straks efter at man var stået op. Frokost kaldet frukost - klokken 9, middag klok
ken 12 og derefter middagssøvn, midaften
klokken 4 og aftensmad kaldet nadre, det
vil sige nadver, klokken 7. Nadre udtales
med blødt d. I seng ved 9-10 tiden, men
det rettede sig efter, hvor meget lys der
var på himlen. Efter aftensmaden var der
for pigernes vedkommende kun opvasken.
Alt andet arbejde var udført i dagens løb.
Efter opvasken om aftenen sang og danse
de pigerne ofte i forstuen. Det var vi børn
ofte med til.
Med hensyn til fritid, gik dagen med
arbejde, natten gik med søvn både for
herskab og tyende og for hele egnen iøv
rigt. Søndagene var naturligvis fridage li
gesom alle andre helligdage, men begrebet
ferie eksisterede ikke for andre end skole
børn. Man var kort sagt på stedet altid.
Havde nogen brug for en aften ude, hen
vendte han eller hun sig til husbond eller
madmoder med anmodning om at måtte
»gå bort«. Den tilladelse blev naturligvis
givet, og så var det en selvfølge, at man
mødte næste morgen til arbejdets begyn
delse.
Som regel var der nogle, der skulle have
en dag fri tæt efter første maj eller første
november for at tage til Holbæk på indkøb
af tøj eller lignende. Fritid i dagens eller
aftenens løb benyttedes for pigernes ved-

Den vestlige gårdsplads set fra hovedbygningens
hoveddør mod nord. Fra venstre ses hestestalden,
vandingen, Kejseralleen, laden, vognporten og
brændehuset.

kommende mest til at sy på eget tøj eller
sy på udstyr med muligt giftermål for øje.
Det var de varer, der var købt i Holbæk.
Følgen af hele denne måde at leve livet på
var blandt andet, at der altid var en hel del
mennesker til stede på gården, hvis noget
skete, som for eksempel da hestestalden
brændte ved lynnedslag i sommeren 1890.
Havde man ikke haft alle de mennesker på
gården, var det blevet meget værre, end

det blev. Og det var galt nok endda. Der
var ingen ting, der trak folk bort fra går
den, og transportmidler fandtes ikke ud
over egne ben at gå på. Men der var også
mennesker nok til at hygge sig sammen.
Biindtægter var jævnthen et ukendt be
greb ud over de drikkepenge, som gæster
gav til stuepiger, kuske, staldkarle og Ole
Krøjerup.
Husjomfruen havde eget værelse i den
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østre ende af forpagterboligen. Stuepiger
og fripige boede i et værelse ved siden af
husjomfruens. Kokkepigen kan jeg ikke
rigtig huske, men hun boede vistnok i et
kvistværelse ovenpå. Barnepige eller am
me boede hos børnene. Ugifte kuske,
karle og Ole Krøjerup boede i kamre i he
stestalden. Een eller to i hvert værelse.
Røgterne på tilsvarende måde i kostalden.
Mejersken havde eget værelse i mejeriet.

Mejeripigerne to og to i værelser samme
steds. Systemet droges mere og mere hen
imod »hver sin seng«, men der var dog
nogle dobbeltsenge. I sandheds interesse
må det vist indrømmes, at det til tider
hændte, at en og anden tog fejl af, hvilken
seng vedkommende hørte til. Pigekamre
ne var som regel lidt pænere udstyret end
karlekamrene. Det kom af, at karlenes
fodtøj var mere snavset end pigernes, men

Hollænderstrædet set fra syd. Boligerne i
mejeribygningen (med den høje skorsten) lå i den
nærmeste del - ved »knasten«.

Det var beretterens oldefader, major, cand.jur.
Villars Lunn, der fremavlede den kendte
Knabstrupperhest. Hingsten Frode ses på næste
side i gården på Dortheaslyst 1913, hvor en søn
fra Knabstrup var forpagter.

der var bræddegulv over det hele. Døre og
vinduer var ganske almindelige. Væggene
var hvidtede. Lofterne i forpagterboligen
almindelig gipsede. I kamrene i staldene
var der et eller andet som en slags belæg
ning under loftsbjælkerne for at hindre
støv i at falde ned. Sengene var af træ over
det hele. Senge i flere etager kendtes ikke.
Pigerne inde i huset havde madrasser,
over hvilke der var lagt underdyner, lag
2

Herregårde 7

ner og overdyner af den gamle tunge
slags. I karlesengene var der underst
halm, og over dette dyner og så videre
som for pigerne beskrevet. Jeg husker ik
ke, hvor ofte der skiftedes lagner, men jeg
husker, at det meget ofte var vaskedag, og
at vasken var en stor historie, hvortil der
gik store mængder af hjemmelavet sæbe,
som min moder var en stor mester i at
fabrikere. I kamrene var der iøvrigt bord,

stole og et eller andet til at have noget tøj
i. Personlig vask gik for karlenes ved
kommende mest af en spand, pigerne an
vendte vaskefade.
Min fader tiltaltes eller omtaltes som
forpagteren eller godsejeren, min moder
som fruen. Vi børn ved fornavn, og det er
blevet ved, så længe de gamle folk levede.
Der var selvfølgelig et skel mellem fa
milien og tjenestefolkene, men ikke an
derledes end, at man fra begge sider af
skellet regnede sig for at høre til en enhed,
der kun var fuldstændig, når begge parter
var der. Det forstås vistnok bedre, hvis
man betragter min fader som patriark el
ler klanhøvding, der føler sig til en vis
grad ansvarlig for alle, han har i sit
brød samt for deres koner og børn. Min
fader kendte for eksempel samtlige børn.
Den stue, hvor karle og ligestillede fik
deres mad, hed borgestuen. Pigerne spiste
i køkkenet, og de fik i hovedsagen samme
kost som vi inde. Således var forholdene
jævnthen også på de andre store gårde her
på egnen. Det var egentlig kun julen, der
gjorde en ændring heri. Da var pigerne
med inde, for så vidt man kunne rummes i
spisestuen, men de havde dog et juletræ
ude hos dem selv. Dette havde karlene
også. Men en del af dem var hos deres
familier. Det vil huskes, at de var for det
meste kommet fra de husmandsfamilier,
der var knyttet til gården.
Forholdet mellem gårdens tjenestefolk
og omegnens gårdmandsfamilier var godt
nok. De hørte jo mer eller mindre til
samme familie, og samtlige bøndergårde i
omegnen havde for ikke længe siden væ
ret fæstere under Knabstrup og havde tør jeg sige - kun grund til at have gode
minder om min bedstefader, oldefader og
tipoldefader, der var den første Lunn, der
ejede Knabstrup.
Forholdet mellem tjenestefolkene ind
byrdes var også godt nok. Der var selvføl-
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gelig de smådrillerier, som altid fore
kommer, hvor mange unge mennesker er
samlede, men i al godmodighed. Jeg tror
heller ikke, at min fader havde fundet sig i
andet. En urostifter ville ikke være blevet
gammel i gårde. Forholdet mellem karlene
og pigerne på gården kendetegnes vist
bedst derved, at en del af dem blev gift
med hinanden.
Som allerede nævnt rekrutteredes en
betydelig del af Knabstrups tjenestefolk,
piger og karle blandt børnene af de faste
husmænd, men der kom også en del fra
omegnens gårde, der havde været fæste
gårde under hovedgården. Endelig kom
også en mindre del længere borte fra. Så
dan var gammel skik. Denne er gradvis
ændret, således at man nærmere må sige,
at i nutiden tager gårdmandsbørnene mest
tjeneste hos hinanden, hvis de i det hele
taget tager hjemmefra. Grunden hertil er
efter min mening vanskeligheden ved at
skaffe sig de nødvendige folk til gårdenes
drift. Man bytter så at sige børn inden for
gårdene, men man sender ikke sine børn
til et sted, hvorfra man ikke kan få andre i
stedet. Desuden trækker jo byerne med de
store lønninger og den vidt besungne fri
tid, som de der har den ikke ved, hvad de
skal gøre med. I den tid her er tale om,
altså 1880-90 var det mest skik, at man
tog tjeneste så nogenlunde på hjemegnen.
Dog fandtes der på visse egne nogle skel,
som man nødigt overskred, skel, der som
regel dannedes enten af skovstrækninger
eller mosedrag. Som eksempel på sådanne
skovskel kan nævnes skovene mellem
Torbenfeld og Knabstrup, der skiller
Skamstrup fra Sønder Jernløse, og Store
Bøgeskov nord for Sorø, der skiller Gyrstinge fra Flinterup. En der var født i
Gyrstinge, tog hellere plads tæt ved
Ringsted end i Flinterup, der kun ligger i
den halve afstand. Den slags ting hører
formodentlig dels sammen med et gam

melt forhold mellem herremænd og fæ
stere og dels med en endnu ældre frygt for
de elverpiger, trolde, djævle, vilddyr, rø
vere og andet godtfolk, der kunne tænkes
at holde til i de pågældende skove.
Fra mine drengeår husker jeg kun een
gang, at vi har haft en svensk karl, og han
blev kun et halvt års tid. Langt senere har
her en overgang været polske roearbejde
re. Det hørte op af sig selv i 1914.
Den pladssøgende henvendte sig til min
fader, der forlangte at se hans skudsmåls
bog og iøvrigt spurgte ham ud om, hvad
han duede til, og hvad han særligt kunne.
Han fik så at vide, hvad der forlangtes af
ham - det vidste han som regel i forvejen
af omtale - og hvad lønnen var. Hvis par
terne dermed var enige, var sagen i orden.
En karleløn var for sommerhalvåret
omkring ved 100-110 kroner, for vinter
halvåret 50-60 kroner. I en gammel
regnskabsbog har jeg fundet en opgørelse
over halvårlig lønningsudbetaling for den
1. maj og 1. november 1878. De ser såle
des ud:
1. maj:

Jomfru Hagen
Christian Andersen
P. Petersen
Niels
Ferdinand
Trine
Karen
Christine
Ammen

100 kr
100 »
80 »
10 »
35 »
70 »
30 »
25 »
100 »

NB! Jeg kan vanskeligt forestille mig, at
gårdens drift kunne gå med en så ringe
besætning. Der må have været flere folk,
der så må være kommet ind på en anden
konto. Ammen har været på særlig kost. I
slutningen af foregående måned er opført
en post slået sammen af flere ting, blandt
andet »øl til ammen«. Mon det er derfor,
min broder Henrik blev en krudtkarl?

Pr 1. november nævnedes ingen navne
og nogle karle og piger blev slået sammen
i flok. Der udbetaltes til:
Forvalter
Husjomfru
4 piger
Karle og drenge
Jomfru Becher, mejerske
5 mejeripiger
Mejerist
Svinepasser

100 kr
125 »
256 »
526 »
125 »
272 »
150 »
42 »

Skiftedage var 1. maj og 1. november. De
kaldtes majdag og november. Fæstemål
var på et halvt eller helt år. Denne gode
gamle faste regel er i tidernes løb gradvis
ændret, indtil man er kommet til de løse
forhold, der findes nu, hvor man egentlig
aldrig aner, hvor mange eller hvor få folk,
man har til at drive en gård, hvorved man
er tvunget til mere og mere maskindrift.
Thi en fabrik i en by kan eventuelt stand
ses, og man kan lukke døren, og så sker
der forresten ingenting, men et landbrug
skal holdes i gang af hensyn til dyrene og
til, at folk i byerne især småbørn skal have
mælk. Den første begyndelse til de mere
løse forholds indtrængen skete, efter hvad
jeg kan forstå med skudsmålsbogens af
skaffelse og med, at N.N. udslyngede den
floskel: »At tjene er at trælle«.
Karle og piger fik penge og »fri sta
tion«, som det kaldtes, men hverken uld,
får eller hø. Ved juletid fik pigerne noget
tøj, som de selv kunne sy. Manglede de
kundskaber i syning, søgte de hjælp enten
hos min moder eller - de mere beskedne
og sky - hos »sykonens Anna«. Vask og
reparation af karlenes tøj skete vistnok
mest ved hjælp af mejeripigerne.
Her var et antal faste husmænd, der
blev betalt efter antal arbejdsdage. Antal
let var skiftende, men har ligget mellem
otte og tolv. De boede som regel i huse,

Til venstre ses brønd, ællingehus, brændehus og
hus til vogne og værksteder. Til højre laden på
Knabstrup. Fotograferet af Viggo Lunn.
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der tilhørte gården og mest i landsbyerne
Krøjerup, Dramstrup, Kagerup, Vented,
Nøkkentved og Bakkerup. Nogle huse
havde kun have, andre havde et par tønder
land jord. Foruden de nævnte otte til tolv
husmænd var der også ladefoged, hjul
mand, smed, kusk, tømrer og skovfoged,
der boede i gårdens huse. De nærmeste
syv familier boede inden for en afstand af
en kilometer fra gården, men på selve
gården boede ingen af husmændene. De
fjerneste boede tre kilometer fra gården.
De husmænd, der havde jord, lånte heste
på gården til at pløje med.
Det er sikkert sket, i hvert fald i tidli
gere tid, at en karl og en pige har giftet sig
og så fortsat med at komme på gården.

Der er omtalt sådanne tilfælde fra de
ældre slægtled, min oldefaders og tipol
defaders tid, men jeg kan ikke huske at
have hørt om tilfælde inden for min egen
levetid. Men såvidt jeg ved, blev min
amme - jeg havde nemlig en sådan - gift
med hendes barns fader, hvorefter de tog
arbejde på nabogården, der engang ejedes
af min faders farbroder. Så det blev på en
måde inden for familien. Husmændene
var mest på egen kost, men fik af og til
især efter slagtning nogle madvarer med
hjem. Ved jul fik de en pose risengryn og
et stykke af en gris med hjem. Husmæn
dene lønnedes først og fremmest med
penge, men har også tid efter anden fået
naturalier, men det kan jeg ikke gøre rede
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for, og samtlige de gamle husmænd er dø
de. Af brændsel fik de så vidt jeg husker et
læs brænde og tre læs tørv. Jeg har nævnt
forhen, at alle deltog i tørveskær. Lønnin
gen i penge har jeg en idé om var en krone
om dagen, men jeg kan tænke forkert. I
regnskabsbogen er lønningerne slået
sammen for en uge ad gangen, men der
mangler oplysning om, hvor mange mand
har haft hvor mange dage. Eksempelvis
skal jeg give følgende udskrift af regn
skabsbogen :
Daglejernes afregning
3/3
»
»
10/3
»
»
17/3
»
»
24/3
»
»
31/3

116.12 kr
116.88 »
83.02 »
191.41 »
107.03 »

Mælkeydelsen for et enkelt år var:
Januar
5469 kandermælk å 18 V2 øre
Februar
6514 »
«
173M »
Marts
6464 »
»
17 ^3 »
April
9248 »
»
17 V2 »
Maj
10502 »
»
143/4 »
Juni
12236 »
»
1311/i6 »
Juli
13341 »
»
13 V2 »
August
11333 »
»
153M »
September 8853 »
»
15 V2 »
Oktober
6734 »
»
16
»
November 5253 »
»
157/i2 »
December 3445 »
»
I6V2 »
1 kande = 2 potter = 2 liter.
Husmandskonerne deltog oftest i malk
ningen, men havde normalt ikke andet ar
bejde på gården undtagen naturligvis ved
tørveskær og høst, thi det var foruden at
være arbejde en slags familieskovtur, hvor
alle måtte med. Og så var der liv og glade
dage. Konelønnen ved jeg intet om, men
malkepligt hørte med til nogle huse. No
gen gensidighed i »hjælp under særlige

omstændigheder, for eksempel sygdom og
død« kunne der - således som forholdene
nu engang var - ikke blive tale om. Men
ifølge sin stilling som en slags klanhøv
ding pålå der min fader - og min moder da
med - visse pligter, der hvilede på uskrev
ne love, som man havde taget i arv fra
foregående slægtled. En gammel mand,
som jeg traf sammen med for nogen tid
siden, fortalte mig følgende: Han havde
som ung husmand bedt min fader om til
ladelse til at lade en ko græsse på nogle
overgroede skovveje inde i skoven. Min
fader havde svaret: »Nej, det må du ikke.

Men du må sætte din ko ud i Helledemarken (det var en mark, der ligger lige op ad
skoven), for græsset er bedre der, og der
er nok af det«. Set med nutidens øjne var
det et meget fattigt og slidsomt liv at være
husmand i de tider. Men ikke desmindre
havde de næsten alle penge i sparekassen,
og de, der ikke havde, havde meget ofte
drukket pengene op. Det var et fattigt liv
at være husmand, men man spandt heller
ikke guld ved at være herremand, når man
fik ti kroner eller mindre for en tønde sæd
og 73Møre for en liter mælk. Nutiden ville
ikke kalde husmandslivet for trekvart år-

Hollænderstrædet set mod syd. Jægerne fra
»Drengejagten« - årets sidste, for sønnerne og
deres venner - kommer hjem.
Ved mejeriets gavl ses rester af tørvesmulden,
som is fra søerne gemtes i til brug ved køling af
mælken.

Galvangsøen nord for gården tjente til andet end
vanding for kreaturer. Der var karper, mulighed
for en rotur og, om vinteren, skøjteløb - samt
isning til mejeribrug. Begge billeder skyldes
Viggo Lunn.

hundrede siden for menneskeværdigt. Det
er sandt, at husmandens liv var fattigt og
hårdt. En vintermorgen op klokken 5-6 og
så gå de en - to - tre kilometer i snefog og
modvind til herregården for at komme i
gang med arbejdet. Men arbejdsgiveren
var jo ude dagen igennem i akkurat det
samme vejr! Det kunne være koldt at ar
bejde ude, især når der var meget sneryd
ning for sognet - foruden det, som herre
gården havde som ekstra forpligtelse men inde i laden var der læ, og i staldene
var der lunt, og det meste vinterarbejde
var jo inden døre, når vejret var slemt. Og

man var mange sammen. Det var der
hygge ved.
Men vinteren blev efterhånden forbi,
og forårsarbejderne begyndte. Ud i mar
ken under Guds klare sol at fylde lungerne
med den rene luft. Ganske anderledes end
at ånde den stinkende luft i et skummelt
værksted. Høre lærker synge - ganske
anderledes dejligt end spektaklet i en ke
delsmedje. Se sæden komme op og jorden
grønnes og forstå, at man i bogstaveligste
forstand arbejder for det daglige brød
ganske anderledes end en, der roder med
lange talrækker i et stort kontor. Og så
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høsten, det store fællesarbejde, hvor alle
er med at bjerge lønnen for såtidens arbej
de både for en selv og for dem på konto
rerne og fabrikkerne og værkstederne,
den lange høstarbejdsdag, der varer lige til
duggen falder, hvor så familien går hjem
med bevidstheden om, at dagens arbejde
er vel gjort. Jeg overværede engang noget
af en samtale mellem et par af husmændene. En af dem fortalte om de nye ideer,
der var kommet op, om sammenslutning,
om krav rejst i sluttet trop. En anden sag
de ganske roligt »Hvorfor skulle vi lave alt
det der? Vi har det jo godt, som vi har
det«. Mandens navn har jeg glemt, men
han kørte med et par meget store heste, de
største vi havde i stalden, og det var jeg
lille dreng meget imponeret af.
Polakker som løse sæsonarbejdere kom
først på mode langt efter den her om
handlede tid. Grunden til, at man ikke an
vendte løsere arbejdskraft, var formo
dentlig, at man havde arbejdskraft nok.
Til tider endda for mange folk - men en
klanhøvding jager jo ikke nogle af klanens
medlemmer bort, bare fordi der er lidt
småt at bestille.
Lidt ekstra arbejdskraft kom egentlig
kun til anvendelse i sommerferietiden.
Adskillige slægtninge og venners børn
kom nemlig som gæster, så der kunne
være samlet op mod en snes drenge, og
min fader var mere rolig, når hele denne
bande var vel anbragt med at luge roer
eller kartofler, end når den gik løs og le
dig. For hvad kunne den så ikke finde på.
(NEU 12264, skrevet 1955).
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Julen hjemme
For en dreng der på grund af skolegang
ikke har boet hjemme siden tiårs alderen,
kommer julen til at spille en særlig rolle,
når man skal skrive erindringer. Et lille
glimt set fra fodermesterboligen findes
iøvrigt i bind 3 side 36.
Christian Lunn indleder skildringen af
julen med et uddrag af en bog ført af mo
deren Mariane Lunn.
Hun var datter af kniplingshandler
Nielsen i Østergade, København, og hun
skulle sætte sig ind i en herregårdsfrues
forpligtelser:

Til Højtiderne til Folkene
I Julen
Juleaften: Risinggrød, Flæskesteg
Æbleskiver 5 pr. Mand (Sigtebrød til)
Julemiddag: Kjødsuppe, Peberodskjød.
Om Morgenen: Caffe og IV2 Rundenom
Sigtebrød.
Juledags Aften: Sylte.
Anden Juledags Morgen: Caffe, IV2 Run
denom.
Middag: Øllegrød, og hvad man ellers vil.
(Røgterne til Middag).

Skjærtorsdag
Forskjelligt Kaal og Flæsk.
Langfredag
Anden pæn Mad, Bollemælk, Æggekage.
Paaskedag
Morgen: Caffe.
Middag: Suppe Kjød (Røgterne).
Aften: 3 Æg pr. Mand.
Anden Paaskedag: Ubestemt, Grynsuppe,
Sylte, stuvet Kaal eller Kartofler.
Store Bededag
Pintsedag
Morgen: Caffe.
Middag:
Aften:
Til Høstdage gaar til 45 Personer:
5 Potter Gryn til Grynsuppe i den ind
murede Gryde og 3 Potter i den største
emaillerede Gryde.
Til Grød:
Til Vælling: 7 Potter Riis, 45 Kander
Mælk, 70 Personer.

Nytaar
Aften: Risinggrød, Flæskesteg, Æbleski
ver.
Morgen: Caffe, IV2 Rundenom Sigte
brød.
Middag: Suppe, Peberodskjød.
Aften: Sylte.
(Røgterne til Middag).
Fastelavn
En 4 Bolle pr. Mand til Middag med Mælk
til.
Eftermiddag: Caffe.
(Røgterne til Middag).

Blandt Viggo Lunns fotografier fra Knabstrup
findes dette af forpagterens husjomfru.

Til Høstgilde, 50 Personer:
3^2 Rundenom Smørbrød pr. Mand.Godt
4 Lispund Suppekjød - Bryggersgry
den,
Meelboller med Corenner og Allehaande
4^2 Pot Gryn til stiv Riis.
IV2 Pund Corenner.
Halvdelen til Peberodssausen.
Sausen i den lille dybe Gryde.
Den store Spand Meel til Æbleskiver,
Sukker på Æbleskiverne,
28 Pund Meel til Æbleskiver.
5 hvide Spølkummer malede Bønner,
1M Cikorie,
En Tvebak pr. Mand til Caffen.
Lidt Safran i Riisen, Meelboller.
Gulerødder, Sellerier, Porre, Persillerød
der (en aflang Ballie Rødder) og lidt (en
Spand) Kartofler.
Koger Caffen i en Gryde og sier den af.
12 store Sigtebrød. 2 Meieribøtter Dej til
Boller til Suppen.
25 Pund Meel til Æbleskiver til 80 Men
nesker.
Knabstrup ejedes af mine bedsteforældre,
der boede i hovedbygningen - »herska
bet« kaldet blandt os småbørn, der nok
har misforstået, eller ikke forstået, hvad
tjenestefolk ude og inde mente med det
ord. Mine bedsteforældre boede altså »på
herskabet« og en havemur og en række
lindetræer afgrænsede den del af gårds
pladsen, der gik under navn af borggår
den. Dette navn er næsten glemt nu om
dage. Min bedstefader døde i 1886, hvor
efter min fader overtog gården med alle
dens rettigheder og - navnlig - forplig
telser. Men det er en anden historie.
Sammen med mine bedsteforældre boede
tre ugifte døtre, der gik under fællesbe
tegnelsen tanterne.
I forpagterboligen boede altså vi, det vil
sige mine forældre med efterhånden otte
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børn, fem sønner og tre døtre. I den her
omhandlede tid var til daglig de to ældste
sønner i skole i København, medens der
blev holdt en lærerinde, der skulle bibrin
ge de næste så mange kundskaber, at de
også kunne sendes til skole i København.
Alle disse i alt 15 - efter 1886 14 - per
soner var juleaften hos os.
På »herskabet« var der fire tjenestepi
ger. Jeg bruger med flid denne betegnelse,

thi det var piger, der var i tjeneste hos os,
men som regnedes ganske med til hus
standen. Jeg bruger det ord - forstå mig vel
- ikke i nogen nedsættende betydning,
men tværtimod! De var agtede og ofte
elskede medlemmer af vort lille samfund,
hvor hver især søgte at fylde den plads,
som hun eller han nu var sat på, til eget og
til fælles gavn og glæde. Hos os var der
husjomfru, to stuepiger, fripige og kokke

pige samt barnepige eller amme, da min
moder til tider havde brug for en sådan
som afløsning af hensyn til forsultne un
ger. Så var der fire - fem - seks karle, jeg
husker ikke deres bestemte antal, beskæf
tigede i heste- og kostald. Endelig var der i
mejeriet en mejerske og fire til seks meje
ripiger, men disse hørte til en egen lille
husholdning for sig. De boede i mejeri
bygningen og sås egentlig ingen andre

Det fremgår indirekte af godsejerfruens
slagtebog, at der er uddelt slagtemad til jul i
betydelig mængde, både til familierne ansat ved
gårdens landbrug og antagelig også til
godsejerens familie, der ikke havde landbrug selv,
Godsejeren selv stod for uddeling af juletræer til
de ansattes børn. Laura Hansen, der tilbragte en
tid hos gårdens gartner, har gemt et lille brunt
billede fra omkring 1914, hvor både Sigismund
Lunn og gårdens børn er klædt på til julekulden.

Tre piger fra Knabstrup hovedbygning i 1910.
Laura Hansen, der var plejebarn hos gartneren,
har skrevet bag på billedet, at pigerne er Yrsa
Sypige, Martha og Emma.

steder end der og i kostalden. Daglejerne,
der kaldtes husmænd, fordi de som regel
boede i gårdens huse i omegnen, førte helt
og holdent selvstændig husholdning.
Forberedelserne til julen var lange og
mange. Rengøring ude og inde har jeg in
gen klar idé om, men pløjningen skulle
være endt inden jul, og alle redskaber
skulle være i hus inden juleaften, således
at den Evige Jøde ikke skulle kunne finde
noget udestående redskab at hvile sig på.
Bagning og slagtning var noget meget
væsentligt. Der var mange munde, der
skulle mættes eller glædes.
Af min moders slagtebog fremgår, at
man til jul 1879 slagtede to svin; deraf
blev fem spegepølser og tre skinker sendt
til røgning. Men dette var dog småting i
sammenligning med 1880, hvor der blev
slagtet seks svin, hvornæst 14 spegepøl
ser, 14 medisterpølser, 12 skinker, 12 bo
ve og 12 sider blev sendt til røg. Men efter
det har husstanden dog spist sig igennem
seks svinerygge med mørbrad, sylte og
seks hoveder og adskillige meter »rævels
benssteg« og endnu flere meter sorte pøl
ser med meget mere.
Hvad bagningen angår husker jeg først
og fremmest de brune kager, til hvilke
dejgen skulle lægges mindst 14 dage i for
vejen. Den blev lagt i et dejgtrug af træ og
stillet på gulvet under den nederste plade
på et anretterbord i spisestuen. Jeg begri
ber ikke nu, hvorledes min broder Henrik
og jeg kunne krybe derind for at nuppe
noget af dejgen - for den smagte jo så
yndigt - men jeg husker godt nok, at vi
gjorde det. Bordet findes endnu, og der er
ikke megen plads nedenunder. Men så var
der jo jødekager, vanillekranse, brune og
hvide pebernødder og de store julekager
bagt i form, som man kender fra »Peters
Jul«. Særligt julebryg havde vi ikke. Men
så var der indkøb af forskellig art. Et par
gange kørte mine forældre til Holbæk,

25

26

hvor man staldede ind enten på »Isefjord«
eller hos en af købmændene, og så gik
man rundt til de forskellige forretninger,
bøger hos Henningsen, urtekramvarer
hos Ollendorff eller Hammerick, apote
kervarer på Holbæk Apotek, Alfred Ibsen,
forskellige andre varer hos Poul Smith og
så videre. Vognene læssedes med alle va
rerne, og så gik turen atter hjemad.
Under forberedelserne må også regnes
sengeredning og opvarmning af gæste
værelser, thi at man også havde julegæ
ster på Knabstrup behøves vist næppe at
nævnes, selv om de fleste gæster først
kom anden juledag. Lillejuleaften kom
kun »de store drenge«, det vil sige mine to
ældste brødre, der gik i skole i Køben
havn.
Så var der juletræet eller juletræerne.
Der skulle jo leveres til en del hjem. An
tallet voksede i tidernes løb. Det nåede op
på en god snes stykker, og efter sæd og
skik får man dem gratis. Det er et pragt
fuldt syn, når børnene henter juletræer, og
var det endnu mere, medens min fader
levede. Vort eget juletræ var vi børn med
til at hente ude i skoven. Fader spillede
herved den samme lille komedie, som an
dre også har spillet, nemlig at børnene
selv finder og vælger træet. Men i alle
tilfælde var vi selv med til at fælde det,
køre det hjem, sætte det på fod, binde
toppen fast til en krog i loftet, så det ikke
kunne vælte og endelig at pynte det.
Adskillige aftener i forvejen havde hele
familien været travlt optaget af at klippe
net, flette hjerter, lave poser og så videre.
Juletræet blev pyntet i løbet af lillejule
aften. Hvide og røde net, hvide og røde
roser og så alle den slags flagguirlander,
hjerter, kræmmerhuse med mere, man
havde i de tider. Og naturligvis masser af
lys og røde æbler. Juleaftens dag klokken
12 middag standsede alt det udvendige ar
bejde - naturligvis undtagen i staldene,

Dortheaslyst er bygget på jord fra Knabstrup.
Hovedbygningen blev opført 1799 til 1802 efter
tegninger af Ph. Lange som enkesæde for
herregården. Som sådan fungerede gården med
en søn fra Knabstrup som forpagter, indtil den
blev solgt i 1981.

Beretterens farmoder Cathinca Lunn fotograferet
af Viggo Lunn den 2. april 1899 på Dortheaslyst,
hvor hun boede som enke med sine ugifte døtre.

for alle dyrene skulle jo fodres, og koerne
skulle malkes. De gifte folk mødte op på
faders kontor og fik udbetalt lønning, og
hver mand fik et par pund risengryn og et
stykke af en gris, så omtrent svarende til
familiens størrelse - og da det var overstå
et, kunne selve juleaften begynde.
Der var ingen gudstjeneste juleaften; i
hvert fald husker jeg ikke, at nogen er
taget i kirke. Vi må have spist julemidda
gen omtrent klokken 18-18 V2, det vil si
ge, når malkning og aftenfodring var for
bi, thi alle skulle jo være med på een gang
og have maden varm. Man spiste jo nok i
»herskabsstuen« og i »folkestuen« eller

»borgestuen«, som den kaldtes, men der
var sandt at sige ikke megen forskel på
beværtningen. Risengrynene kom fra den
samme sæk købt hos Ollendorff i Holbæk,
mælken kom fra kostalden, og flæskeste
gen kom fra de samme grise. Jeg kan kun
huske, at vi en enkelt gang har fået ande
steg i herskabsstuen, men aldrig gås. Æn
der opdrættede vi nemlig selv, men ikke
gæs, og pengene var små, så man købte
helst ikke, hvis det var muligt at undvære.
Til gengæld var der altid rigeligt af det,
der var. I min moders opskriftsbog står
der for folkenes julemiddag: »Risengrød,
flæskesteg, æbleskiver 5 pr. mand, sigte-
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brød. Julemorgen: Kaffe og D/2 rundten
om sigtebrød. Julemiddag: Kødsuppe,
peberrodskød. Aften: Sylte«. Så var der
forresten også noget om nogle tallerkener
med småkager, pebernødder, nødder og
æbler, men det kan jeg ikke huske! Inde
hos os var der også en mandel i grøden.
Hvad den heldige vinder fik, kan jeg ikke
huske; det har ikke været meget, men det
blev modtaget med begejstring.

Når måltidet var endt, og pigerne havde
vasket op, var tiden inde til, at træet
skulle tændes. Der var jo noget ventetid,
der for de mindre børn kunne falde lang,
men den udfyldtes dels ved, at alle sang
julesalmer, medens min moder spillede
»Det kimer nu til julefest«, »Glade Jul«,
»Et barn er født i Betlehem«, og dels ved
at min bedstefader fortalte historier med
nogle børn siddende på sine knæ. Når pi-

Wggo Lunn arvede Dortheaslyst, men boede der
kun om sommeren, medens hans ugifte faster
Constance Lunn (født 1849 på Knabstrup, død
1980) boede der hele året. Hun står i mørkt tøj
på trappen parat til at tage ud på køretur i »den
store vogn«, fortæller Viggo Lunns søn Laurits
Lunn, der har udlånt faderens billeder. Hans
moder Bodil Lunn (født Malling) står på trappen
til venstre. Det er sommeren 1910.

Bodil Lunn og børnene på vej ud på visit
sommeren 1912. Hendes mand Viggo Lunn tog
billedet, og hendes søn Laurits Lunn-mindes,
hvor ked han var af det, når den herlige leg blev
afbrudt af sådanne ture.

gernes opvask var endt, og de havde nettet
sig, var tiden endelig inde til, at min fader
gik ind i sit kontor til juletræet for at tæn
de det, medens alle andre stod i mørke, de
mindste forrest. Der blev banket tre gange
på døren, og så blev denne revet op - og
der stod juletræet i al sin strålende pragt.
Jeg vil ikke forsøge at give en skildring af
synet og de følelser, det vakte. Jeg beder
kun om, at de, der læser dette, vil tænke

på, at vi i de tider, her er tale om, til
daglig færdedes i noget, som nutiden ville
kalde hel- eller trekvartmørke. Een pe
troleumslampe i dagligstuen, een i spise
stuen ; i køkken og på gange en af de små
lamper med en messingplade bag bræn
deren. I soveværelset var mest tællelys
(hjemmelavede). Men på juletræet
tre-fire dusin stearinlys på een gang!!! I
gæsteværelserne brugtes tællelys eller
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stearinlys under hensyn til rangforord
ningen. I et af gæsteværelserne, der måler
omtrent 5x5 meter, hang i loftet en hvid,
halvklar ampel, i hvilken der var eet ste
arinlys. Vi fandt dengang, at det var
ganske tilstrækkelig belysning i den stue.
Vi havde jo unge øjne, der ikke var øde
lagte af for meget elektrisk lys. Vi kunne
se i mørke ligesom kattene. Men det var
altså det tændte juletræ! Når betagelsen
havde sat sig noget, tog hele familien hin
anden i hænderne og gik rundt om jule
træet syngende »Højt fra træets grønne
top«, så mange vers som man ved fælles
hjælp kunne huske.
Julegaverne lå under træet eller hang på
dette. Påskrift angav til hvem fra hvem.
Udpakningen måtte foregå med en vis
hensyntagen til papir og sejlgarn eller
bånd. Det var kostbare ting, der kunne
bruges igen. Når alt var fundet, takket
for, beundret og diskuteret, og de over
fyldte børnemaver havde fået endnu lidt
juleknas, æbler eller lignende, var tiden
inde til, at de mindre børn blev sendt i
seng. Forældre og andre voksne gav sig til
at læse julebreve.
Juledag kørte så mange til kirke, som
kunne være i en å to vogne. Anden jule
dag kom som regel en del gæster både til
»herskabet« og til os. Da vi alle hørte til
nærmeste familie eller vennekreds, kunne
det til tider være svært nok at huske eller
at finde ud af, hvem der hørte til hvor.
Men spørgsmålet indskrænkedes oftest til
det ganske simple at sætte en kuvert til
eller tage en fra. Dog kan det godt være,
at det nu og da har været lidt vanskelige
re, når man så det fra de fungerende hus
modres plads i samfundet. Set fra gæster
nes var det altså simpelt nok.
Tiden mellem jul og nytår gik kun alt
for hurtigt med alt, hvad man kan foreta
ge sig ved vintertid inclusive jagt- og ju
leselskaber med dans eller ordsprogsleg

enten hos os eller på de andre gårde i eg
nen.
Nytårsaften var for en væsentlig del en
slags gentagelse af juleaften, altså igen
risengrød og flæskesteg. Aftenen gik i
øvrigt med, at alle samledes om et stort
bord og spillede kort, det vil sige de
mindre indviklede spil, hvori mange kun
ne deltage, såsom Sorteper, Skidtmads,
Røde Anders, Halvtolv, eller man »skrev
sedler«. Af disse var der tre slags, hvortil
der udkræves et antal lange og temmelig
smalle stykker papir, 10x30 cm, samt
blyanter, der fordeles mellem deltagerne.
Enhver skriver foroven på sedlen noget
selvlavet, der skal agere en verselinie, og
bøjer om, således at kun det sidste ord kan
ses. Derefter gives papiret til naboen, der
skriver en linie, der rimer med det ord,
der var efterladt nedenfor ombøjningen og
derefter en linie til og bøjer om, så kun det
sidste ord kan ses og så videre bordet
rundt. Når hver har fået sin egen seddel
igen, rulles sedlerne op og læses højt.
Resultatet viser sig ofte at være noget me
get morsomt vrøvl. Den anden leg af
samme art er, at hver på øverste side af sit
papir skriver et mandsnavn og bøjer om
og leverer til sidemanden, der skriver et
kvindenavn, ombøjning, næste skriver,
hvor de mødtes, ombøjning, og så videre
hvad han sagde, hvad hun sagde, hvad en
den blev, og hvad folk sagde. Derefter
oplæsning.
Den tredje leg er, at hver foroven på et
papir tegner et lille billede, der skal illu
strere første linie i et kendt vers; dettes
titel skrives forneden på papiret, og der
bøjes om. Papirerne sendes rundt som ved
de foregående, idet enhver skriver sin
betydning af tegningen og bøjer om, så
det ikke kan ses, bordet rundt, hvorefter
oplæsning.
Så var der en leg, hvor alle fik tildelt
navne fra det Gamle Testamente, som alle

helst skulle huske, thi det gjaldt om at til
tale alle med det tildelte navn, hvis ikke
kostede det strafpoints, eller man måtte
give pant. Men der var mange andre lege
af lignende art. Når tiden var tilstrækkelig
fremskreden, holdt legene op, og der blev
serveret juleknas, æbler, nødder, choko
lader, konfekt, dadler, figner o.s.v., o.s.v.
og punch. Så blev det drengenes tur til at
optræde, idet vi efter min faders ordre
skulle stå op og holde tale for en eller an
den eller for et eller andet. Dette gav ef
terhånden en vis øvelse i at tale - mer eller
mindre frimodigt - til en kritisk forsam
ling. Aftenen sluttede med, at fader sagde
et par ord om det gamle år og det kom
mende år og sluttede med at ønske os alle
et Godt Nytår.
- Når jeg nu på mine gamle dage igen er
dykket så langt ned i minderne, føler jeg
trang til igen engang at sige, hvad jeg har
sagt flere gange før, at de, der ikke har
levet i tiden nærmest omkring århund
redskiftet med det nøjsomme liv, man le
vede dengang, de aner ikke, hvad det vil
sige at leve. Knabstrup, januar 1957.
(NEU 13056).

Beretterens faster Constance og »Tanterne«
Louise og Lotte af den ældre generation på
the-besøg fra »Lysten«, Dortheaslyst, en dag før
1891. De sidder under den store, ægte kastanie i
hovedbygningens have - bistået af vistnok
husjomfruen. Det var efter disse tanter, at Viggo
Lunn arvede Dortheaslyst 1891.
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Til juleselskab
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De familier, der kunne komme i betragt
ning, hørte hjemme på gårdene Torbenfeld, Toftholm, Dortheaslyst, Frederikshøj, Knabstrup, godsforvalter og forpag
ter på Løvenborg - baronen her var under
administration og boede der ikke - samt
Sønder Jernløse Præstegård og lægeboli
gen på Torbenfeld.
Ideen til et juleselskab fødtes de fleste
steder samtidig. Hvor det blev holdt, af
hang for en væsentlig del af, hvem der
handlede først med udsendelse af indby
delserne. Men der var nu vistnok også no
get om, at ungdommen på forhånd sam
mensvor sig om, hvor selskabet skulle
holdes. Der kunne dårligt blive tale om
flere selskaber, thi man havde jo også an
dre ting at passe såsom jagt og kaneture,
hvis det var kaneføre.
Når ungdommen havde fået ideen, blev
denne forelagt husherren og husfruen.
Sidstnævnte, der skulle have alt besværet,
gik i reglen lettere med på spøgen end
hendes gemal, der skulle stille de nødven
dige midler til rådighed. Man husker vel,
at der var dårlige landbrugstider!
Når bestemmelsen var truffet, skulle
indbydelsen ud. Telefon kendtes jo kun af
navn. Enten blev en kusk sendt af sted
ridende på en af kørehestene, eller en eller
to, tre af sønnerne ridende på nogle af de
tre-fire årige plage, der jo skulle røres al
ligevel. Kusken var mest pålidelig. Det
kunne hænde, at sønnerne blev hængende
et eller andet sted, hvor ungdommen net
op morede sig med et eller andet. Det
udsendte bud skulle have svar med tilbage
blandt andet om, hvor mange omtrent der
kunne komme fra vedkommende gård,
familien selv med gæster.
Værtsfolkene traf deres forberedelser.
Der kunne ventes så og så mange gæster
med så og så mange kuske og så og så

mange heste. Altså må man spise på den
og den måde, da der ikke kan være plads
til så mange i spisestuen. Denne er kun for
honoratiores. Ungdommen må fordeles i
de og de stuer. Reserve-spisebordene, der
stod på lofterne, må have en omgang vask
og bringes ind i stuerne. Det sørger fami
lie og liggende gæster for. Tjenestepiger
ne har meget andet at gøre, porcelæn,
sølvtøj og andet husgeråd til herskaber og
kuske, tillavning af madvarer, kartoffel
skrælning og så hele denne hoben af hus
lige pligter inclusive alle de petroleums
lamper, der skulle gøres i stand.

Kabinettet i Knabstrups hovedbygning. Møblerne
er noget skrabsammen, da beretterens farmoder
1892 tog de gamle møbler med til Dortheaslyst,
men efter hendes død vendte de tilbage til
Kabinettet. Viggo Lunn har taget billedet, og
beretterens søn oberst Niels Lunn har givet
oplysningerne, for nu ejer han de gamle møbler.
Den hjemmeværende del af Sigismund og
Marianes børn er samlet en dag 1891/92 om
Sigismunds moder, etatsraadinde Cathinka Lunn
foran forpagterboligens hoveddør - i hvilken
student Viggo står - kort før hun flytter til
Dortheaslyst, hvor »Tanterne« netop er døde, og
Viggo blevet ejer. Marianes familie er på besøg,
og Knud er hjemme på ferie fra Herlufsholm.

Og så var der staldene. Herskabsstalden
kunne tage så mange, og gæste- eller rej
sestalden så mange, og endelig måtte et
antal af arbejdshestene stilles tættere
sammen for at give fornøden plads. Spis
ning? Så vidt muligt skulle det være går
dens egne produkter. Man havde jo selv
kød, mel, smør, æg og frugt, der kunne
laves sammen på alle de måder, der stod
beskrevet i den gamle Madam Mangor, og
den indeholdt meget, hvor man ikke be
høvede at »tage et sølvfad«. Hun kunne
nemlig være nøjsom; en paragraf i hendes
militære kogebog begynder med ordene:
3

Herregårde 7

»Hvis man har mel, kan man lave pande
kager«. Drikkelse? Honoratiores oftest
vin, ungdommen forskelligt såsom hind
bærsaft, majdrik - det hedder nu med et
finere ord orangeade - og lignende. Ku
skene øl og brændevin. Og så the og kaffe.
Gæsterne traf deres forberedelser. De
endte som regel med, at husherren ud
stedte en befaling lydende på, at så kører
de gamle damer og et eller to af de mindste
børn i landaueren, pigebørnene kører i
kareten (der er plads til seks), unge mænd
og drenge kører i den store charabanc
med ruf over. Alle klar til afgang klokken

----. De og de sørger for, at tæpper, fod
poser, kørepelse og kapper i tide tages
frem og lunes inde i strygestuen. Hvis det
var kaneføre, var der naturligvis ordre an
gående kaner. Unge mænd og drenge kom
i en skovslæde med så og så mange knip
per halm, og de havde det egentlig mor
somst.
Gæsterne var naturligvis bedt til et eller
andet klokkeslet, men det overholdtes ik
ke alt for nøje. Man var jo meget afhæn
gig af vejr og føre, og så var der jo også det
med at få alle pakket ud af kapper, tæpper,
fodposer, eventuelt pelsstøvler og så vi-
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dere og få alt dette anbragt på lune steder,
så det ikke var for koldt, når man skulle
hjem. Det var lidt forskelligt, hvor værten
modtog sine gæster. Min fader holdt mest
af at modtage sine gæster ved sin ind
gangsdør fra borggården og ligeså at sige
dem farvel der, dog kunne han lade sig
repræsentere af en af de store sønner.
Men ellers fulgte mange reglen, at »vært
og værtinde modtager deres gæster ståen
de midt i salen under lysekronen i en så
naturlig stilling som muligt«. Man holdt
strengt på, at de gæster, der tilfældigvis
ikke kendte hinanden, blev forestillede for
hinanden, helst af værten eller en af hans
sønner, eller af den, der havde vedkom
mende ny medlem af selskabet med.
Cocktail og den slags var ikke opfundet
endnu og behøvedes heller ikke. Humøret
var højt på forhånd. Og så gik man til
bords. Honoratiores i god orden, ung
dommen i noget mindre orden, men dog
med en vis anstand. Det var jo før den
mindre gode tone blev indført i de gode
familier. Dog må jeg vist her indføje, at
etiketten var nok noget mindre stiv på
herregården end på bondegården. Jeg har
før omtalt, hvad man spiste og drak. Både
vært og værtinde og det gamle øvede og
prøvede tjenerskab holdt nøje øje med, at
alle fik efter behov og lyst. Stemningen
var glad og levende, men aldrig løsslup
pen. Man kunne le meget og hjerteligt men med anstand.
Ude hos kuskene gik det noget mindre
formfuldendt til. Der var også en vis
rangforordning, der rettede sig efter ved
kommende herskabs plads på den usynlige
og ikke bogførte rangstige, dog til en vis
grad afstemt efter ædelhedsgrad hos de
heste, han kørte med, og det skinnende
sølv- eller messingbeslag på seletøjet.
Måltidet er endt. Man skal i gang med
at lege, ordsprogsleg, pantelege. Til ord
sprogslegen må man først deles i to par

tier. Delingen gav anledning til meget
sjov og diskussion, når begge partiførere
ville have de bedste skuespillere. Hvem
fandt så på det bedste ord eller sætning.
Mulighederne var mange, og udførelses
måderne fantasifulde. For eksempel
»Majoriteten har altid uret«. Første akt:
Brandudrykning med brandmajoren i te
ten. Anden akt: Skændsmål om nogle, der
»altid har«. Tredje akt: Boksekamp, hvor
dommeren har glemt uret. Pantelege:
»Skibet er ladet med«. På forhånd er ved
taget et eller andet bogstav. Den, som det
sammenbundne lommetørklæde kastes
til, skal nævne en eller anden ting, der
begynder med det vedtagne bogstav. Kan
han ikke, må han give pant. En anden
form for det samme er det, der vises i
»Genboerne«. Så skulle pantene indløses,
idet pantgiverne dømmes til et eller andet
ligesom i »Genboerne«. Synge en sang
eller deklamere et vers var det simpleste.
Deklamere med forlorne arme var straks
noget sværere. Gå polsk tiggergang sam
men med en eller anden bestod i, at man
med vedkommende under armen gik fra
gæst til gæst og bad om lidt »til mig og
min kone, eventuelt mand«. Hvad man
fik, skulle man lade gå videre i uændret
form til den anden part. Det kunne jo væ
re lige fra kys til klaps. Sidde på en liggen
de flaske og med benene krydsede og med
et tændt lys i den ene hånd med hvilket
man skal tænde et lys, man har i den an
den. Hænder og lys må ikke røre gulvet.
Køre i skoven: Et løst stolesæde - den
slags havde man jo mange af i de tider sættes på kant på gulvet, og delinkventen
sætter sig derpå, næste person sætter sig
på skødet af ham og så videre hele ræk
ken. Når alle er kommet til sæde, river en
venlig sjæl stolesædet væk, og der ligger
hele selskabet på gulvet.
Til ordsprogslegene hørte jo en masse
udklædning. De fleste steder havde man

jo en samling af tidligere tiders dragter
eller karnevalstøj, der altsammen kunne
tages i brug, men i øvrigt var der jo også
alle gæsternes overtøj, der blev behandlet
uden persons anseelse, hvilket ejeren kun
fandt var rimeligt. Dog mindes jeg, at
gamle kammerherre Treschow blev noget
utilpas, da han så, at hans kostbare bæ
verskindspels med den lådne side udad
krøb rundt på gulvet og agerede bjørn i
Zoologisk Have.
Når legene havde varet en rum tid, og
pantene var indløste, kunne der falde en
vis ro over selskabet. Denne kunne udfyl
des med noget musik og sang. Hvem kan
spille? Nogle foreslås. De protesterer som
regel, thi også de trænger til et frikvarter.
Men endelig bliver et offer anbragt ved
klaveret eller flygelet. Stilfærdig musik,
tråumerei, crescendo, aftenmusik af »Der
var engang«.
Men lidt efter lidt glider livligere ting
med ind, og hvis en eller anden spiller
eller beder om at få spillet årets vals, det
være sig »Den lille fiskerpige« eller »Dai
sy Bell« eller »After the ball«, eller hvad
de nu hed, alle disse gamle danse, så er
hvilepausen endt, for nu vil man danse.
Men hvor? Det afhænger selvfølgelig af,
hvor man er. Nogle steder er der plads
nok, men på andre gårde må en stue som
regel spisestuen ryddes passende. Altså
stolene langs væggene. Bordet ud. Pla
derne for sig og den faste del for sig. Ud ad
døren kniber det, men ud kommer det i et
anretterværelse eller andet rum, hvor det
er nogenlunde både i vejen og af vejen.
Fire til seks raske mænd, klaver eller fly
gel ind i spise-dansestuen. Pas på dørtri
nene! Stearin skrabet af et lys eller borsyrepulver på gulvet for at få det passende
glat. Og så er man klar til at danse ud efter
den sidste ny engelske vals. Der kom
normalt een ny engelsk vals om året, og
den holdt man - delvis - ved, til den næste

kom. En »schlager« om ugen som nu om
dage var en ukendt ting for slet ikke at tale
om alle de uhyrligheder, der udgives for
at være musik, som vi nu om dage får fra
Amerika og andre naturfolk. Men så hav
de vi forresten Strauss' valse og Waldteufels og valsen af »Faust« og mange an
dre. Dengang var dansen et umiddelbart
udtryk for livsglæde, og vi dansede tyro
lervals og rheinlænderpolka og mazurka.
Tænk en fejende, vild mazurka til toner
ne af Louis Gannes »La Czarina« med
raslende, knitrende silkeskørter og klir
rende sporer, så lysene i lysekronerne
blafrede og sendte mangefarvede lys gen
nem damernes juveler eller glimtede i
uniformernes blanke knapper! Nå, det
var nu mest til gallabal i officersforenin
gen eller ved hove og ikke ved et julesel
skab på landet. Men vi morede os, og vi
var unge, og vi var glade. Og så dansede vi
lancier, så damerne dårligt nok havde fød
derne på gulvet i mølleturen.
Efterhånden blev det tid at holde op. En
sidste zweitritt til melodien »Hønsefødder
og gulerødder« og så måske »Forgangen
nat, forsulten kat«. Hvad var klokken ble
vet? Aner det ikke! Hvem havde tid til at
tænke på klokken, når hele selskabet var
grebet af en jublende livsglæde, der gav
sig udtryk i dans. Men vi holdt da op en
gang. Der blev serveret noget the og bag
værk af forskellig slags, og der gik bud
ned til kuskene om at spænde for. Godnat,
og tak for i aften! Det tog tid. Til nogle eller til en enkelt - skulle der måske siges
særligt »Tak for i aften«. Det tog tid. Og
så var der alt overtøjet, der havde været
brugt til ordsprogsleg. Det eneste, man
var helt vis på, var, at det lå eller hang
ikke der, hvor man havde anbragt det, da
man kom. Det tog tid.
Så blev det meldt, at vognen fra den og
den gård var for døren. Så kom der mere
fart i tingene, thi hestene måtte ikke stå

og blive kolde. Altså et sidste godnat og så
til vogns. Kuskene havde jo haft en aften
ud af det også, omend på noget anden må
de. Derfor kunne det hænde, at nogle af
dem var let beduggede. Det gjorde nu ikke
så meget, da hestene kendte vejen hjem.
Når det sidste godnat var sagt, når den
sidste vogn var kørt, når egne gæster var
gået til deres værelser, var der en, der gik
en sidste runde om i lejligheden, der for
nylig havde genlydt af ungdommens glæ
de. Det var husmoderen. Hun konstatere
de, at der ikke var et eneste møbel, der
stod på sin plads, at alle askebægre og lig
nende var fulde af tobaksaske, at tomme
glas og kopper stod alle vegne, at støvet lå
tommetykt overalt, at det meste af går
dens porcelæn og glas stod snavset i an
retterværelse og køkken, at adskillige gar
diner hang skævt, at der var dryppet ste
arin på tæpper og lyseduge og blandt an
det på hendes kjole, at adskillige lysman
chetter var sprængt, og at garderoberne
hang fulde af fremmed tøj, medens ad
skilligt af husets eget manglede. Og hun
ryster på hovedet og sukker; men om
hendes mund og øjne spiller det elskelige
smil, der fortæller, at også hun har moret
sig dejligt, blandt andet ved at tænke på
dengang, hun selv havde været lidt længe
om at sige godnat til en enkelt efter et
juleselskab.
(NEU 13189, skrevet 1957).
Beretterens søn oberst Niels Lunn har gi
vet en række oplysninger til billedtekster
ne.

Ørbæklunde

Godsejerens ugifte datter

Ørbæklunde ligger alene omgivet af marker og
skove sydvest for Nyborg. Hans Stiesdal
fotograferede den i 1966 set fra sydvest. 1 havens
fjerneste hjørne ligger vistnok tomten af den
nuværende hovedbygnings forgænger. Den kaldtes
Lundbygård eller Lunde, og det er antagelig den,
som allerede omtales i 1300årene.

Hovedbygningen på Ørbæklunde blev bygget
omkring 1560 af Henrik Friis, en broder til Johan
Friis, der byggede Hesselagergård og som styrede
Danmark i en årrække. 1585 solgte Henrik Friis
Ørbæklunde til broderen Niels, der gjorde
trappetårnet på gårdsiden højere, pyntede det
med en portal og tilføjede de svungne gavle 1595.
Senere er vinduerne gjort større. Den lavere
sidefløj er bygget i flere omgange i 1600årene og
senere. Den indeholdt omkring 1900 herskabs- og
folkekøkken, borgestue, strygestue, gæste- og
pigeværelser, ligesom lærerinden boede der.
Kristian Hude tog billedet år 1900.

Om Ørbæklundes historie har Frilands
museets mangeårige leder Kai Uldall
skrevet i værket Danske slotte og herre
gårde, både i 1. og 2. udgave. I Ernst Fr.
Hansens serie Herregårdsliv, minder fra
gamle herregårde, 2. samling 1954 har
Kai Uldall beskrevet gården og dagliglivet
der i ældre tid. Udgiveren har flere gange
opfordret ham til at skrive sine egne erin
dringer fra gården, hvor han som godse
jerens søstersøn er kommet gennem åre
ne. Kai Uldall henviste imidlertid til sin
kusine, Ingeborg Lange, født 1891 på Ør
bæklunde. Hun havde boet på gården,
også efter at broderen Lars-Haagen Lan
ge havde overtaget den i 1946, idet mo
deren som enke (fra 1920) blev boende i
hovedbygningen passet af Ingeborg til sin
død 1954. Den ugifte datter flyttede da til
en lille lejlighed i København, hvor ad
skillige medlemmer af familien var sam
let. Her er første afsnit af hendes beret
ning skrevet. I dette lader hun minderne
strømme frem i en fingeret rundtur i hus
og have. Senere var hun en tid husbesty
rerinde for Kai Uldall, og næste afsnit
føjedes til. Sine sidste år tilbragte Inge
borg Lange på Dalum Kloster ved Odense,
hvor hun døde 1975.
Ørbæklunde er et godt eksempel på
herregården, der undgik at blive opslugt
af de store grevskaber og baronier, som
blev oprettet fra slutningen af 1600årene.
Siden 1590erne har den været ejet af tre
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familier, og familien Lange har boet derfra
1782. Sammenlignet med grever og baro
ner levede familien nøjsomt i en kreds
af slægt og venner, men uden kostbare
udenlandsrejser og palæer i Odense eller
København. Her blev børnene opdraget
ikke af barnepiger og lærere, men af for
ældre, der havde tid tilovers til at tage sig
af børnene. Efter at det meste af fæste
godset var solgt fra i midten af 1800årene, kom indtægterne fra landbruget og
skoven, og landbrugskriserne krævede
stadig indskrænkninger i husholdningen.
Der hørte ved århundredskiftet omkring
1000 tønder land ager og eng og knap 250
tønder land skov til gården:

Længslernes gård
Hvad her vi elsker, ejes kun på borg,
på uvist frist, så er naturens orden,
og vil du være fri for savn og sorg,
så skal du intet elske her på jorden.
Men sorgen er en engels dunkle hånd,
der lutrer, hvad os jordisk kær er vorden,
og tvinger mod det evige din ånd,
og derfor skal du elske her på jorden.
(Ludvig Bødtcher)
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Det glæder mig at se, du har det bedre og
er ved »at komme over det!« - Åh! kom
me over det. Du skulle ane, hvor tit jeg
»rejser hjem«. Jeg forlader mine to stuer
her i København, hvor jeg synes, alt går
så underligt ud i ét - årstiderne - vejret dag - nat - alt flyder sammen.
Jeg tager toget bort herfra. Allerede når
jeg sætter mine ben på den fynske jord,
synes jeg, at jeg er mere hjemme, men jeg
tager det lille lokale tog og kører mod vor
egen station. På stationen holder landau
eren med Anders Kusk på bukken i sit fine
liberi med den høje hat og den røde kokar
de. De røde frederiksborgheste med det
sølvpletterede seletøj stamper i vejen -

nej, det er sandt, det er længe siden, vi
blev hentet på den måde, nu har vi de
sidste 20 år haft bilen, og det er da også
den, der holder ved stationen. Jeg går op i
den og sætter mig ved rattet.
På vejen hjem skal vi ind hos købman
den efter varer. Købmanden, fru Brandrup, smiler venligt til mig og siger: Det er
godt at se Dem igen, der mangler noget i
bybilledet, når vi ikke engang imellem ser
Dem gå her ned ad vejen med Deres sorte
pudelhund efter Dem. Inden jeg går ud af
butikken, har hun puttet et eller andet
ekstra godt i pakken, som jeg skal nyde,
når jeg kommer hjem.

Fra landevejen mellem Nyborg og Fåborg fører
en allé op over en forblæst bakke til Ørbæklunde,
der ligger alene en kilometer fra landsbyen
Ørbæk. Kai Uldall tog fotografiet i 1935.

Herskabet kunne fra vest køre gennem haven ind
til borggården. Til højre skimtes en længe bygget
i 1860erne som mejeri. Senere blev den indrettet
til forpagterbolig. Godsejerens kreditorer stillede
ved en gældssanering i 1902 den betingelse, at
godsejeren ikke længere selv skulle stå for land
bruget, men at der skulle antages en forpagter
med en tidssvarende landbrugsuddannelse.
Senere overtog godsejerens søn Lars-Haagen
Lange forpagtningen.
Fotografiet må være fra århundredskiftet.

Uden for butikken står der en flok børn.
De hilser glade og smilende på mig. Er der
søndagsskole på søndag?, spørger de med
ivrige stemmer, og jeg smiler igen og si
ger: Ja, selvfølgelig. Så kommer vi. - Og
jeg tænker med glæde på alle de dejlige
timer, vi har haft sammen, hvor jeg har
fået lov til at fortælle dem om det bedste,
der er til - tænker på deres små ivrige
lyttende ansigter, hvor de bogstavelig
lyttede med ører og øjne, - deres søde
svar, når vi sang - åh, må vi ikke nok
synge den, og den sang.
Men jeg skal videre og kører igennem

landsbyen. Alle, jeg møder, hilser venligt,
og jeg hilser og vinker igen. Jeg kender jo
dem alle sammen - ved, hvor de bor kender hvert hus, hvert træ, hver slyng
ning på vejen, - men jeg har også boet der
på stedet hele mit liv.
Nu har vi nået præstegårdshaven, og
vejen drejer, og der en kilometer borte,
oppe på bakken, ligger den gamle røde
gård med sine tårne. Jeg sætter farten lidt
op, svinger fra hovedvejen ind på sogne
vejen, når vor egen vej med alleen - der er
56 træer på hver side - der fører op til
gården. Bilen æder den lille stejle bakke,

som er så svær at cykle op ad, som ingen
ting, og snart er jeg så langt fremme, at
jeg skal til at dreje ind gennem jernlågerne
til det franske anlæg, man skal igennem,
inden man kommer helt frem. Forsigtigt
drejer jeg ind. De grå granitsøjler, jernlå
gerne hænger på, er så nær hinanden, at
man må passe på ikke at strejfe dem. Der
var ikke biler til, da de blev sat op - heste
køretøjer behøvede ikke så megen plads,
når de skulle svinge.
Og nu er jeg i haven. Det er, som mø
der der mig et orgie af blomster, det hele
blomstrer løs på én gang. Sommerblom-
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sterne i de af buksbom indrammede bede,
de højstammede roser, violer og forårs
blomster i plænerne, roserne i pergolaen,
syrener, guldregn og jasminer i krattet,
alt blomstrer for mig på én gang, og alle
vegne fra lyder der en fuglesang i dur og
mol, men jeg kører videre gennem den
anden jernlåge op på de toppede brosten
og holder for tårndøren.
Stuepigen står smilende parat til at tage
min kuffert. Jeg kan næsten ikke komme
ud af bilen for vores sorte pudelhund
»Pudsig«, der henrykt gøende springer op
ad mig, men jeg har ikke megen tid til
den, for jeg hører, min kære lille mor er
på vej ned ad tårntrappen, der som en
spiral slynger sig op gennem huset. Jeg
møder hende på halvvejen, og vi omfav
ner hinanden kærligt. Det er dejligt, du er
hjemme igen, siger mor og jeg svarer: Ja
øst, vest, hjemme bedst! Med hinanden
under armen går vi op til anden etage,
hvor vi har vor daglige lejlighed, og ind
gennem glasdørene, der fører til stuerne.
Og hvor vi taler. Mor skal have at vide alt,
hvad jeg har oplevet, og hvordan de alle
har det i København. Mine søskende, ven
ner og bekendte, og jeg har en masse hils
ner til hende at aflevere. Inde i kontoret
er dækket et dejligt tebord med hjemme
bagte kager. Jeg tager en æske chokolade
op, som jeg har taget med fra byen til

I 1700årne skulle en herregård helst have en bred
indvendig trappe i stedet for den ældre tids
snævre vindeltrappe i et trappetårn. Men selv om
Ørbæklunde blev lavet grundigt om indvendig på
den tid, fik det store trappetårn lov at blive
stående. Hans Stiesdal fotograferede 1954 døren
ud til trappetårnet fra 2. stokværk, hvor
godsejerfamilien havde deres opholdsrum.

Dagligstuen i andet stokværk fotograferet 1954 af
Hans Stiesdal, da enkefru Bodil Lange var død,
og sønnen skulle flytte ind med sin familie.
Godsejerfruen havde sit strikketøj i en løbhunden
halmkurv, der næppe kom ind i godsejerfamiliens
stuer i en lidt ældre tid. Stuen kaldtes også den
grønne efter møblernes betræk. Møblerne hørte
til fruens udstyr. De følgende billeder fra stuerne
er fra samme tid.

mor, »simpel høflighed« kalder vi det, og
der knytter sig en historie til navnet, som
vi kun kender i vores familie. Og passi
aren går. Jeg skal også have at vide alt,
hvad der er sket hjemme, mens jeg har
været borte. »Pudsig« sidder troligt ved
min side med sit hoved hvilende på mit
knæ, og der går hemmeligt et lille stykke
kage ned til den, for mor kan ikke lide,
den bliver fodret ved bordet, men jeg har
nu alligevel tit set, at hun ikke selv kan
lade være med, i al hemmelighed, at stik
ke noget til den under bordet.

Efterhånden som tiden går, mærker
jeg, mor er ved at blive træt, og vi nær
mer os også hendes sædvanlige hviletid.
Mor lægger sig på sofaen, jeg lægger et
tæppe over hende og rykker en højrygget
lænestol, så ryggen skygger for lyset fra
vinduet. Mor ligger og ser på væggen med
fars råbukke-opsatser og hjortegevirer og
på fars pibebræt med merskumspiberne.
Hvor mange opsatser tror du, der er?, si
ger mor. Jeg ved så udmærket, hvor man
ge der er, jeg har svaret på det så tit, men
jeg ved også, det vil more mor, hvis jeg
siger et galt tal, og jeg slynger et tal ud,
jeg ved er mindre end der er. Nej, siger
mor, der er 63, nøjagtig lige så mange,
som far blev år. Jeg bøjer mig ned og giver
hende et lille kys på kinden. Farvel så
længe, lille mor, og hvil dig godt. Tak, jeg
må nu have piberne hængt om, når jeg
har hvilet. De er blevet byttet om, sidst
lågene blev pudset, de kan komme til at
hænge meget pænere. Der er syv.
Pudsig har stået og set på mig med store
bedende øjne. Nu napper den mig forsig
tigt i foden. Det er tegn på, den gerne vil
ud og gå en tur. Vil du med rask på ga
den? siger jeg, og den danser en henrykt
vals rundt på gulvet og viger ikke fra mig
fra det øjeblik. Den ved, jeg narrer den
ikke, den skal nok komme ud, selv om det
varer noget, for jeg må først en tur gen
nem alle stuerne og sige goddag til dem.
Jeg vil ind i mit eget lille tårnværelse,
men først går jeg gennem skabsværelset,
der hvor mor og jeg de sidste 30 år har
haft påklædnings værelse. Da vi var små,
var det børnesoveværelse, og jeg husker
mange ting derfra, blandt andet at vi en
gang alle seks lå af mæslinger, og sagnet
siger, at der går en dame igen, og flere
mener at have set hende. Fra skabsværel
set kommer jeg ind i soveværelset. Ja, alt
står på sin rette plads: der sofaen, kom
moden, skabet, spejlet og der mors seng, i
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hvilken hun har født os alle. Hvad rum
mer det værelse ikke for minder om
smerte og glæde, og nu til sidst om den
dybe sorg, men nej, jeg vil ikke tænke på
de sidste tunge dage, da vi tre søstre sad
dag og nat og vogtede på mor, til hun en
søndag morgen, netop som solen sendte
sine første stråler ind i værelset, lukkede
sine øjne og gik hjem til den Gud, hun
altid havde troet på.
Det minde gør for ondt, og jeg skynder
mig at lukke døren op til mit lille lyserøde
tårnværelse. Muren er så tyk, at det næ
sten er en hel lille gang, jeg må igennem,
inden jeg når rigtig ind. Alt er, som da jeg
boede der, væggene malet med lyserød
oliefarve, i et hjørne en gammel åben ka
min, der ikke kan fyres i, uden at det ry
ger, og derfor er der anbragt en gammel
kakkelovn fra 1730, som varmer godt
endnu; de to buede vinduer, det ene mod

sydvest, det andet mod nordøst. Oppe i
loftshvælvingen er malet en roset, men
bag kalken kan man skimte, at der har
været malet engle, og H. C. Andersen
fortæller da også i O. T., at her var husets
kapel.1 Jeg går hen og ser ud ad vinduet
mod vest. Først ser jeg ned over det fran
ske anlæg med sine lige gange og buks
bomtegninger, men øjet går videre, og så
langt synsevnen rækker ser jeg over et
kuperet terræn med mark bag mark og
hegn ved hegn. Små spredte bindings
værkshuse og -gårde ligger strøet om
kring, helt til venstre skoven med Dan
marks største bøg, der er så tyk, at der må
fem voksne og et barn til at spænde om
den, og i baggrunden lyser landevejene,
som alle de små biveje støder ud til.
Mens jeg står der ved vinduet, tænker
jeg på alle de skønne solnedgange, jeg på
alle årstider har stået og set på - aldrig de

Solnedgang bag Ørbæklunde fotograferet 1910 af
Kai Uldall.

Fra hovedbygningens trappetårn på Ørbæklunde
har godsejeren gennem S00 år kunnet følge
folkenes færden i gård og på mark, først de
arbejdspligtige fæstebønder og senere husmænd
og tjenestekarle. For beretteren er udsigten et
skønt minde, men da godsejeren selv stod for
landbruget, har han næppe altid glædet sig over
det han så.
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samme, altid nye og skønne. Om vinte
ren, når det hele lå pudret af sne og rim
frost, og hele haven og landskabet lignede
et fe-rige; om foråret, når syrener,
guldregn og frugttræerne blomstrede; om
efteråret, når de brune og gule farver var
de mest fremtrædende. Og jeg ser uvejr
trække op. Længe inden det nåede os,
kunne vi se de mørke skyer trække op ude
i horisonten, og når det så kom med sin
piskende regn, så vi lynenes sigsak over
hele himmelen. Hvor kunne tordenen
rulle over vore hoveder. Ja, der kunne
man sandelig følge uvejret. Ud på sen
sommeren kunne det ske, man så nordlys
blinke, men det hørte nu til sjældenhe
derne, derimod kunne man i august-aftenerne sidde i vinduet og betragte him
melen. Fra haven steg en sød duft af
blomster op, alt var mørkt og roligt, kun
et fjernt lys hist og her i de små huse
skimtedes, en fjern gøen langt borte, eller
en ko's brølen fra det fjerne, ellers var alt
stille. Men på himmelen lyste millioner af
stjerner klart - karlsvognen, nordstjernen, kronen og mange andre, og man
kunne se det ene stjerneskud efter det an
det fare hen over himmelen, og så gjaldt
det om at nå at ønske i en fart. Det var
næsten ikke til at få det vindue lukket og
komme i seng.
Et andet stjerneminde kommer jeg til at
tænke på. Mor led en overgang af søvn
løshed, og en morgen opdagede hun venus, der det år var morgenstjernen. Hun
sagde, den var så skøn, at det var en ople
velse at se den, og lovede at vække mig
næste gang, hun så den. En skønne mor
gen stod vi så ved det vindue, der vender
mod nordøst. Det naturbillede vi der så,
glemmer jeg aldrig. Det var begyndt at
blive svagt lyserødt i den østlige horisont,
alle andre stjerner var slukkede, kun venus stod stor og strålende på den azurblå
himmel. Den havde så stærk en glans, at

Kik fra »salen« eller den »røde stue« ind i
dagligstuen i 2. stokværk.

Bodil Langes samling af ting med minder i et
hjørne af »salen« eller den »røde stue«, der var
møbleret med mørke mahognimøbler. Vasen på
den lille hængehylde er en gave fra
funktionærerne ved familiens hundredårsfest i
1882 for erhvervelsen af Ørbæklunde. Ejerens
portræt er malet på vasen.

krattene og træerne næsten kastede skyg
ger, alt var blikstille, ikke en lyd hørtes.
Det var så smukt et syn, at også vi for
stummede. Vi stod tavse, tæt ved siden af
hinanden, og jeg er helt sikker på, vi beg
ge tænkte på betlehemsstjernen og det
lille salmevers: Oh, Jesus Morgenstjerne.
Men det lyserøde fra solen kom stjernen
nærmere og nærmere, til sidst stod den og
lyste mindre og mindre midt i det klare
lyserøde skær, fuglene begyndte at røre
på sig, solen steg frem i horisonten, og
stjernen forsvandt.
Men jeg må videre. Jeg skynder mig

gennem soveværelset ind i den røde stue,
den vi kalder »salen«. Det er en hjørne
stue med to vinduer mod gården og et
mod haven. Også her drømmer jeg, at alt
står på sin rette plads. Den store røde sofa
med den høje ryg med majolika-vaserne
på, det store sorte ottekantede ibenholt
bord med de polstrede røde stole om,
kandelabrene på hver sin side af sofaen,
dem moster som barn troede, hed kappelaner, og fortalte, at der hos hendes ny
gifte søster stod to kappelaner, en på hver
side af sofaen. Hylden med vasen, der var
lavet på Bing & Grøndals fabrik, da Lan
gerne havde haft gården i 100 år, med
billeder af tipoldeforældrene, der havde
købt gården i 1781; den store prismekro
ne, det hvert år tog mange timer at gøre
ren; det store sorte spejl, der når fra gulv
til loft; den gamle kiste i vinduesfordyb
ningen og den lille røde polstrede sofa i
hjørnet mellem gavlvinduet og et af vin
duerne ud mod gården; klapbordet foran
sofaen med de små stole omkring, ja, det
er der altsammen.
Men hvad er det! Pludselig ser jeg for
mig det, jeg så mange gange har set. Mor
sidder i den lille sofa omgivet af børn og
gæster, eller er det børn, børnebørn og
gæster. Vi har lige drukket kaffe efter
middag, og nu beder vi mor læse højt for
os, og det gør hun så glimrende og gerne.
Hun læser Kiellands noveletter, Selma
Lagerløfs fortællinger og meget andet.
Det, der næsten morer os mest, er at få
mor til at læse Maglekilde-Pedersens
fortællinger op. Der forekommer så man
ge grovkornede ord deri, som mor aldrig
ville tage i sin mund, og det lyder så lat
terligt at høre hende sige dem. Egentlig er
hun halvgenert over at skulle gøre det,
men når de nu står der, så . . .
Atter skifter billedet, nu er det ikke
sommer, men jul, og stuen ser helt an
derledes ud. Mange af møblerne er båret
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Ørbæklunde efter plan tegnet af arkitekt V. Koch
i 1883. Nord vender opad. Følgende er
rumudnyttelsen i tiden fra århundredskiftet
oplyst af Kai Uldall. Rumopdelingen af kælder og
stueetagen har været uændret i århundreder,
medens første sal blev ændret ved en ombygning
i 1883, hvorved lofterne sænkedes, og rummene
blev gjort mindre. Før den tid brugtes stueetagen
fortrinsvis om sommeren og første sal om
vinteren, fordi der var bedre
opvarmningsmuligheder.
Kælderen er inddelt på samme måde som
stueetagen. Efter at der var kommet en særlig

forpagterfløj, flyttede en del funktioner hertil,
således at rummene stod delvis ubrugte. To blev
anvendt til brændsel og et - det sydøstre — til

frugt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Trappetårn
»Stengangen«.
Festrum, der kaldtes »riddersal«.
Billardstue.
Gæstekammer.
»Stenstuen«, i perioder gæsteværelse.
7. Gæsteværelse.
8.

9.

10. »Gangen«. Her legede man, møbleringen var
skiftende, men med sofa, bord og stole. Det
vestlige trekantede rum ved trappetårnet blev
anvendt til opbevaring af vin, det østre var
tilmuret.
11. Dagligstue, også kaldet den »grønne stue«.
12. Salen, også kaldet den »røde stue« til finere
brug.
13. Forældrenes soveværelse (uden skillerummet
som er vist på planen).
14. Barnekammer. Da moderen var blevet enke
og søstrene gift, sov beretteren der for at
kunne passe moderen.

Påklædningsværelse med skabe til gangtøj og
kørepelse. I en periode var der barneværelse.
16. Oprindelig privet med skakt til kælderen og
udløb til voldgraven (fejlagtigt tolket som en
hemmelig gang under graven). På den
beskrevne tid stod der en kasse med spand.
Kakkelovnsrør fra 11-12, 13-15 gik hen til
gavlskorstenen, et brandfarligt system.
17. Herreværelse eller kontor, med billederne af
forfædrene på væggen ud mod spisestuen.
Her havde godsejeren sit skrivebord, bogskab,
bøsseskab og gyngestol, og her tilbragte han
megen tid. Her spillede man kort ved
25.

selskaber, for her måtte ryges. På væggen
piber og gevirer.
18. Anretterværelse med dør ud til
herskabskøkkenet i sidefløjen.
19. Spisestuen med buffet og skab til dækketøj,
standur og midt på gulvet bord med stole. 1
hjørnet mod skorstenen i østgavlen stod en
kakkelovn.
20. 1 tårnværelset var der skabe til de forskellige
spisestel.
1 sidefløjens stueetage havde der nærmest
hovedfløjen været køkken til folkehusholdningen

med spisekammer og opvaskerum. Pra køkkenet
gik der en gang midt gennem huset til
sydgavlen. Vest for denne var der pigekammer,
trappe og gæsteværelse. Øst for den var der
borgestue, og værelser. Efter at forpagterfløjen
var indrettet, blev køkkenet ikke brugt, og
borgestuen blev til rulle- og strygestue. På første
sal var der foruden herskabskøkkenet spisestue
for de ansatte i hovedbygningen og værelser
blandt andet til lærerinden og til skolestue. Da
børnene blev større, fik de værelser her. løvrigt
var der gæsteværelser.
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bort, i vinduesnicherne og langs væggene
står gavebordene, hver har sit. Midt på
gulvet står et stort juletræ, der når fra
gulv til loft. Det er pyntet med guld og
sølv, røde og hvide net, og guld- og sølv
kræmmerhuse, enkelte grønne kræm
merhuse, knallerter, marcipan- og cho
koladefigurer, guld- og sølvguirlander og
englehår, røde og hvide julelys, og natur
ligvis er der en stor guldstjerne i toppen.
Under træet står der legetøj til børnene.
De voksne er inde og tænde julelysene.
Bag portieren til den næsten mørklagte
stue har vi børn med spænding afventet,
når mor ville ringe tre gange. En svag
granduft er trængt igennem, og vi snuser
den ind med velbehag. Nu ringer mor,
portiererne går til side, og der står træet i
al sin strålende pragt og genspejler sig i
det store sorte spejl.
Vi tager hinanden i hånden og danner
kreds om træet, vi går rundt om det, mens
vi synger de to første vers af Dejlig er den
himmel blå. Vi er altid mange, familien
og de folk,2 der er hjemme på gården, er
selvfølgelig med til at se vores træ, inden
de går ned i kammerstuen til deres eget
juletræ. Der sidder de og hygger sig bedre
sammen, end hvis de var oppe i vores stu
er.
Ja, vi var altid mange, men ansigterne
skiftede. Af og til forsvandt der et ansigt,
og et nyt kom til, og vi var bedrøvede og
syntes slet ikke, vi kunne undvære dem,
der gik bort, men sådan er nu livets alvor
lige gang. Først var det bedsteforældrene,
der gik bort, så kom turen til fars og mors
generation, dog havde vi den sjældne op
levelse, at mors yngste broder holdt jul
med os i 52 år. Da det var den 50. jul, lod
vi male et askebæger med billede af Ørbæklunde på, og det overrakte vi ham ved
julemiddagsbordet. Nu er også han borte,
og vi savner blandt andet hans bemærk
ning, der kom hvert år: Ved I hvad, jeg

synes aldrig juletræet har været så kønt
som i år. Vores egen lille mor holdt ud 13
år længere, men nu er også hun borte, og
det bliver aldrig jul på samme måde som
før.
Der var ofte vers på vore julegaver, og
jeg husker et år, hvor morbror Christian
havde fundet på at give hver af os en tube
lim (syndétikon) med et vers til, som han
syntes passede til den enkelte. Mors vers
lød: Du samler og binder med kærlig
hånd, du er vor families syndétikon, og
hvor det passede til mor.
Fra salen går jeg gennem portiererne
ind i vores daglige dagligstue. Her er alle
møblerne grønne, og gardinerne for de to
store vinduer til gården har samme farve.
Alt står som det plejer; de to store, dybe
lænestole, det runde bord midt på gulvet
omgivet af mindre stole, konsolspejlet
mellem vinduerne, sofaerne, flyglet,
blomsterbordet, alt er, som det skal være.
Men hvem er det, der sidder i én af de
grønne lænestole; det er jo min kære, fine
far. Det er ikke mere end et par dage si
den, én sagde til mig: Din far var den
smukkeste og fineste mand, jeg nogensin
de har mødt, og jeg tror heller ikke no
gensinde far kunne handle andet end fint!
Et lille eksempel husker jeg. En nabogods
ejer var kommet i økonomiske vanske
ligheder, og da det var et fideikommis,
han besad, blev der ansat en mand til at
bestyre godset. Denne mand var radikal
og solgte så meget bort af godset, som det
kunne lade sig gøre. Far kunne meget for
delagtigt have købt en skov, der stødte op
til vor. Det ville have været en glimrende
forretning for vor ejendom, der dermed
ville have vundet forholdsvis meget i vær
di, men far sagde: Jeg vil ikke være så
tarvelig, at jeg vil benytte mig af, at én af
mine kolleger er kommet i knibe. Og sko
ven blev og er stadig i nabogodsets besid
delse.

I tankerne ser jeg altså far sidde i læne
stolen i dagligstuen, men hvad er det, han
har i hånden - en salmebog - jeg ser mig
omkring. Der sidder alle vi børn med vor
lærerinde og husets unge piger og hører
mor læse dagens andagtsstykke op. Da
hun er færdig, går hun hen til flyglet, og
vi synger allesammen en salme. Både mor
og far havde gode stemmer, og vi børn har
også arvet sangstemmer. I det hele taget
har vi megen glæde af musik hjemme.
Der lyder megen sang, og mor akkom
pagnerer godt og gerne. I min barndom
var det morbrødrene, der sang » d u n ter
ne« og meget andet, og de havde venner
med fra København - blandt andet kon
certsanger Forchhammer; så der blev sun
get smukt firestemmig sang også. Der
kom ofte musikalske venner, der spillede
violin eller sang, og mor akkompagnerede
til det hele. Far sang sjældent, og når han
sang, var det mest soldatersange fra hans
løjtnantstid; men engang husker jeg, vi
var ved at omkomme af latter. Der var en
dame, der havde taget noderne til operaen
»Farinelli« med, og pludselig allerbedst
som hun sang, tog far tonen fra »deg
nen«, og det viste sig, at det var lige me
get, hvilken melodi fra operaen vi slog op
på, så kunne far synge den. Senere fik vi
vores stemmer uddannede, og den kendte
sanglærer og komponist Sextus Miskow,
der var gift med mors kusine, spåede min
bror Lars-Haagen en stor fremtid som
sanger, hvis han ville slå ind på den vej,
men han blev landmand og har nu gården
hjemme. I julen sang vi »Glade jul« fire-stemmig.
Men tilbage til dagligstuen og til et an
det billede fra barndommen. Det er efter
middag, de to »små« er kommet i seng,
inde i dagligstuen sidder vi fire store om
det runde bord. Hængelampen over bor
det er tændt, og i en af lænestolene sidder
mor og læser højt for os, mens vi spændt

lytter til. Hvor har vi levet med i Ingemanns romaner, Robinson Krusoe med
Fredag, Dickens - navnlig David Copperfield. Der var sandelig ingen af os, der
fandt hans romaner langtrukne, og hele
livet kan vi hente citater fra de bøger og
straks betegne en stemning, eller et men
neske blot ved få ord. Og hvor har vi
grædt over Onkel Toms hytte - ville høre
mere og mere og skævede med ængstelse
til uret, der stod på spejlkonsollen, i håb
om at mor ikke skulle lægge mærke til, at
klokken nærmede sig 8. Jeg husker en af
ten, vi blev forstyrrede af en mærkelig
piben, der kom henne fra kakkelovnen, og
da vi kikkede bag den, opdagede vi, at det
var en af jagthundene, der havde set sit
snit til at gemme sig i kakkelovnskrogen.
Og der lå den og fik hvalpe; der var allere
de kommet et par stykker. I en fart fik vi
fat i en kurv, og forsigtigt blev de båret
ud.
Inden jeg forlader dagligstuen, ser jeg
mig om en gang til. Der står den lille
grønne sofa ved vinduet, som vi altid efter
frokost samledes om med vore håndarbej
der, og snakken gik, og alle mulige pro
blemer blev drøftet; der den store læne-

Rasmus Lange, landbrugskandidat, løjtnant, ejer
af Ørbæklunde fra 1884 til sin død 1920. Han var
født på gården 1857. Hans søstersøn Kai Uldall
har taget dette hverdagsbillede af ham i april
1909.
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stol, hvor jeg har nydt så mange bøger,
når jeg var ene; der den åbne hvide ka
min,3 der afløste den gamle sorte kakkel
ovn, der var der i min barndom. Ja, hvor
har vi ikke haft mange herlige timer om
kring kaminen, især vintereftermiddage,
når vi efter en rask tur ude i den friske luft
i mørkningen kom ind og fik te ved det
flammende bål. Når teen var drukket,
blev lysene slukket, og vi anbragte os ma
geligt i sofaer, stole og på tæppet foran
kaminen. Så hændte det tit, når vi ikke
sad og småsnakkede, at min søster Lis,
der kan spille efter gehør, satte sig til flyg
let og spillede mørkningsmusik, mens vi
andre sad stille og hørte på. Det var mest
salmemelodier, hun spillede, og hun kun
ne blive ved med at gå fra den ene over i
den anden, og mens de smukke melodier
klang i vore ører, sang de dejlige ord til i
vore hjerter. Vi kendte en mængde salmer
fra vore daglige morgensange.
Og mit øje strejfer det store gammel
dags blomsterbord i vinduesfordybningen, der i min barndom var fyldt med de
dejligste blomster fra vort eget drivhus.
Vi havde en meget dygtig gartner, der var
kommet i min oldemors tid. »Det år din
far blev lagt til«, sagde han. Han regerede
næsten enevældigt den store have, og jeg
tror egentlig, at både far, mor og vi børn
var lidt bange for ham. Men det var nu
ikke det, der , var det spændende ved
blomsterbordet. Nej, vi hørte til en fami
lie, der meget tidligt begyndte at interes
sere sig for sport og spil, og vi drev mange

Børnene på Ørbæklunde fotograferet af deres
moder julen 1904. De sidder i den »grønne
stue«. Det er beretteren som sidder med sit
sytøj til venstre.

forskellige slags. I julen spillede vi altid
lotteri om småting, og til det var præste
familien fra Ørbæk altid inviteret med.
Nytårsaften spillede vi halv tolv om nød
der, og så kunne vi en mængde forskellige
slags børnespil, men vi nøjedes ikke med
det. Jeg har spillet whist med min mor
mor, fra jeg ikke kan huske hvornår, og
l'hombre med mine brødre fra jeg var syv
år, og senere kom bridgen til. Vi børn
spillede naturligvis aldrig om penge, men
det hændte, når vi havde gæster, at en af
morbrødrene sagde: Tør du spille halvt
med mig om penge i aften? Så kan jeg
lægge de penge, jeg vinder ved den blomst
i blomsterbordet, og hvis jeg taber lægger
jeg en regning i stedet. Fra det øjeblik og
til vi blev beordret i seng, veg vi ikke fra
ham, men stod musestille bag hans stol og
fulgte spændt spillets gang. Og næste
morgen var vor første gang hen til blom
sterbordet for at se, hvad der lå. Vi var lidt
bange for regningen, for vi børn havde
ikke mange penge mellem hænderne, men
der lå da heldigvis aldrig nogen regning.
Fra dagligstuen går jeg ud i »gangen«,
som er en stor aflang stue, der går helt
igennem huset og deler lejligheden. Der
fører fire fløjdøre, blandt andet glasdørene
ud til tårntrappen, ud til den. Der er god
plads omkring det store vindue, der er i
bunden af stuen, lige over for glasdørene,
og den er også møbleret som en daglig
stue.
I denne stue er det de voksne fortrinsvis
leger med børnene. Det er en fast skik, at
anden juledag er børnenes legedag, og de
voksne går såmænd lige så meget op i le
gen som børnene og morer sig omtrent
lige så godt. Jeg ser os lege stoleleg. Stole
ne fra spisestuen er taget ind og står i en
lang række, ryg mod ryg, men der er een
stol mindre, end vi er deltagere. Mor sid
der ved flyglet i dagligstuen og spiller, og
vi går i kreds rundt om stolene. I det øje

blik musikken holder op, gælder det om at
sætte sig på en stol. Den, der ingen får,
går ud, og een stol fjernes. Jeg ser os alle
sammen gå spændt rundt, og det er ikke
rart at komme foran morbrødrene, for
ganske vist er det forbudt at skubbe eller
røre ved stolene, men de har en mærkelig
evne til at kile sig ind under én, når man
tror, man har en stol. Til sidst er der kun
een stol og to personer tilbage, og hele
resten af flokken står spændt og følger,
hvem der nu i år bliver sejrherre.
Eller vi leger ordsprogsleg og klæder os
ud i alt muligt tøj. Jeg husker, engang
mor var klædt ud som spåkone. Hun så
meget realistisk ud. Fra køkkenet var
hentet en af de allerstørste gryder, der
var anbragt på gulvet. Der var kommet
vat og sprit i den, lyset i stuen var slukket,
og der sad mor midt foran det antændte
vat i gryden og rørte i det med en ildrager.
De blå flammer slog op af gryden og gav
det hele et mystisk skær.
Og vi legede skibet er ladet med. Det
morsomste var næsten, når panterne
skulle indløses. Men der var bunker af an
dre lege: blindebuk, også stokblindebuk,
bro bro brille og for de mindste jeg gik
mig over sø og land, jeg snurrer mine
kyllinger og den rige fugl for at nævne
nogle af dem. Ja, det var glade timer for
store og små. I fastelavnen slog vi »pot
ten« i stykker, og i påsken trillede vi æg
her i gangen.
Nu kommer turen til et kig ind i spise
stuen. Der står det runde egetræsbord
med hængelampen, eller er det den elek
triske lysekrone, over og med de udskårne
stole omkring, og den store buffet med de
udskårne frugter og vildt i hautrelief, alt
sammen egetræ fra Juulskov, mors barn
domshjem. Midt på væggen står det store
sølvtøjsskab med glasruder, og en mæng
de sølvtøj bag dem, og i krogen den gamle
kakkelovn på malmfødder, og med malm

kugler til at varme hænderne på. 1676 står
der på den, men den dag i dag varmer den
lige så godt som for de 300 år siden.
Ved bordet sidder mor og jeg, som vi
har gjort det de tusinder af gange, men på
én gang forandrer billedet sig. Jeg ser bor
det trukket ud i hele sin længde, og om
det sidder kjoleklædte herrer med eller
uden »noget i knaphullet«, og jeg ser da
mer i nedringede selskabskjoler med fint
opsatte frisurer og blinkende smykker.
Lyset spiller i krystalglassene og sølvtøjet
og glimter i vinen. Bordet er smukt pyntet
med blomster og levende lys i sølvlysesta
ger. Unge piger i sorte kjoler med hvide
forklæder og kapper går rundt og varter
op. Lejetjeneren har travlt med at skænke
vinen i de forskellige glas, der står ved
hver kuvert. Og der er en hilsen på hinan
den og en snakken, så vi børn, der sidder
ved et lille anneksbord i vinduesfordyb
ningen med vor saftevand i de daglige
rødvinsglas, ikke kan høre, hvad vi selv
siger.
Vi hører heldigvis ikke til en familie,
hvor børnene bliver stuvet til side, når de
voksne skal have selskab. Nej, vi får lov til
at opleve og være med i det hele. Det
eneste, der forlanges af os, er, at vi holder
os i baggrunden og ikke virker domine
rende. Morbrødrene sagde engang: I var
aldrig i vejen, man mærkede jer aldrig, ja,
I var der, når man ville have noget med jer
at gøre, men I generede os aldrig.
Nu er de voksne færdige med at spise
desserten. Far, der sidder for enden af det
lange bord med etatsrådinden som bord
dame, ser op mod mor, der sidder for den
anden ende af bordet med den mest pro
minente gæst som bordherre. Mor giver
et lille nik, og far siger: Ja, så har min
kone ikke mere, og det skal blive godt med
en kop kaffe og en cigar. Velbekomme!
Alle drikker deres glas ud, rejser sig og
forsvinder.
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Men der kommer andre i stedet. Det
siger sig selv, at når mor de 70 år, hun fik
lov til at være værtinde hjemme, var ual
mindelig gæstfri og inviterede en mængde
mennesker, så må ansigterne forandre sig
i årenes løb, selv om selve formen og
grundtonen altid var den samme. De
dage, vi har siddet alene ved bordet, kan
let tælles. Nogle af den nærmeste familie
fandt undertiden, at mor strakte sin
gæstfrihed for langt. Jeg kan huske en
gang morbror Christian, der var vor læge,
skaffede os en sygeplejerske, og der kom
en stor rødhåret, robust og ret ubehagelig
en. Da morbror kom, sagde han: Nåh,
Bodil, hvad synes du så om din sygeple
jerske, og mor, der aldrig sagde noget
dårligt om et menneske, og altid und
skyldte det, når andre sagde noget ufor
delagtigt om nogen, sagde tøvende: Jah,
jeg ved ikke rigtig, Christian, jeg ved ikke
rigtig, jeg synes ikke, hun virker så sym
patisk. Det synes jeg sandelig heller ikke,
sagde morbror, men jeg tænkte, nu skal
jeg for én gangs skyld skaffe dig én, der
ikke bliver fast årlig gæst på Ørbæklunde!
En anden gæst, der var imponeret over
så mange, vi altid var hjemme, sagde en
gang til mor: Hvor kan det være, tante
Bodil, du altid kan være så gæstfri?
hvortil mor svarede: Det må du, der stu
derer teologi, da nok kunne forstå. Du ser
jo da gang på gang i Bibelen, at der står, at
man skal være gæstfri.
Ja, far og mor mente det alvorligt med
kristendommen og ville gerne have Bibe
len som ledesnor for deres liv. Sognekir
ken hørte dengang til gården, og vi havde
vore egne stole i den, og uden gyldig
grund stod de stole aldrig tomme om søn
dagen, og ved højtiderne kunne vi og vore
gæster fylde både tre og fire stole.
Vore gæster var, om jeg må sige, sæ
sonprægede. I højtiderne var det mest fa
milien, der dominerede. Ved sommertid

En vindovn støbt i Norge 1676 står endnu på sine
fire ben af malm i Ørbæklundes spisestue. Kai
Uldall fotograferede den 1915. Tidligere stod den
i »gangen«.

Godsejerfamilien med de såkaldt »liggende
gæster« på Ørbæklunde en dag i august 1906 er
fotograferet af Kai llldall, der selv var en af
dem. Til de liggende gæster kom så dagens
gæster, der kørte hjem om aftenen. Set fra
venstre er gæsterne: 1. Fruens fader godsejer
Hans Peter Langkilde fra juulskov. 2. Beretteren
Ingeborg Lange. 3. Lærerinde Johanne Petersen
fra København, havde som ung været lærerinde
på Ørbæklunde og kom resten af sit liv på ferie
der. 4. Lærerinden for døtrene Else og Lis Lange.
5. Ældste søn Einer Lange. 6. Frøken Nielsen,
husholderske for Hans Peter Langkilde på

Juulskov. 7. Den lille pige er datteren Lis Lange.
8. Natalie Uldall, godsejerens søster, Kai Uldalls
mor. 9. Eleonora Engelstoft, datter af biskop
Engelstoft, ugift slægtning, boede på
Støvringkloster. 10. Frøken Sander, K.U. ved
ikke, hvem hun er. 11. Den lille pige datteren
Else Lange. 12. Bodil Lange, frue på
Ørbæklunde. 15. Sønnen Lars-Haagen Lange, der
overtog gården. 14. Anna Petersen, søster til
lærerinde Johanne Petersen, førte hus for
søsteren i København. 15. Godsejer Rasmus
Lange. 16. Aage Lange, næstældste søn,
ingeniør, København.
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kom sommergæsterne til og om efteråret
fars jagtkammerater, og ind imellem var
der så selskaber, baller og klapjagter.
Jeg ser for mig juleaftensbordet, hvor vi
sidder en snes mennesker om bordet og
spændt iagttager hinanden: Hvem får
mandelen i risengrøden? Mandelgaven står
tildækket på bordet. Nogle lader som om,
de har fået den, andre er så lumske at
gemme mandelen til allersidst, så vi spør
ger hinanden: Mon mandelen har været i
grøden, eller bare ikke et af børnene har

spist den uden at opdage den. Og når
spændingen er på sit højeste, kommer
mandelen alligevel frem, og gaven, der de
sidste år altid var en stor marcipangris,
bliver uddelt til den heldige vinder. Jeg
tror ærlig talt, alle ønskede, det måtte bli
ve et af børnene, der fik mandelen, for
hvor strålede øjnene af glæde, når de fik
den.
Og jeg ser mange andre fester og an
sigter for mig, men jeg har ikke tid til
mere at fordybe mig i de erindringer, det

Loftet, »vægterloftet« over Ørbæklundes
hovedbygning. Man ser muren om et af de to
kamre, som er muret på loftet, og den svære
tømmerkonstruktion, der støtter det vældige tag.
Kai Uldall tog billedet april 1909.

Dør ud til vindeltrappen fra vægtergangen i 3.
stokværk. Fra denne gang kunne man betjene
skydeskår og skoldehuller, og der var stadig
bevaret to kamre med murede kaminer til
vagterne. Kai Uldall april 1909.

må blive en anden gang. Lige inden jeg
går videre, ser jeg i et glimt en af vore
mange sommerferieaftener. Bordet er
trukket langt ud, og der sidder vi en 14-15
unge og yngre. Vi er lige kommet ind,
nogle fra aftentur, andre fra andetræk,
fisketur, kroket eller andre spil. Nu er vi
blevet samlet til dagens sidste temåltid, og
snakken går. Ned ad bordet står smøra
sietter og ost. For enden af bordet står
mor. Ved hendes side ligger et kæmpe
stort nybagt franskbrød. Mor skærer
ustandselig den ene store skive efter den
anden og slynger brødet hen til den, der
vil have det. Mor har en fantastisk øvelse i
med brødet netop at ramme den kuvert,
hvor det skal hen; det havner i regelen
lige ud for den, der skal have det, men
hun har jo også øvet sig, da hun havde os
seks at smøre mad til. Det varer ikke læn
ge, før det store brød er forsvundet som
dug for solen. Unge har en god appetit,
navnlig når de har været meget ude i den
friske luft, og det vækker vild jubel, da
døren til anretterværelset går op, og stu
epigen kommer ind med et fad med lagka
ge i hver hånd. Da siger mor strålende:
Nu tror jeg virkelig, vi er inde på noget af
det rigtige.
Jeg lukker døren til spisestuen, og
skynder mig hen til tårntrappen. Der er
jeg lidt i vildrede med, om jeg, inden jeg
går nedenunder, skal løbe op på lofterne,
nu jeg er så nær, og jeg bestemmer mig til
det. Jeg går op og åbner døren til det første
loft og kommer ind i vægtergangen, der
går rundt om hele loftet. Den er forsynet
med skydeskår og skoldehuller, og be
grænset af muren til den ene side, og til
den anden side af de tykke pommerske
bjælker, anbragt som stolperne i et bin
dingsværkshus. Jeg træder ind mellem
stolperne og er inde på det store loft, der
går over hele huset. Det er ikke så mørkt,
som loftet ellers plejer at være, for i hver
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gavl mod øst og vest er der store luger med
vinduer over. Hvor har vi leget på det loft,
når det var regnvejr. Det er så stort, at vi
kunne spille fodbold deroppe, selv om skor
stenen i midten generede os lidt, og til at
lege gemme i var det ideelt med alle de
gemmesteder mellem bjælkerne i vægter
gangen og de to vagtstuer med deres åbne
kaminer. Turen går videre op til øverste
loft, det er lige under taget, men jeg
standser ikke, kikker blot ind og ser på den
vældige tagkonstruktion, alle byggekyn
dige er så begejstrede for, men det er ikke
det, jeg hæfter mig ved. Jeg tænker på,
hvordan jeg i alverden som barn har kun
net komme op på bjælkerne lige under ta
get, når vi legede indianere og røg vor
fredspibe deroppe.
Nu holder tårntrappen op, og turen op i
spiret går ad små stejle stiger. Først forbi
tårnuret med sine granitlodder og så vi
dere opad. Når jeg kommer helt op, prø
ver jeg at få den lem, der ligger over hullet
op til spiret, skubbet til side. Det er lidt
besværligt, for klokken til tårnuret, en
gammel kirkeklokke, hænger på en solid
bjælke ovenover, og det generer lidt, men
efter noget arbejde lykkes det, og udsig
ten, man ser, er nok noget besvær værd.
Man ser over en stor del af Fyn med dens
skove, marker og landsbyer. Rundt om
lyser de hvide kirker op, man kan se mere
end syv. I baggrunden mod øst ligger
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Hjørne af billardstuen med dør ud til
Ørbæklundes nordvestre tårn. De smukke stole
fra 1700årene hører ikke til gårdens gamle
inventar. Rasmus Lange overtog en næsten tom
gård, idet forældrene tog møbler med til den villa
nord for København, hvor de tilbragte deres
alderdom. Tårnværelset brugtes til gæsteværelse.
Det samme var tilfældet med andre smårum i
stueetagen.

Storebælt, nordspidsen af Langeland og
Sprogø ses tydeligt, og langt borte toner
Sjælland frem. De, der har en god kikkert
med, kan se en af kirkerne i Slagelse.
Men jeg må ned igen. Jeg klatrer ned ad
stigerne, og står ved tårntrappen, som jeg
bestemmer mig til at løbe ned ad. Det går
rundt og rundt, forbi de tre små vinduer
med pelargonier i, og farten bliver stær
kere og stærkere, så stærk, at jeg er lige
ved at fare forbi døren til underste etage
og ryge helt ned i kældrene med deres
hvælvede rum, »hundehullet« og den
hemmelige gang, men jeg når at få
standset i rette tid.
Hele stueetagen har hvælvede lofter, og
da jeg åbner fløjdøren, der fra tårntrappen
fører ind til den, er det første, der slår
mig, hvor det dog egentlig er smukt. Jeg
står i »stengangen« med dens flisegulv, alt
er uforandret. Der står de tre gamle
smukke kister. Den ene har jeg fundet hos
vores gamle skytte i et af hans udhuse,
den anden, meget smukt udskåret, har
mor fået til sit udstyr af sin morbror Per
Engelstoft, der fandt den brugt til hak
kelseskasse i Sønderjylland, og den tredie
har vist stået på gården fra tidernes mor
gen. I vinduet står den udstoppede svane,
som har stået i mange år, og jeg husker en
pudsig historie om den fra min barndom.
Een af mine brødre gik til præst og blev
forelsket i præstens datter. De skrev øm
me kærlighedsbreve til hinanden, og jeg,
der var tre år yngre end de, var meget stolt
af, at jeg fik lov til at se et af brevene, som
var underskrevet din til døden trofaste.
Jeg syntes, det var så spændende, men nu
gjaldt det jo om at finde et godt gemme
sted til de breve. Min broder mente, at
under svanevingerne både var et roman
tisk og godt sted, så da han rejste til skole
efter en ferie, puttede han dem alle op
under den ene svanevinge; der var de godt
gemt, og han rejste trygt bort. Men en

dag da mor gik igennem stengangen, fik
hun øje på svanen og syntes, den så så
støvet ud. Mor bankede den lidt på ryggen
og . . . klat, klat, klat faldt brevene ud.
Han blev kaldt hjem til forklaring, og din
til døden trofaste forsvandt ud af vores
synskreds.
Jeg står over for døren ind til vor største
stue, men jeg betænker mig på at gå ind,
for i den stue har jeg så mange minder
både gode, glade og mine allersørgeligste,
så den skal være den sidste stue, jeg besø
ger, og jeg vender mig om og tager et
raskt løb ind gennem gæsteværelserne
med deres himmelsenge, gamle møbler og
kakkelovne, og fra alle kroge myldrer
erindringerne frem om, hvad jeg har op
levet i den stue. Jeg havner i billardstuen.
Jeg ser det store billard midt på gulvet. Fra
væggen for enden af stuen ser jeg billedet
af Napoleon, og jeg husker, det er ligemeget, hvor i stuen man står, så ser det ud,
som om han ser lige på én med et skeptisk
smil.
Væggene er gule. Midt på den ene er en
niche, hvori en gammel sofa står, og
over for i vinduesfordybningen en forhøj
ning, på hvilken der står en anden sofa.
Og pludselig bliver der liv i stuen. Jeg
ser nogle af familien gå rundt og spille
billard, mens andre sidder i sofaerne og
interesseret følger spillet. - Nej, det er
ikke flere, der spiller, nu er der kun to.
Selskabet er delt i to partier, det ene sidder
i den gamle sofa, det andet lige over for i
vinduet. Det er det spændende spil, der
gentager sig hver 9. august, dobbeltfød
selsdagen i familien.
Hvert parti holder på sin spiller, og vi
har holdt penge. Højeste indsats er 25 øre.
Navnlig børnene er meget optaget af, om
deres spiller sejrer, og der lyder bravoråb
og fyråb, klappen i hænderne og tilråb
med gode råd. Jeg tror næsten, at en
fremmed, der kom ind og så os, ville tro,

vi var gale, så ivrige er vi, men vi morer
os bare dejligt.
Jeg åbner døren til den største stue, der
kaldtes »riddersalen«. I virkeligheden har
det nok været den, der i gamle dage var
fruerstuen. Riddersalen var altid i anden
etage. Også her er alt, som det skal være,
de kalkmalede lofter, og i hvælvingerne de
forskellige ejeres våben, de smukke gamle
forgyldte trælysekroner, langs væggene
lampetter til levende lys - elektrisk lys er
bandlyst fra den gamle stue - det hvid
skurede gulv med sine brede planker, i
hvilke man ser mærker af spaniolernes
sporer og sabelhug, dengang de i Napoleonstiden ventede på at blive sejlet fra Ny
borg. Rundt omkring i salen og i vindues
nicherne står de gamle gyldenlæderbetrukne møbler, og hist og her gamle
sjældne borde. For den ene ende af salen
står en meget smuk gammel egetræskiste
med bibelske billeder, i den anden ende af
salen er der en dør, der fører ud til den
store terrasse med nedgang til haven. I
gamle dage da vi spiste tidligt til middag,
spiste vi ofte vor sommeraftensmad der. I
de senere år var det mest kaffe efter mid
dag, vi nød, eller en portion aftenjordbær,
som vi selv var nede i haven og plukke.
Min første erindring i denne stue er
om far. Jeg ser ham stå på en høj stige og
tage julepynt af toppen af et stort juletræ
og smide det ned til en flok jublende børn,
der rækker armene op imod ham. Hvert år
havde vi juletræ for folkene og deres børn.
Nogle dage efter jul blev vort juletræ
flyttet oppefra ned i riddersalen og pyntet
med lys, og hvad der hører et juletræ til.
Det fik vi børn lov til at være med til, og
vi havde også fået lov til at være med til at
købe gaver til børnene.
Men billedet skifter, nu er det ikke ju
letræsfesten, jeg ser. Lysene stråler i ly
sekronerne og i lampetterne langs vægge
ne. Salen vrimler med glade pyntede
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børn. Vi har børnebal, og vi er kommet til
det mest spændende punkt i hele festen,
kotillondansen. Vi står alle stillet op par
vis langs væggen, ser hen imod døren til
stengangen og venter spændt på, hvad der
nu vil komme. Op går døren til stengan
gen, og ind kommer min ældste bror med
sit gedebukkekøretøj. Det kniber lidt med
at få gederne ind, de er bange for støjen og
lysene, men ved at trække dem i hoved
tøjet får han efterhånden magt over dem,

og efter dem følger vores lille legevogn.
Både gederne og vognen er fint pyntede
med blomster, og i vognen står en kurv
med buketter til damerne og en pude med
kotillonordner til herrerne. Eller er det
nissefar og nissemor i deres grå dragter
med de røde tophuer, der er kommet ned
fra loftet, hun med en kurv med buketter,
han med hele sit bryst fyldt med ordener.
Nej, det er jo slet ikke børnebal, det er
ungt bal med balkort og alle de fornøjelige

Salen i Ørbæklundes stueetage blev fotograferet
af Kristian Hude i år 1900. Kalkmalerierne i
loftet er gamle, men malet op. Malerierne på
vægfelterne er malet ved en restaurering i
1881-82. Dørene er fra den indre ombygning i
1700årene. Så længe godsejeren selv stod for
landbruget, holdtes der juletræ i salen for alle de
ansattes børn.

forskellige danse, vi dansede. Vi danser,
så vi er ved at smelte, og herrerne må
have skifteflipper med. Men hvor vi mo
rer os. Der er kulørte lamper, som vi selv
har lavet, og fyrværkeri i haven. - Nej!
men hvad er nu det, nu lyder brudevalsen
jo, og jeg ser en brud og en brudgom
danse alene, mens vi andre står i kreds
omkring dem og klapper i takt. Er det Else
eller Lis, eller er det næste generation,
Elisabeth eller Agnete, jeg ved det ikke,
jeg har jo oplevet at se alle fire danse der,
og minderne slynger sig ind i hinanden.
Men jeg ser endnu et billede for mig.
Det er en sommeraften og, som det så ofte
er sket, når der har ligget marinefartøjer i
Nyborg havn, har nogle af vore søoffi
cersvenner fundet vej ud til os. Men hvad
er det for en kadetaspirant, der sidder og
spiller på det gamle klaver, som selveste
Gade har udvalgt til mine oldeforældre.
Det er jo vor konge som kronprins. Vi var
blevet lidt hede om ørerne, da vore venner
ringede fra Nyborg og spurgte, om de
måtte tage en kammerat med, og vi fik at
vide, at det var kronprinsen (senere Fre
derik IX). Min oldefar siges at have haft
flere besøg af Christian VIII, men siden
havde, bortset fra prins Erik, der lærte
landvæsen på en nabogård, ingen kongelig
besøgt os, men naturligvis sagde far og
mor ja, og da han kom, viste vore bekym
ringer sig at have været uden grund. Han

Deltagerne i et børnebal på Ørbæklunde 1908.
Fotografiet er antagelig taget af Bodil Lange.
Hvem børnene er vides ikke.
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var fornøjelig og naturlig glad som alle
18-årige. Vi mærkede straks, at han som
vi elskede musik, og hvor han spillede
glimrende. Han fløjtede også rent og godt.
Jeg husker ham siddende på den gamle
kiste i salen med mine søstre og mig ved
siden af sig, alle fløjtede vi til morbrors
akkompagnement på klaveret, og det
fortælles, at han, da jeg engang fløjtede
falsk, dunkede mig oven i hovedet med en
sølvbakke, der stod ved hans side.
En af mine stolteste musikererindringer
er dog, da mor og vi tre søstre spillede
otte-hændig på to klaverer. Flyglet var
flyttet fra dagligstuen ned i riddersalen,
og klavererne stemt sammen, og der sad
så vi fire og spillede Ossian og anden
klassisk musik. Døren ud til altanen stod
åben, og hele gården genlød af musik, ja
langt bort hørtes det i de stille aftner.
Ikke alle minder i riddersalen er glade
og lykkelige. Der stiger også frem for mit
blik nogle af de sørgeligste og alvorligste
minder, jeg har. Jeg ser for mig salen
smykket og en kiste omgivet af lys og
blomster stående midt på gulvet. Først var
det min ældste broder, der døde som
25-årig, så var det fars kiste og nu til sidst
mors. Hendes død blev årsag til, at hele
mit liv måtte forandres, og jeg rejse fra
det sted, hvor jeg havde levet altid. Vor
kære lille mor, hvor så du sød og smuk
ud, da du lå der i din kiste omgivet af et
væld af blomster, dem du hele dit liv hav
de holdt så meget af, at du næsten ikke
nænnede selv at plukke dem. Du så trods
dine 90 år så ung ud, og dit udtryk var
ubeskrivelig smukt. Riddersalen var pyn
tet med nyudsprungne birke- og bøgegre
ne, og hvor de passede i det billede.
Store bededagsaften, den sidste aften,
du skulle være i dit hjem, det du havde
skabt fred og glæde i igennem 70 år, sad
vi nede hos dig og tænkte på alle de mange
gode og lykkelige dage, du havde givet os

Sommergæster morer sig med korsang en
sommeraften i juli 1911. Kai Uldall har
fotograferet.

Ørbæklunde savnede som andre meget gamle
herregårde kontakt med haven, indtil der ved
vestgavlen blev indrettet en terrasse, hvor en
tilbygning fra 1600årene blev revet ned.
Fotografiet er taget af Kristian Hude i år 1900.

og var så inderligt bedrøvede over, at du
var taget bort fra os. Da lød pludselig til os
gennem de åbenstående vinduer nede fra
landsbyen store bededagsklokkerne. Dø
ren gik sagte op, og ind kom vor unge
pige, som også havde holdt så meget af
dig, og satte sig stille ned. Så sad vi da alle
her hos dig og lyttede til klokkerne, som
så tit havde kaldt dig til kirke. De talte til
os. Og det var, som sagde de: I må da
kunne se, at det, der er sket, er det nådig
ste. I ved jo, at jeres mor har det godt nu
efter sin lange ofte trættende livsvan
dring. Og vi bøjede hovederne og gav
klokkerne ret. Vi måtte være taknemme
lige over, at vi havde fået lov til så længe
at have vores mor og hjemmet med de
åbne arme; men hvor er det svært at und
være hende, og man holder jo ikke mindre
af et menneske, fordi det er blevet gam
melt, og beviserne for, hvor afholdt du
var, strømmede ind.
Jeg lukker stille døren og forlader salen.
Jeg ved egentlig ikke rigtig, hvor jeg er,
men jeg sætter mig ned og læner hovedet
mod et eller andet og søger at samle mine
tanker.
Jeg bliver vækket ved en sagte stønnen,
ser mig om og ser, jeg sidder på tårntrap
pen med hovedet støttet mod sandstens
pillen, der bærer hele trappen. Er det, jeg
hører, mig, der ikke har kunnet beherske
min sorg, eller er det det gamle hus, der
har jamret sagte over tabet af sin gamle
herskerinde gennem næsten 70 år?
»Pudsig« har fulgt mig hele tiden. Nu
sidder den ved siden af mig og ser med
sine brune trofaste øjne spørgende og
undrende på mig. Den forstår, der er no
get, jeg er ked af, men hvad? Ja, Pudsig!
Nu skal jeg tage mig sammen, og vi skal
ud et løb i verdens dejligste have. Den er
altid fuld af de dejligste blomster, og om
foråret får forårsblomsterne lov til at væl
de ud over plænerne og alle steder, hvor
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de kan gro. Jeg går fra den ene idyl til den
anden, for der er dale og damme alle veg
ne og en mængde blomstrende buskadser
og sjældne træer.
Jeg går ud i det franske anlæg, som blev
anlagt i farfars tid. I min barndom var de
buxbom-indrammede fine tæppebede af
udplantede blomster. Nu da alt er blevet
så dyrt, er det rosen- og sommerblomstbede. Jeg ser sommeraftner, når vi havde
ungt selskab. Vi går rundt i de små gange
og leger »gående enkemand«, eller vi le
gede »to mand frem for en enke«. Vi børn
havde glimrende gemmesteder, hvis vi le
gede saltebrød, det vi børn kaldte kaput,4
eller pave lyst i band, og vor største for
nøjelse var, hvis vi kunne få de voksne til
at lege med.
Hele haven er omgivet af et gammelt
mosgroet stengærde, men i vest og nord
går en dobbelt lindeallé eller rettere linde
hæk, der giver godt læ for nordenvinden.
Alleen har jeg ikke tid til at gå igennem,
men Pudsig og jeg går videre fra det
franske anlæg forbi Køkkendammen. Bag
den var i gamle dage humlehaven, og jeg
ser vor gamle gartner gå rundt og lede
arbejdet, mens en flok koner piller humle
ned i store vidjekurve, som havepersona
let selv lavede om vinteren, når der ikke
var så travlt. Men billedet forsvinder, og
den store plæne med de fritstående frugt
træer dukker frem. Pudsig og jeg fortsæt
ter forbi den store gamle bøgegang og ned
til »Grotten«, en lille dal, i hvis ene side er
gravet et lysthus som en grotte, og det har
givet stedet navn. I bunden af dalen er en
plæne med to store fritstående magno
lietræer. Jeg tænker på, hvor de dog er
vokset. I min barndom var de så små, at
de hvert år blev dækket med en pyramide
af humlestænger beklædt med gran for at
skåne dem mod frosten; nu er de så store,
at man kan klatre i dem. Pludselig ser jeg
en del børn klatre rundt. Er det børnebør

nene eller oldebørnene, der morer sig der,
mens vi ældre spiller kroket på plænen,
for også på den ser jeg liv og mange men
nesker. Fire spiller kroket, mens en del an
dre ser til. Vi synes kroket er et dejligt spil
vel at mærke, hvis det bliver spillet med
det rigtige værktøj. Vi regner slet ikke
med køller og kugler af almindeligt træ;
nej værktøjet skal være af det tunge pokkenholttræ. Det kan man meget bedre
beregne sit spil med. Kroket er spillet
gennem generationer, og hele familien er
meget øvet og ivrige dertil, og en af de
dygtigste var mor, til hun var højt op i
firserne.
Vores lille hvide foxterrier »Bjæf« løber
rundt og snuser i jordhullerne, mens vor
hvide og gule pointer har smidt sig i et
hjørne af plænen, hvor den ligger nær
mest som en presset blomst og sover og
slikker solskin, og vor »gæstegravhund«
har rullet sig sammen som en lille sort
kugle oppe i en af vores flugtstole. Deres
søvn bliver slet ikke forstyrret af vor latter
og tale eller af køllernes knalden mod
kuglerne, men i det øjeblik, der lyder en
fjern klirren af porcelæn, farer de rasende
og gøende op og styrter mod lyden, men
falder hurtigt til ro igen, da de opdager,
det er stuepigen, der kommer gående ned
ad skrænten med en bakke med vort teservice. I en fart bliver et bord, der står
under et gammelt tjørnetræ, dækket, og
både voksne og børn anbringer sig på
bænke og stole omkring det, og alle er
enige om, at en kop eftermiddagste i det
fri er dejligt, og der forsvinder også en
enkelt kage ned i et hundegab. Men jeg
forlader tebordet og går længere ned i ha
ven.
Jeg passerer det morsomme guldregn
træ, der blomstrer med både gule, røde og
blå blomster på een gang, og når ned til
dammene. I dem vrimler det med vildæn
der, og rundt om i krattene smutter fasa

nerne, ja en enkelt uvelkommen »have
hare« forsvinder i det fjerne, da den hører
os komme. Og erindringerne om, hvad
jeg har oplevet, trænger sig på alle steder
fra. Der ligger Sortedammen med sin lille
hvide buede bro over til den lille ø midt i
dammen, og jeg kommer til at tænke på
en lille morsom jagthistorie derfra. Mine
brødre var dygtige og ivrige jægere, og
deres unge kammerater, der besøgte os,
skulle naturligvis også på jagt. Men det
var så som så med at ramme noget, da de
ikke var vant til jægerlivet. Navnlig var
der to, Niels og Poul, der kappedes om at
have skudt noget. Engang havde en af mi
ne brødre skudt et egern, og Poul bad, om
han måtte få det, hvilket selvfølgelig ikke
blev ham nægtet. Poul skar halen af eger
net, pakkede den ind og puttede den i
lommen. Så anbragte han dyret oppe i et
træ og kaldte på Niels, idet han pegede på
egernet. Niels lagde bøssen til kinden,
skød og tænk - egernet blev der. Han
måtte jo have ramt det. Stolt gik Niels hen
til træet og rystede træet, så egernet faldt
ned, men da Poul leende trak dets hale op
af lommen, blev han noget lang i ansigtet.
Men hævnen er sød, tænkte Niels. Han
gik op og fik lov til af mor at få en gammel
udstoppet vandhøne. I dens træbræt bandt
Niels en sejlgarnssnor, gik ned til Sorte
dammen og anbragte den imellem sivene
ved bredden. Så fik han Poul til at gå for
bi, hvor den var. Poul stivnede af spæn
ding, da han så vandhønen og sendte et
skud efter den, og den blev der også godt
nok. Henrykt gik han hen for at samle den
op, da Niels kom til og lige så stille trak i
snoren, og hønen og det hele fulgte godt
nok efter. Nu var det Pouls tur til at blive
lang i ansigtet.
Jeg går over dæmningen mellem Sorteog Mellemdammen hen til den fjerde dam
i haven - Kanindammen - med alle sine
lyserøde åkander og siv og gule iris i kan-

Hyttefad til opbevaring af levende fisk i
Sortedammen i Ørbæklundes have. Hyttefadet
hænger i to reb, der er fastgjort til en drejelig
tromle, således at det kan løftes. Kai Uldall tog
billedet i marts 1911, da søen trængte til en
oprensning af de mange knækkede tagrør.

terne. Men inden jeg kommer til den,
passerer jeg den store plæne med de gamle
egetræer og i baggrunden en stor gruppe
af gamle taxtræer, og jeg ser for mig en
sen sommernat for nu snart ti år siden.
Mor havde holdt ungt bal for sine børne
børn, og da gæsterne fra egnen sent på
natten, eller var det ud på morgenstun
den, kørte hjem, fik de unge, der skulle
blive hos os, lyst til at gå en lille tur i den
halvmørke have, inden de gik i seng.

Pludselig, da de kommer til den plæne, ser
de tre spøgelser danse rundt og forsvinde
ind mellem taxtræerne, inden de kunne få
taget sig så meget sammen, at de kunne
forfølge dem. Det var nu egentlig en
skam, at mine søstre og jeg ikke blev og
gemte os og hørte, hvad der videre skete,
for det skal have været meget morsomt.
De troede virkelig, der var noget overna
turligt ved det og var meget ængstelige,
da de dannede kæde og gik ind i taxgrup-
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pen. En nægtede pure at gå på fløjen, men
ville gå i midten. Spøgelserne var dog
væk. Vi havde rullet vore hvide lagner
sammen og var så i ly af et gærde løbet op
på hovedbygningen igen. De unge havde
en mistanke til os, men da de kom op og så
os sidde nok så uskyldigt i stuen, var de
ved at tabe næse og mund af forbavselse
og fortalte os om deres mærkelige ople
velse. Efter en lille tid måtte vi gå til be
kendelse, da mor aldrig kunne lide, at
man gjorde løjer med overnaturlige ting.
Jeg går over broen, der fører til den lille
tepavillon, der ligger på øen i Kanindam
men. Selve tepavillonen er meget male
risk, helt overgroet med vedbend fra
Gurre ruiner, hvor farmor i sin tid hente
de planterne, men den ligger så langt
borte fra hovedbygningen, at den meget
sjældent er blevet brugt til at drikke te i.
Derimod ser jeg den for mig anvendt til at
servere dessert og vin i ved et eller andet
bal, vi havde i min ungdom. Først havde
vi optrådt i tableauer og anden under
holdning. Jeg husker mine søstre som
Hans og Trine og mig selv i fin lyserød
krinolinekjole lavet af crepepapir og med
hængekrøller om ørerne, syngende én af
Heibergs gadeviser. Derefter var vi van
dret ned til Kaninøen, og både på den lille
bro og i den nærmeste omegn var der
fyldt med kulørte lygter, som vi naturlig
vis selv havde lavet. I baggrunden i et krat
havde vi anbragt en af gæsterne, der kun
ne spille valdhorn, og til tonerne af det sad
vi så og nød vin og kransekage. Det hele
var meget stemningsfuldt. Men jeg har
ikke tid til at fordybe mig i alt for mange
minder.
Jeg går videre ad midtergangen, der går
gennem hele haven, men standser ved et
langt staudebed, der deler haven i prydha
ven og frugthaven. Nej, nu må jeg tilba
ge. Jeg kikker lige ned til den lille hvide
havelåge ud til landevejen, ser bøgesko

ven, haven ender med, en mængde blom
strende frugttræer og stråtaget af vort
hønsehus, der hvor børnebørn og olde
børn med så stor glæde fulgte mig for at
fodre høns. Og hvor har vi haft mange
fornøjelige ture derned med vor lille to
hjulede hønsevogn, som børnene var så
ivrige til at skiftes til at køre med. I gamle
dage var »hønsehuset« et yndigt halvå
bent lysthus med slyngroser op ad stol
perne og i baggrunden to rum, et til ha
veredskaber og et andet til svanernes vin
terbo, eller var det påfuglene, der boede
der. Men som sagt jeg må se at komme
opad igen.
Jeg går hen til den hvide tremmelåge i
stengærdet mod syd og ser ned til skoven,
der kun ligger en lille halv kilometer fra
haven. Ak ja, der i stengærdet kom de
første violer; hvor har vi gået og spejdet
efter dem og længtes efter den første, som
mor naturligvis skulle have, ja, det første
jordbær skulle mor da forresten også ha
ve. Mon der er nogen nu? Jeg ser de ægte
kastanier blomstre. Jeg drejer om og går
videre op mod køkkenhaven, passerer det
store tulipantræ, et af de største i landet,
og når op til plænen, hvor vi i gamle dage
havde vores tennisbane. Og med ét ser jeg
den, som den var. Jeg ser alle sommer
gæsterne sidde på bænke langs banen og
ivrigt følge et spil double. Hvor har vi
spillet mange spil, både single og double
på den bane. Ja, den havde vi sandelig
glæde af, og ved et mærkeligt tilfælde er
den kommet til at ligge lige ved siden af
den gamle sportsplads, ringridningsba
nen, den vi kalder »Karrusellen«. Den
består af to ringe af højstammede linde
træer, den ene inden i den anden, og træ
ernes kroner er klippet, så de danner li
gesom to grønne ringe. Imellem de træer
red de i gamle dage og stak efter en ring,
der var anbragt imellem træerne.5
Jeg passerer drivhuset, i hvilket vi nu

har tomater og vindruer. I min barndom
var tomater endnu ikke blevet rigtig
kendt; da var drivhusene fyldt med
blomsterplanter, og fra taget hang dejlige
blå frankenthalerdruer om efteråret. Dru
erne måtte vi børn selvfølgelig aldrig røre,
og når de var modne, vogtede vor gamle
gartner over dem som en drage. Der var
altid låst ind til dem, og når han sov til
middag, tog han nøglen til drivhuset med
ind og lagde den på sit bord ved siden af
sig. Men det gik her, som det så tit går,
det, der var vanskeligst at få fat i, ønskede
vi os heftigst, og en middagsstund kom
præstens søn Viggo, der gik i skole oppe
hos os, der havde privatlærer, og jeg
sammen forbi drivhuset og kikkede ind til
de dejlige store klaser af blå druer, der
hang i massevis derinde. Og pludselig fik
vi en skummel idé. Viggo, der var lille og
spinkel, listede sig ind, hvor gartneren lå
og sov, og nappede nøglen fra bordet, og
vi låste så drivhuset op og tog os hver en
dejlig klase druer. Men nu skulle nøglen
jo på plads igen, og vi var frygtelig spændt
på, om det ville lykkes for os, mens gart
neren sov, uden at det blev opdaget, men
alt gik godt, troede vi da. Og dog, da vi
sad nok så skikkelige i vores skolestue, gik
døren op, og ind kom far og mor for at
forhøre os og give os en overhaling. Gart
neren havde været oppe og sladre. Viggo
havde tabt nogle vindrueblade på gulvet,
da han lagde nøglen tilbage, og alt blev
opdaget. Jeg tror nu egentlig, at far og
mor morede sig over historien, for de
skændte ikke meget på os, og gartneren,
ja, han lagde hele skylden på Viggo, for
han og jeg var så gode venner, men de
præstebørn, de præstebørn, dem vidste
man da, var slemme.
Og turen går videre hen til køkkenha
ven. En gang går midt igennem den. På
den ene side af den var der i min barndom
fuldt af mistbænke. Nu er de på grund af

Hus tilgroet med vedbend på øen i Kanindammen
i Ørbæklundes have. Kai Uldall tog billedet i
august 1906.

5 Herregårde 7

tiderne nedlagt til fordel for et langt bed
med blomster til at skære af, og bag det er
majs og tomater, der står lunt med espa
liermuren bag sig. Den anden side af gan
gen begrænses med en lang stor lavendel
hæk, og bag den ligger urte- og jordbær
bedene.
Jo, jordbærrene er begyndt at blive
modne. Jeg udsøger et særlig stort og rødt

bær til mor, for hun er meget kritisk med
jordbærrenes modenhed. Det er ikke alle,
der er så nøjeregnende med jordbærrene
som mor. Jeg ved, at når min søster fra
København kommer om et par dage med
sine børn, eller er det børnebørn, så vil
noget af det første, de spørger om, være,
om jordbærrene er begyndt, og jeg vil si
ge, at vi jo kan gå ned og se efter. Så vil de
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styrte derned og juble, bare de ser et, der
er begyndt at rødme, og vi må passe på, de
ikke plukker de helt umodne.
Jeg går opad til mor med jordbærret
forsigtigt i stilken, men inden jeg kommer
op, må jeg passere baggården. Jeg åbner
smæklågen ind til den lille slippe, jeg skal
igennem, inden jeg går ind i gården, og
står nu i den. Baggården har de samme
toppede brosten som borggården. Byg
ningerne, der omgiver den, er nu meget
forfaldne, men ser meget maleriske ud.

De er af bindingsværk med rød afstolpning og rødt tegltag. Oprindelig blev de
bygget til mejeri, men det er over 100 år
siden, de er blevet brugt dertil. I min
barndom havde vor gamle rare tømrer,
Jeppe, der havde været i vor familie i over
30 år, gårdens tømmerværksted der, og vi
børn kunne godt lide at smutte over til
ham og få en sludder med ham. Så var der
en hesteomgang i et af rummene, hvor
der blev skåret hakkelse til hestene. Der
morede vi os også dejligt, når den ikke var

Kai Uldall stod 1926 i den »lille baggård«, da han
fotograferede vandposten af træ og gavlen af
stalden fra 1600årene. Ved brønden ligger en stor
sten, hvorpå kvinderne i ældre tid bankede lud og
snavs ud af hør og blårlærred med banketærskler.
1 loftet over porten til venstre sad der kroge til at
hænge det nedlagte vildt på efter en klapjagt.
Skorstenen i gavltaget markerer herskabskuskens
kammer.

i brug. På bommen, der ellers var for
spændt heste, satte vi os og kørte rundt
som i en karrusel, og vi kunne få en væl
dig fart på. De andre rum blev brugt til
brændsel og meget andet. Midt i gården
står en gammel træpumpe eller post, som
vi kaldte den, med den store flade vaske
sten ved siden; man kan næsten se, at den
gamle sten er slidt af alt det tøj, der er
blevet banket på den. Den gamle post har
også sin historie. Det fortælles, at da ol
defars første kone skulle have sit barn, var
fødselen så vanskelig, at de tilkaldte læ
gen. Men han var desværre fuld og for at
klare sin hjerne lidt, holdt han hovedet
under posten, mens der blev postet koldt
vand over det. Om det nu ikke hjalp, eller
det var af en anden årsag, så gik det galt,
og den unge kone døde.
På gavlen af hestestalden, der støder op
til baggården, ser jeg endnu mærkerne af
det stativ, »madklokken« har siddet på. I
gamle tider blev der altid ringet med den,
når folkene skulle ind i borgestuen for at
spise.
Mens jeg står og ser mig om i baggår
den, mærker jeg, at jeg har taget fejl af
årstiden, det er ikke sommer, men vinter,
og jeg skal snart køre ned til stationen og
hente vore julegæster, så jeg må skynde
mig op og lægge sidste hånd på forbere
delserne, da det allerede er ved at blive
mørkt.
Jeg tænker mig om, mon jeg har husket
alt? De senere år har mor været nødt til at
overlade arbejdet til mig, og jeg skal jo
nødig skuffe hende eller de andre. Jeg
gennemgår i tankerne alt for at se, om jeg
har glemt noget.
Sengetøj og lagner er dampet af, og der
har været fyret i værelserne et par dage
for at tage det rå af gæsteværelserne.
Brændet er anbragt, så gæsterne selv let
kan tage det. Det kan ikke gå så stiligt til
som i gamle dage, hvor man havde hjælp

nok. Gæsterne må selv komme brænde på
kakkelovnene og passe dem, når der er
tændt op. På hvert værelse er der en jule
dekoration, som er lavet af mos, forskelli
ge kogler, grangrene og så videre, og små
nisser kravler rundt alle vegne.
I køkkenet har de fået en spiseseddel til
alle måltiderne hele julen. Kagekasserne
er fyldt med julekager. I oplagsskabet er
der vin og tobak samt kagekasser med
hjemmelavet konfekt og meget andet godt
til juletræet og julen, og jeg ved, det er
mors store glæde at tage kasserne frem og
vise, hvor meget vi har samlet sammen,
og hun får også et taknemmeligt publi
kum at vise det til. Næh, har I også det?
Nej, så meget I dog har nået i år og så
videre. Mors ansigt stråler, og der vanker
også en smagsprøve af og til.
I kælderen hænger gæssene til juleaften,
rå- eller dådyret til juledag og fasanerne
til anden juledag, og så bugner det med
slagtemad, for vi har slagtet gris til julen.
Det er nødvendigt at have meget mad i
huset, for vi bliver mange, og de fleste
gæster bliver til over nytår.
Det sidste jeg foretager mig, er at sætte
nogle grangrene i de små vinduer i tårn
trappen og pynte dem med flag, guirlan
der, glimmer og lys, ja og så naturligvis
de små nisser, for de hører jo julen til.
Lysene skal tændes, lige inden jeg kom
mer hjem med gæsterne, det ser så hyg
geligt ud både udefra og indefra og giver
med sin granduft ligesom forsmag på jule
aften.
Jeg går ned ad trappen, Pudsig følger
mig naturligvis lige i hælene, og hen til
hestestalden, som jeg skal igennem for at
komme ind i bilen. I min barndom stod
derinde to, sommetider fire, flotte køre
heste og mors ponyhest. Nu vi har fået
bilen, står der kun en gammel havehest.
Den kender mig straks, da jeg tænder ly
set, og begynder at småvrinske, det er nu

dens måde at tigge på. Ja, du skal nok få
dit rugbrød, min gamle ven, jeg har hu
sket at tage det med, og veltilfreds gumler
den skorpen i sig.
Da jeg åbner døren til garagen, ser
Pudsig bedende på mig, og jeg ved, at
den gerne vil med. Den elsker at køre
i bil, og jeg tror ingen kan se så vigtig
ud som den, når den sidder inde på sædet.
Den ved, den ikke må gø, men hvis vi
passerer en anden hund, går naturen over
optugtelsen, og den gør, så det runger i
hele vognen, men nu er det jo mørkt, og
jeg ved, børnene vil være glade for, at den
er med til at hente dem. Hop så ind, siger
jeg, og det lader den sig ikke sige flere
gange, den springer raskt ind.
Jeg starter bilen og bakker ud. Lyskeg
len fra lygterne lyser ud i mørket, strejfer
sidebygningen og løber hen til hovedbyg
ningen, der et øjeblik står fuldt oplyst,
den gamle røde munkestensmur ligesom
lyser, og det ser ud, som om der er lys i
alle vinduerne. Lyskeglen drejer videre,
og med ét forsvinder alt, og jeg står be
drøvet ene tilbage i mørket. - Bedrøvet,
men ikke fortvivlet - jeg har så meget at
være taknemmelig over, og jeg ved, at in
de i mørket står morgenstjernen og lyser,
at mor og jeg engang, om længe eller
kort, får lov til sammen igen at se den, og
den oplevelse bliver helt ubeskrivelig.
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Desværre fortalte far ikke så meget om sin
familie, men vi ved, at farfar var en meget
dygtig landmand. Jorden lå meget spredt
dengang. Der var en del af præstegårds
jorden, der lå ind imellem jorden, der til
hørte Ørbæklunde; men farfar fik det
ordnet sådan, at jorden blev samlet om
kring hovedgården og præstegårdsjorden
samlet om præstegården. Farfar lod jor
den dræne, og markerne fik gode og be
kvemme faconer. Desværre blev han på
sine gamle dage syg. Det begyndte med,
at han, der var meget velhavende, pludse
lig blev bange for, at han ikke kunne
skaffe penge til hele den store folke

mængde. Farfar overlod da gården til far,
og farfar og farmor flyttede til en villa i
København.
Farfar lærte farmor at kende i Ørbæk
præstegård, hvor hun kom som gæst.
Farmors far hed Leth og var stabslæge i
hæren. Den aften oldefar døde, skal farfar
og farmor efter sigende havde siddet i
første etage i Ørbæklunde i kontoret, da
de hørte den tunge gamle jerndørham
mer, der var anbragt på tårndøren, slå
nogle kraftige slag, og også folkene i side
bygningen hørte det, men da de under
søgte, om der var nogen, der ville ind, var
der ingen. Dagen efter fik de at vide, at
nøjagtig på det klokkeslet var oldefar død i
København.

Børnene på Ørbæklunde fotograferet engang i
1860erne.

Oldefars far, tipoldefar, Lange, var op
rindelig købmand i Nyborg. Det var i
1700årenes slutning, og dengang havde
de store købmandsforretninger selv skibe,
der gik til de danske kolonier og mange
andre steder rundt omkring på jorden og
tog en masse varer, som vi ikke havde i
Danmark med hjem, når de sejlede tilba
ge. Det skal have været en meget stor
forretning, tipoldefar havde, og der skal
have ligget en stor købmandsgård i Ny
borg by. I 1781 købte tipoldefar Ørbæklunde, der dengang var meget større end
nu med fæstegårde og fæstehuse med jord
til samt mange huse.
Far og mor var fra hver sin fynske her
regård, Ørbæklunde og Juulskov, der lig
ger i nærheden af Nyborg på Fyn.
Far var eneste søn, og da farfar var me
get velhavende, blev far opdraget, sådan
som rige godsejersønner på den tid blev
det. Jagt var noget af det vigtigste, man
beskæftigede sig med og interesserede sig
for. Økonomiske bekymringer behøvede
man ikke at have, alt kom jo af sig selv.
Far blev landbrugskandidat fra Landbo
højskolen her i København, hvor han til-

Beretterens fader Rasmus Lange (født 1857)
sidder i sin gedebukkevogn, medens den ældre
søster Nathalie (født 1854, gift Llldall og moder
til Kai Uldall) sidder højt til hest engang i
1860erne på gårdspladsen på Ørbæklunde.
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bragte nogle behagelige år uden at over
anstrenge sig. Han boede hos sin søster,
der var gift med fabrikejer Christian Uldall. Fader havde et godt og fornøjeligt
kammeratskab med meget billardspil og
andre fornøjelige ting.
Da eksamenen var overstået, tog han
hjem til Ørbæklunde, men aftjente sin
værnepligt i Nyborg, hvor han blev løjt
nant. Han var meget køn, høj og char
merende, så det siger sig selv, at han gjor
de megen lykke, og en velhavende ung
godsejer, som han var blevet efter, at hans
far i 1884 havde solgt ham gården, var der
selvfølgelig mange unge damer og deres
familie, der så langt efter, men far brød
sig kun om mor.
Mor var ældste datter af en meget af
holdt og respekteret proprietær Hans Pe
ter Langkilde på Juulskov. Bedstefar var
oprindelig jurist og ansat i ministeriet, da
han arvede Juulskov efter sin farmor.
Han blev senere etatsråd og ridder af
Dannebrog, og var i næsten 40 år sogne
rådsformand. Bedstemor var datter af bi
skop C. T. Engelstoft. Begge havde mange
søskende og en stor omgangskreds, og da
de var ualmindelig gæstfri, var der altid
en mængde gæster på Juulskov. Alle be
fandt sig godt, da hele tonen i hjemmet
åndede gæstfrihed. I det hjem voksede
mor op, og hun var en elsket og kær dat
ter, som foruden sit kærlige og venlige
væsen så ualmindelig godt ud, så det var
ikke så sært, hun gjorde megen lykke både
blandt yngre og ældre. Hun havde mange
tilbedere, men hun havde allerede fra
ganske ung bestemt, hun ville have far,
som hun havde truffet på baller og i sel
skaber.
Dengang var det ikke så nemt at blive
forlovet, for det tillodes ikke de unge at
være alene, og skrive til hinanden kunne
man heller ikke så godt, det skulle gå om
ad forældrene. Engang var de lige ved at

blive forlovede på et bal på en af nabo
gårdene, men pludselig blev ballet af
brudt, fordi den ældste søn gjorde kur til
en ung pige, som hans forældre ikke fandt
var god nok, og så blev det ikke til noget.
Men så engang lige efter nytår skulle
mor rejse til København for at besøge
nogle af sine og familiens venner derinde,
og ad omveje havde far fået rejsedagen at
vide, og da mor og hendes forældre, der
fulgte hende til færgen i Nyborg, kom
dertil, så de et skudt rådyr, der lå blandt
rejsegodset, som skulle med færgen. Mor
tænkte straks, at det nok var et dyr, far
ville have med til sine forældre i Køben
havn, og at han nok selv ikke var så langt
borte. Bedstemor havde vist samme tanke,
for hun anbefalede ivrigt mor at gå ned
i damekahytten og blive der hele overfarten
over Storebælt, men mor tænkte: Nej, I
kan tro nej, nu skal det være. Og så skete
det også på turen over Storebælt oppe på
dækket, hvor det var så koldt, at de var
alene deroppe, næsten da, for mor har
fortalt, at der sad en mand i en krog og
morede sig over dem.
Begge familier var meget glade for par
tiet. Bedstefar og farfar, der jo begge hav
de store gårde på egnen, fortalte, at de
engang i Nyborg, da de mødtes, havde
drukket på, at deres børn skulle finde hin
anden, men da kendte mor og far ikke
hinanden. Fra omegnen strømmede det
ind med lykønskninger, da begge var me
get afholdte på egnen. Brylluppet stod
trekvart år efter med pomp og pragt. Da
var far 27 og mor 20 år. Om aftenen kørte
så mor og far hjem til Ørbæklunde, hvor
der var stor modtagelse af folkene. Alle
vinduer ned gennem landsbyen var oplyst
med levende lys, og fra alle vinduer i ho
vedbygningen og sidebygningen strålede
der også tændte lys, og der var æresporte
med lange guirlander mellem, og lys og
flag. I æresportene var indsat fars og mors

initialer, og der blev holdt taler. Det hele
skal have været pragtfuldt, og de, der
havde været med, glemte aldrig, hvor sød
og yndig mor havde set ud; selv 60-70 år
efter talte gamle mennesker med begej
string om festen, og om hvor yndig mor
var. - Og så begyndte da livet på Ørbæk
lunde for dem.
Mor har engang sagt: Vi var som nogle
børn, der var sluppet ud i vildskoven, vi
havde ikke begreb om penge! men det
tænkte de nu ikke på i begyndelsen.
Vanskelighederne ved værtindepligten
begyndte allerede dagen efter brylluppet.
Da mor og far sad oppe i stuen, kom der
bud fra husjomfruen, der havde styret
huset for far og var vred over, at han gif
tede sig, om i hvilket værelse hun skulle
lægge skorstensfejeren, der var kommet,
men det ordnede far. I det hele taget gjor
de husjomfruen, hvad hun kunne for at
genere mor. Lidt op ad dagen hørte far og
mor hestetrampen og vognrullen foran
tårndøren, og da de så ud, så de en af fars
fætre, der ikke havde været med til bryl
luppet, stige ud med hele sin familie, og de
blev til aften. Og otte dage efter brylluppet
kom farmor og var gæst i en ret lang ferie.
Da far og mor kom til Ørbæklunde, var
folkeholdet meget stort. Der var 11 piger:
husjomfru, elev, kokkepige, køkkenpige,
to stuepiger, sypige, mejerske, to mejeri
piger, en pige til at holde karleværelserne.
Af mandlig hjælp var der en forvalter,
gartner, fire haveelever, kusk, rideknægt,
skytte, staldkarl, fast smed, tømrer, bød
ker samt svinemand og så en del karle og
husmænd. Der var meget at tage vare på,
men som mor sagde, de var som børn, der
troede, alt ordnede sig af sig selv, og de
havde en uudtømmelig pengekilde at øse
af. Men det varede ikke længe, inden de
mærkede, at det økonomiske ikke gik så
glat. Det var ikke let at skaffe løn til alle de
folk, selv om lønnen var meget lille den-

Husmandssted i Ørbæk by, der tidligere tilhørte
Ørbæklunde, men da Halvor Zangenberg
fotograferede det i 1925, var det købt til selveje.
Da det nygifte godsejerpar 1884 kørte til
Ørbæklunde, var der sat lys i vinduerne i hele
byen.

gang. Ganske vist havde far ikke givet no
get for gården andet end på papiret, men
det var og er næsten umuligt at drive så
dan en gård uden startkapital, og det hav
de de, der ordnede det for farfar, ikke haft
forståelse af. Farfar skal engang i et klart
øjeblik have sagt: »Men hvordan i alver
den kan Rasmus dog klare sig!«. Man
mente naturligvis, at alt skulle komme ud
af gårdens drift, og det kunne det måske
også være kommet, hvis ikke far, der i
virkeligheden ikke havde lært noget prak
tisk landbrug, stolede på, at forvalterne
vidste bedre besked med driften end han,

men de var, viste det sig, uduelige og flere
var fordrukne og skiftede hurtigt. Det
hele var nok gået værre, end det gik, hvis
ikke det var lykkedes far efter en del år at
få en virkelig dygtig og pålidelig forvalter,
der blev hos os i mange år.
Husholdningen var også dyr og uprak
tisk ordnet. Dengang var standsforskellen
meget stor, og ingen steder var den større
end mellem folkene. Det var helt utænke
ligt, at de kunne spise ved samme bord, så
når måltiderne kom, og der blev ringet
med en stor klokke i baggården, var der en
renden med bakker til forvalteren, til
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gartneren, til skytten, til kusken og til
mejeribetjeningen, og desuden var der ved
køkkenet en kammerstue, hvor pigerne
spiste, en borgestue til karlene og en hus
mandsstue til husmændene, der selv hav
de mad med. Herskabet spiste også på an
dre tider end folkene. Efterhånden fik mor
det simplificeret sådan, at kusk, gartner
og skytte spiste i kammerstuen og husets
kvindelige betjening og mejeripigerne i
køkkenet. Så det var kun forvalteren, der
fik sin bakke med maden bragt.
De første år skrev mor ikke i sin dag
bog. Hun havde nok med at passe sit store
hus og føde børn. I fem år fik hun fire
drenge, de sidste tre med godt et års mel
lemrum. Den første lille dreng Haagen
skal have været et ganske dejligt barn,
men han døde syv måneder gammel. Mor
sagde senere, at det var fordi, de slet ikke
forstod at passe ham. Hans død var ved at
knuse hende, og for at opmuntre dem lidt
forærede farmor, der var meget velhaven
de, far og mor en rejse til Sverige, hvor de
besøgte farfars søster, som var gift med en
svensk major Bokmann; hun havde lært
ham at kende, da han var hernede og
hjælpe danskerne i 1848-50. Nu boede de
i Borås, og fra dem rejste far og mor til
Stockholm ad kanalvejen, hvilket var en
Ørbæklunde blev fotograferet i 1890erne af
C. A. Beck. Beretterens farfader tog som
godsejer fat på omfattende
dræningsarbejder, opdyrkning og plantning
af skov, ligesom avlsgården blev delvis
ombygget og udvidet.

Vistnok i 1906 fotograferede fruen på
Ørbæklunde sin fader, godsejer cand. jur. Hans
Peter Langkilde fra juulskov på besøg med sin
husholderske frøken Nielsen (til højre) og dennes
gæst Sigrid Undset (i midten), der samlede stof
om herregårdsliv til en roman.

stor oplevelse for dem. I Stockholm more
de de sig godt, men en skønne dag da de
overvejede, om de skulle blive længere,
talte de deres penge og opdagede, at de
lige havde nok til at betale hotellet og til
billetterne til at nå København på den bil
ligste plads, og så pakkede de hurtigst
muligt og stod 12 timer efter på Køben
havns banegård med 10 øre i lommen,
men i København boede jo heldigvis far
mor, så de klarede lige skærene.
Et halvt årstid efter arriverede så søn
nr 2 Einer, året efter søn nr 3 Aage, og
igen året efter søn nr 4 Lars-Haagen. De

skal have været lidt skuffede over, at de
kun fik drenge. Da den sidste kom, for
talte mor, at jordemoderen i en skuffet og
ærgerlig tone sagde: »Ijen en dreng!«
Hun talte meget fynsk. Men efter to år
kom jeg, pigen altså. Vor gamle gartner,
som havde været i familien siden fars
fødsel, fortalte: Det var en dejlig forårs
morgen den 24. maj. Klokken var 4 om
morgenen, havefolkene og jeg var be
skæftigede med at ryste oldenborrerne
ned af træerne, det var nemlig oldenborreår (hvert 4. år), og dem plejede vi så at
ryste ned på store lagner, putte i poser og

brænde dem, da de gjorde megen skade,
og det var den måde, man bekæmpede
dem på dengang. Da ser jeg pludselig
godsejeren eller løjtnanten, som vi alle
kaldte ham dengang, komme gående ned
gennem alleen. Rent bortset fra at vi ikke
plejede at se godsejeren så tidligt, kunne
jeg af hans gang se, at der måtte være sket
noget, og jeg fik da så også at vide, at nu
var pigen endelig kommet, og jeg skal love
for, der var glæde.
Ja, jeg tror også, jeg blev godt forkælet
de første år. Der fortælles, at far engang
blev sat til at passe mig, og da de kom
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igen, var far helt udaset. Der var ikke det
sted, jeg ikke havde trukket ham hen og
var spilurolig hele tiden, så da han blev
afløst, sank han om i en stol og sagde:
Den ulykkelige mand, der engang får
hende. - Ak, ja, man gør sig mange unø
dige bekymringer her i denne verden. Det
var sikkert godt for mig, at der fire år efter
to år i træk kom to små henrivende piger.
Noget af det første jeg husker, er far
mor, en nydelig, hvidhåret dame i en
stengrå kjole med sorte lidser. Jeg ser
hende stå i dagligstuen på et bestemt sted
og byde drengene og mig af en pose med
chokoladeknapper med små hvide sukker
kugler på. Jeg må have været omkring 3 år
den gang.
Min næste erindring er, at jeg med en
lille hvid kyse på hovedet spadserede med
far ud for at se til folkene i marken, det
må have været i høsten, for jeg kan, når
jeg tænker på det, endnu høre klangen af
en le, der blev strøget, i ørerne. Jeg ser os
komme hen til en mængde mennesker,
både mænd med leer og koner med river
og store kysehatte. De gik i en lang række
hen ad marken, først mændene, der meje
de kornet og bagefter konerne, der bandt
det sammen i neg med halmbånd, som de
var vældig hurtige til at flette.6 Der var en
latter og lystighed, de kappedes og drillede
hinanden, alt gik i en fart, for ved enden
af marken var der nogle små tønder med
øl og brændevin, dem drak de af uden
smålig hensyntagen til hygiejnen. Den,
der kom først, drak først og lod lejlen gå
videre til den næste. Jeg har senere hørt,
at der kunne være en 28-30 mand med
leer og lige så mange koner eller piger til
at binde op. Jeg husker, de prøvede på at
lære mig at binde halmbånd, men lo
hjerteligt af mine forsøg. Omsider løftede
far mig op på sine skuldre, og vi gik hjem
igen med den gulplettede pointer efter
os. Den fulgte altid far.

Anders Kusk og hestene
Og så husker jeg fars hestestutteri, dejlige
røde frederiksborgheste. Jeg ser vor gamle
kusk, Anders, og rideknægten røre heste
ne i lang line ude på ridebanen, der lå i
hovedgården mellem bygningerne, og jeg
ser os selv stå, når hestene fik lov at løbe
frit i gården, med brød og lokke dem
nærmere og nærmere til os, ja, vi fik dem
endog til med forbenene at gå et par trin
op ad tårntrappen. Men tilbage til Anders
Kusk. Han var kommet til Ørbæklunde,
da far var en lille dreng, og regnede vist
aldrig far for helt voksen! Mor og far hav
de en vis respekt for Anders, og mor sag
de, at de ulejligede ham aldrig, uden det
var helt nødvendigt.7 Anders var en stout
karl at se på, høj, kraftig med et stort vel
plejet fuldskæg, der gik ham til midt på
brystet. Når han sad på bukken i sit ku
skeliberi med høj hat med kokarde, var
han den flotteste kusk, man kunne se for
sine øjne, og han var da også kendt på hele
egnen. Desværre blev Anders fordrukken,
og der fortælles, at de andre kuske tit
måtte hale ham op på bukken, når der om
aftenen efter selskaber blev sagt til om vog
nene, men sad han der først, formåede
han at styre hestene, så ingen mærkede
noget, - eller var det måske hestene, der
styrede ham. Han var forfærdelig glad for
sine heste og forkælede dem meget. En
gang, da mor kom med en lille forsigtig
bemærkning om, at hun syntes, hestene
var blevet for tykke, sagde han: »Det er
kuns udvendig, frue«. Da han en mor
genstund skulle køre til Nyborg, det var
dengang den nærmeste station, og man
åbenbart var sent på det, blev der spurgt:
Er det høj tid, Anders? og Anders, der
ikke kunne nænne at lade hestene strække
ud, svarede: Ja, det er høj tid, for det er
for sient! - men de nåede det alligevel. Jeg
ser Anders for mig, stående i solskin i

gården og pudse seletøj, og der var nok af
det, både det daglige med kun lidt beslag
på, og det fine til firspandet, der var fuldt
af sølvpletterede beslag. Der var en meget
smuk sele til mors ponyhest med initial i
beslag af messing. Og så var der en
mængde forskellige vogne: Landaueren
med forsølvede håndtag og tag til at slå
ned, charabanc'en, jagtvognen og pony
vognen. Alt blev holdt, så det strålede.
Men til sidst gik det galt. Vi havde fået
station i Ørbæk. Turen dertil tog kun 10
minutter, og mor skulle hentes ved et ef
termiddagstog, men Anders kørte allerede
om formiddagen, for han ville først ind på
kroen, der lå omtrent over for stationen.
Da mor nogle timer efter kom til stati
onen, blev hun noget forbavset, da hun så
hestene med forbenene på trappen og ho
vedet inde i ventesalen, og bag ved dem
sad Anders i ponyvognen og grinede. Mor
var ikke begejstret over at have ham til
kusk hjem, og hun fandt da på en krigs
list. Hun havde fra barnsben været en god
kusk, født på en herregård, som hun var,
og nu sagde hun: Hør, Anders, vi har jo
talt om, at du skulle lære mig at køre en
gang, kan du ikke begynde at lære mig det
på hjemturen nu. Under megen grinen
flyttede han sig, men han sad hele tiden
og kildede hesten med pisken, så mor var
ikke ked af det, da han tabte den i alleen
op til gården. Da han oppe ved tårntrap
pen skulle overtage linerne og køre hesten
i stalden, faldt han af vognen ned på sten
broen. Hesten blev straks standset, så der
skete ikke noget, men Anders så nu selv,
det ikke kunne gå, at han var kusk læn
gere, og far og han blev enige om, at han
måtte rejse. Det havde der kun været tale
om een gang før, og det var i Anderses
unge år, da han var forlovet, og pigen ville
giftes, men da stillingen kun var for en
ugift, valgte Anders at lade pigen ryge og
selv blive på Ørbæklunde. Det var nu ikke

Anders Kusk med firspandet for charabancen
fotograferet engang i 1880erne. Senere hen
sparede man firspandet.

fordi, han har haft det for hyggeligt, for
han havde kun et værelse ved siden af se
lekammeret, og indgangen var direkte fra
stalden, og vinduerne i kammeret var
samme aflange facon og med små ruder i
ligesom staldvinduerne. Nå, men Anders
rejste og fik et lille hus i Ørbæk at bo i,
men det varede ikke længe, inden han
havde drukket sig ihjel. Vi har haft mange
kuske på gården siden, men ingen har på
langt nær kunnet komme op på siden af
Anders.

Inden jeg forlader stalden, vil jeg lige
skildre den, sådan som jeg husker den.
Først kom herskabsstalden med fem stader
til hestene og to bokse. Over staderne stod
hestenes navne malede på en plade. Her
hed de sådan noget som Kara, Ali, Sulla
og lignende. Det var ikke så fine navne, de
havde i arbejdsstalden, som lå i forlæn
gelse af herskabsstalden, men skarpt ad
skilt ved en mur og med egen indgang.
Der hed de sådan noget som Grisen,
Knold, Thor og lignende. I arbejdsstalden
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var der stader til 14 spand heste. De havde
numre efter rang og bonitet. Ud for hver
stade var der en krog til at hænge seletøjet
på, og det var mærket med de numre, he
stene havde. For hver sin ende af stalden
var der to bokse til følhopperne og plage
ne, og så var der et selekammer. Her re
gerede staldkarlen. Efter arbejdsstalden
kom så også skarpt adskilt og med egen
indgang, det vi kaldte rejsestalden, hvor
alle fremmede heste blev anbragt. Jeg

husker, at vi dengang havde kørende post
fra Nyborg til Svendborg. Han bedede,
som det hed, altid på Ørbæklunde i rejse
stalden. Det var meget praktisk for os, for
hvis der kom et brev, der skulle svares på,
kunne de nå at skrive svaret og posten få
det med på tilbagevejen, så det var i Kø
benhavn næste dag, og det regnede man
for ualmindelig godt i de tider.
Som børn havde vi forskellige køretø
jer. Først var det to geder og en lille gede-

1 1926 fotograferede Kai Uldall dette kig mod syd
langs den gamle hestestald mod porten, der
engang var indkørslen til gårdspladsen. Bag
vognen ses et stort vandtrug af sten. Ved døren
til staldkammeret står en sten, som er beregnet
til at træde op på, hvis man ikke kunne svinge
sig op på hesten fra jorden.

Ørbæklundes gamle avlsgård fotograferet 1911
fra syd af Kai Uldall. Til højre for porten var der
redskabsrum, til venstre rum til herskabets
vogne. Den høje bygning er laden, der er dateret
1631. 1 forgrunden ses »Portdammen«.

vogn. Senere fik Einer så en lille hest,
men da mor fire gange havde set hesten
komme galoperende ind i gården uden
Einer på ryggen og Einer komme sjokkende bag efter, blev mor ængstelig og
spurgte far, om hun ikke måtte få lov til at
sælge hesten og købe et andet køretøj for
den, og så fik vi vores alle sammens kære
Mads Æsel, som vi havde hele vores barn
dom igennem og var meget glade for.
Første gang, vi så Mads, var da mor,

drengene og jeg mødte den i Ørbæk. Vi
var gået den i møde, da vi var meget
spændte på at se den. Mors fætter, den
senere forfatter Christian Engelstoft,
»Halmstrå« kaldte vi ham, var i sin pure
ungdom ofte gæst i månedsvis på Ørbæklunde, da hans økonomiske forhold
var alt andet end gode, og der hvor det
kneb for andre, stod Ørbæklundes døre
altid vidåbne; nå - altså mors fætter var
gået til Odense for at hente Mads. Det var
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en tur på 4 mil eller 30 kilometer fra Ør
bæk. Det var ikke nogen lille tur, men jeg
tror, han, da han så vor glæde, har fået en
god belønning for den. Mads blev omtrent
straks spændt for vor lille æselvogn, og vi
var meget glade og stolte over vort køre
tøj. Mindre stolt, kan det jo godt have
været, mor var over det, da hun første
søndag efter, Mads var kommet, kom ud af
kirken efter gudstjenesten og så, at Einer
holdt ved kirkelågen med æselsvognen for
at hente hende. Hun nænnede ikke at lade
være med at stige op i den og under hele
menighedens venlige latter og smilen at
køre af sted i den. Mads blev en af vore
bedste legekammerater. Den var skikke
ligheden selv. Der var kun en ting, den
ikke ville finde sig i, og det var, at nogen
ville ride på den. I samme nu en satte sig
op på ryggen af den, stak den hovedet ned
mellem forbenene og slog op med bagbe
nene, så rytteren gled lige så nydeligt over
hovedet på Mads og havnede på jorden,
medens Mads blev stående ganske stille og
gloede på den uheldige rytter. Det var vi
ondskabsfulde nok til at benytte os af, når
vi fik børnegæster. Vi trak Mads ned på
en plæne, hvor vi vidste, man faldt blødt,
og indbød gæsterne venligt på en ridetur
på vort æsel, og når de glade hoppede op
på ryggen af det og et øjeblik efter lå og
sprællede på græsset, var Mads ikke den
eneste, der morede sig over dem. Da Mads
blev gammel, fik han lov til at gå frit omPå Hans Stiesdals flyfoto fra 1966 får man et
godt indtryk af Ørbæklundes have, selv om den
da var blevet noget forenklet. I forgrunden til
højre ses den nyere avlsgård, bygget da
avlsbygningerne fra 1868-69 brændte. Før den tid
lå der en kostald bygget i bindingsværk mellem
laden og hovedbygningen. På den nye avlsgårds
plads var der tidligere have. I stedet blev der
anlagt have øverst i billedet. Til venstre ses
lindehække og øverst i billedet hække i
koncentriske cirkler. Det sidste anlæg kaldtes
»karrusellen«.

kring på gården, den løb aldrig væk, og
når den var oplagt til at få brød, stillede
den sig op ved køkkendøren og skrydede,
men en dag blev den fundet død ude i la
den. Da græd min storebror Einer og sag
de til mor: Jeg har mistet en af mine aller
bedste venner.
Vinkelret på hestestaldene lå portbyg
ningen. Der var i den ind til stalden et lille
rum til værktøjet: spader, skovle, forke og
så videre, med en trappe op til et kornma
gasin. Så kom den store smukke port, den
oprindelige indkørsel til gården, og der
efter vognporten til herskabskøretøjerne.
Derpå kom den store gamle lade, bygget i
1631. Det var en ordentlig tumleplads for
os børn med de tre store logulve og de
mange gamle bjælker at klatre rundt på.
Uden for de bygninger lå portdammen,
der var så fuld af karusser, at vi i en stål
tråds-indhegning, der var til ænderne og
gæssene, kunne fange dem med hænder
ne.
Kostalden interesserede os ikke så me
get. Der var 120 køer, og jeg husker, der
engang var prøvemalkning. Omegnens
unge piger kom og malkede, og den dyg
tigste fik præmie. Jeg husker dunkelt me
jeriet med den store mælkekælder, hvor
høstgilderne blev holdt, og rummet, hvor
ostene lå i pres, samt rummet, hvor de
færdige oste blev opbevaret. Også bødke
ren, der lavede dritlerne til smør, kan jeg
huske. Det store bryggers, hvor øllet blev
brygget i store tønder og kar, blev også
brugt til vaskehus. Der var nogle meget
store indmurede kobberkedler, og der var
også nogle store kar eller dejtrug langs
den ene væg, i hvilke dejen til de store
rugbrød blev æltet. Og så var der ovnen,
de blev bagt i. Den var så stor, så der ved
senere ombygning blev et helt lille væ
relse, hvor den tidligere havde ligget. I
den bygning lå også rulle- og strygestuen,
hvor de små høstgilder blev holdt.

Gartner Hansen og haven
Og så kommer vi til haven. Ja, hvordan
skildrer man verdens bedste og dejligste
have; ens barndomshave står vist altid i et
strålende lys, men denne var det nu. Den
var på 14 tønder land. Man skulle gå me
get raskt til for at gå den rundt på 20 mi
nutter. Den var en aflang firkant, i hvis
sydvestlige hjørne hovedbygningen og
avlsgården lå. Uden om den var et af de
gamle stenhegn af store sten. Det var så
bredt, at der var en hel lille sti oven på
det. Ind mod haven var de store sten be
klædt med mos, og oven på voksede vilde
blomster og bregner, en enkelt busk,
brombærranker og vilde roser. Også ud
mod markerne og vejene, hvor der var
lyst, var der en frodig vækst af blomster,
roser, brombær, bregner og andet. Inden
for stenhegnet langs vest- og nordsiden
gik en lindeallé eller rettere hæk, for
pladsen mellem lindene var udfyldt med
lind og elm og nødder, en enkelt hylde
busk havde også forvildet sig ind. Vejen
mellem hækkene var så bred, at et auto
mobil let kunne køre der, og den var så
lang, at der kun manglede 50 m i en kilo
meter. Hækkene blev hvert år hugget med
sabler på lange skafter, og den var så høj,
at der var konstrueret en vogn, som en
hest trak. Den var flere meter høj, og
øverst oppe på nogle brædder stod en
mand og huggede alleen foroven, medens
en anden tog, hvad han kunne nå forne
den. I alleen var der så hugget buede ind
gange til den øvrige have. Rundt omkring
i haven var der damme, som var rester af
de tidligere voldgrave. I Køkkendammen,
Mellemdammen, Sortedammen og Ka
nindammen var der vand, og i de to sidste
lå der øer i med broer over til, og så var
der to damme, der var udtørrede og blevet
til dale: Pæredalen og Grottedalen. I min
barndom var der fisk i alle dammene, men
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særlig i Sortedammen, der var den stør
ste, var det fisk, der duede nemlig suder
og en art store karusser. I den satte vi
ruser ud og fangede af og til noget, der
kunne bruges, og vi havde også et hytte
fad i den dam. Kanindammen havde fået
sit navn, fordi der engang havde været
holdt kaniner på øen deri, men det var før
min tid. Der fortaltes også, at der havde
været krebs engang. På øen i Kanindam
men var der en lille thepavillon helt dæk
ket af vedbend, som farmor havde haft

med fra Gurre ruiner. Uden om pavillo
nen var et nydeligt lille anlæg med røde
fuksia og bregner. Køkkendammen havde
selvfølgelig fået sit navn, fordi den lå uden
for køkkenet. Bag den op til den før om
talte hæk lå det, vi kaldte Humlehaven, og
jeg kan dunkelt huske alle de granstæn
ger, der i rækker var gravet ned, og hvor
op ad humlen voksede, og jeg husker ko
nerne, der pillede humle, som det hed, i
store vidiekurve, som havefolkene havde
lavet i vinterens løb, og vor gamle gartner

Hansen gik og overvågede dem. Om ef
teråret blev humlestængerne taget ned og
gemt til næste år. Nogle af dem blev brugt
til at beskytte nogle magnoliatræer, der
stod i Grottedalen mod kulden. I Pæreda
len var der naturligvis plantet pærer, og i
Grottedalen var der i en af siderne lavet en
grotte af store kampesten med et stråtag
over. Grotten var en slags dagligstue, for
om sommeren når det var godt vejr, drak
vi ofte eftermiddagsthe der, og af og til
spiste vi også til middag der.

Der fandtes en del sjældne træer i ha
ven. Foruden de to magnoliatræer var der
et tulipantræ og en guldregn med tre far
ver på kvistene, gul, rød og blå, det så
meget mærkeligt ud. Der var forskellige
sjældne grantræer, takstræer og en
mængde buskadser med syrener, guld
regn, jasminer, veigelia, rosenbuske
o.s.v. En mængde bede med alle mulige
slags blomster var der også. Man gik fak
tisk fra den ene idyl til den anden, for
haven var en rigtig gammeldags have, sine
steder ret lukket, ikke som nu, hvor man
kan se omtrent over det hele på én gang.
Oppe vest for hovedbygningen lå det
»franske anlæg«, anlagt af vor gamle
gartner Hansen, der var kommet som
gartner til gården i min oldemors tid
(1857). Det var som alle franske anlæg
med snorlige klippede buksbom-kanter,
der hist og her udvidede sig til bede og
runde ringe, i hvilke der var plantet høj
stammede roser. Alt var så lige og stift
som muligt. Det blev mod nord afgrænset
af en dobbelt halvhøj bøgehæk, bag hvil
ken der var nogle dejlige spanske kirse
bærtræer og vore børnehaver og et dejligt
stort buskads, bag hvilket Pæredalen lå.
Hvor har vi leget i det buskads, vi havde
hver vore »stuer« og kom på besøg hos
hinanden. Også i træerne rundt omkring i
haven havde vi »stuer«. Hele denne del af
Godsejerens to sønner og to yngste døtre
fotograferet august 1911 af deres fætter Kai
Uldall på broen over til øen i Sortedammen i
Ørbæklundes park.

Sangleg på plænen fotograferet 1909 af
godsejerfruen Bodil Lange.
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haven, ca. een tønde land, lå vest for ho
vedbygningen.
Drejede vi så om nord for bygningen,
kom man til en plæne med en stor aristologia, der slyngede sig op i et stort gam
melt kniplingsahorntræ, og videre henne
lå Køkkendammen og på den anden side af
dammen humlehaven afgrænset af den
store gamle lindeallé. Herfra gik haven
over i mere engelsk stil med store plæner
med gamle træer og store buskadser.
Prydhaven blev afgrænset mod øst af
Sortedammen og Kanindammen, bag
hvilke der var en lang blommegang, og
bag den lå frugthaven. Haven endte i en
lille skov ud til Svendborg landevej.
Der var også en køkkenhave nær ved
gården. Den kom man til ved at gå gen
nem en lille slippe, der var mellem bag
gården og hestestalden; man kom ind i
den gennem en smæklåge. Den mindre
køkkenhave var omgivet af hestestalden
mod vest, en espaliermur samt drivhus
bygningen mod nord. Mod øst var der et
anlæg med kristtjørn og forskellige gran
arter samt et lindelysthus og mod syd lå
stengærdet og en lindehæk. Langs heste
stalden (østvendt) og espaliermuren (syd
vendt) var der en mængde dejlige espa
liertræer: fersken, figen, abrikoser, pærer
og æbler, og ud for espaliermuren lå driv
bænkene i en lang række. Gartner Hansen
satte en ære i at have nye kartofler først i
maj, og så var der naturligvis radiser, sa
lat, meloner, men der var også mange
bænke med planter til at plante ud i bede
ne. Vi havde jo tæppebede dengang. I
drivhuset var der blomster og vin, pragt
fulde blå frankenthalerdruer; dem vågede
Hansen meget strengt over, og der var ik
ke tale om, at vi børn måtte få nogle af
dem. Han var i det hele taget meget streng
over for børn. Vi måtte hverken gå i jord
bærrene, ærterne eller spise de æbler, vi
havde lyst til. Vi havde en mængde

frugttræer, og hvert efterår bar Hansen
bunkevis af frugt i kælderen. Det var ikke
passende dengang at sælge frugt fra en
herregårdshave, og hvert forår blev der
båret en masse rådden frugt op. Hansen
kom hver dag op med en kurv frugt, som
han stod i anretterværelset og pudsede
blanke og lagde i en frugtskål. Dem måtte
vi spise, men det var helt utænkeligt, at vi
selv måtte tage nogen æbler. Dem holdt
han strengt låst inde i kælderen, og re
sultatet var naturligvis, at vi uvorne un
ger fandt på mange måder at drille ham
på. Vi fik fat i lange fiskestænger, som vi

1 forgrunden to blomsterkummer og en
havefigur, der er gammelt inventar i
Ørbæklundes have. Blomsterbedene er fra
beretningens tid. Hans Stiesdal tog billedet i
1954.

satte et søm på enden af, og så stak vi
stængerne ned gennem kældervinduerne,
der var åbne for at skaffe luft til frugten.
På denne måde kunne vi spidde æblerne.
Eller vi satte vagtposter ud, når vi gik i
jordbærrene og ærterne, og når Hansen
nærmede sig, advarede vagten os, og vi
styrtede af, inden »Gedebukken«, som vi
børn kaldte ham, kom. Vi kravlede også
højt op i kirsebærtræerne, så højt at han
ikke kunne se os - og alligevel kunne han
godt lide os. Jeg kan huske, at jeg gik i al
fredsommelighed med ham og stak aspar
ges, og at jeg besøgte hans kone og børn,
der boede i et af husene, der hørte til Ørbæklunde, og fik tvebakker med syltetøj
på. Mine kusiner fra København, der var
en del ældre end jeg, fortalte, at de more
de sig over, at han havde en hund, der
kunne give pote, og de bad ham ustandse
lig, om han ikke ville vise, at den kunne,
men Hansen vidste ikke, at det, de morede
sig over, var, at han hver gang sagde til
hunden: Ka' du så sætte dig på røvi og gi'
laabi. Hansen blev i haven i omtrent 50 år
og vogtede den trofast og dygtigt, til han
en skønne dag faldt om af apopleksi. Hans
familie sagde, at han egentlig regnede den
for sin have, som herskabet havde lov at
gå i. Han levede nogle år efter hos en dat
ter i Odense, og datteren sagde, at hendes
mor ofte var jaloux, fordi hun mente, han
holdt mere af godsejerens børn end af sine
egne. Hansen kom også hver dag op og
vandede blomsterne og sørgede for, at der
var friske blomster i blomsterbordet og
andre steder i stuerne. Blomsterne tog
han fra drivhuset, hvor der var -palmer,
venushår og så videre og grønne planter
og blomster efter årstiden, om foråret
svibler (hyacinter, tulipaner, krokus og
lignende) og roser i urtepotter, om efter
året et væld af krysantemum, alpevioler,
azalier og lignende, og om vinteren var
der isblomster, men det er umuligt at

nævne alle de arter, Hansen havde, da han
var meget dygtig til alt med havebrug og
blomster; dog vil jeg lige nævne, at om
vinteren stod otte meget store agaver på
gulvet under blomsterbordene. De var om
sommeren anbragt i krukker på altanen og
i det franske anlæg.
Til vore fødselsdage kom Hansen altid
op fra drivhuset med en buket, som han
selv havde bundet. Den havde den samme
runde facon, som nu igen er ved at blive
mode med en rose i midten og de andre
blomster i krans udenom. Han afleverede
den med et dybt chevaleresk buk og en
lille tale. I det hele taget var Hansen meget
høflig. Når han engang imellem blev
sendt over til Juulskov for at hjælpe med
noget dér, lod han altid gennem pigerne
dér forespørge om etatsrådinden var visitabel. Alle vegne myldrede det med vilde
blomster i plænerne. Om foråret var det
først vintergækker og erantis, så kom
violer, kodriver, anemoner, lærkespore,
krokus, og alle vegne var der lagt påske
løg. I alleerne var bunden dækket af grønt
og blomster, og i haveskoven var der også
en overdådighed af årstidens blomster. I
bedene var der selvfølgelig plantet en
mængde dyrkede blomster, og foruden
rosenbedene var der mange buskadser
med roser og andre dyrkede buskadsplan
ter. Om foråret, når frugttræerne blom
strede, var hele haven som et ferige.

Komhøsten
Sjældent er der vist sket så store omvælt
ninger i landbruget som i min tid. Jeg har
fortalt om høsten, hvor de i min barndom
brugte leer at høste kornet med. Jeg hu
sker, da der kom nogle maskiner, der blev
kaldt aflæggere. De kørte forspændt med
heste hen ad kornmarkerne og mejede
kornet, som så senere skulle samles og
bindes i neg. Senere kom der maskiner,
der hed selvbindere. De bandt selv negene
sammen, og nu drøner traktorerne over
markerne med mejetærskere, der på een
gang mejer og tærsker kornet, kornet gli
der i sække til den ene side, og halmen
presses og ligger lige parat til at tages på
vogne og køres ind i laden. Det kan godt
være, man kan finde poesi i at høre og se
maskinerne synge hen over markerne,
men alt skal gå så hurtigt, for arbejds
kraften er jo så dyr, at ingen har råd til at
hygge sig som i gamle dage. Hør nu hvor
dan det gik til, og sig mig, om jeg ikk har
ret.
Så snart vi var færdige med skolen, vi
havde huslærer eller privatlærerinde,
styrtede vi over i laden, hvor der var
travlhed med at læsse kornet af vognene.
Det var indrettet sådan, at der var flere
hold vogne. To vogne læssede korn af
hjemme, et hold kørte ud i marken, og to
vogne ude i marken blev læsset. Det hele
skulle gå efter en snor. Når vognene i la
den var læsset af, kørte de af sted til mar
ken, medens fulde læs kørte ind. I laden
stod forvalteren med hatten i nakken og
stok i hånden og så, at det hele gik i en
fart, og var der et sted, det kneb, tog han
et nap med, eller han for ud i marken og
så, at alt gik, som det skulle derude. På
marken var der også to hold, hvert på en
mand med fork og en kone med rive, der
hjalp med at læsse kornet på vognene. Nu
gjaldt det for os at få lov til at køre med de
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tomme vogne ud i marken og hjem på de
høje læs, og der var aldrig tale om, vi
mærkede andet, end at vi var velkomne.
Forvalteren udsøgte de mænd, der var de
sikreste, og vi er også kun en enkelt gang
væltet med et læs og kommet godt fra det.
Det var nu forresten ikke helt gratis for en
mand at vælte, han skulle betale en flaske
brændevin til folkene, men da brændevin
dengang var meget billig, gjorde det ikke
så meget. Man gjorde nu alligevel meget

for en flaske brændevin dengang. Engang
var der en, der bed hovedet af en frø. En
anden gang havde vi to brødre som karle,
og det påstås, at den ene solgte sin kæreste
til den anden for en flaske brændevin; de
blev gift og på bryllupsdagen skal bruden
have sagt, at hun egentlig hellere ville ha
ve haft den anden bror - men nu var der jo
ikke noget at gøre ved det. I det hele taget
havde vi flere originaler i vor tjeneste,
men jeg må se at få skrevet om dem en

Godsejeren og dennes søn ude at se på
kornhøsten den 4. august 1906. Kai Uldall var
med og tog billedet. Midt i billedet skimtes
Lysmosen, hvor der kunne skydes ænder.

Der er ikke fundet fotografier af høstskikkene på
Ørbæklunde. 1 stedet bringes et billede af høstens
sidste læs korn, der kommer hjem med et lystigt
høstmandskab og godsejerens børn, til Gammel
Kirstineberg på Falster. Kai Uldall tog billedet den
25. august 1910.

anden gang og nu gå videre med høstbe
retningen. Vognene, vi kørte i, var de
gammeldags stive pindevogne uden fjed
re, så vi blev godt rystede. I bunden af
vognen lå læstræet (og tovene og trisser
ne), der skulle bruges, når læsset var lagt,
til at lægge oven på det hele og spænde det
fast, så negene ikke raslede af under
hjemkørslen. I midten af vognen lå fra
den ene side til den anden oppe på vognsi
derne et brædt, på hvilket kusken og vi

børn sad, og så gik det hen ad vejen, me
dens alt hoppede og rystede, og sang og
latter lød så sjovt staka to, og vi måtte råbe
til hinanden for at høre, hvad der blev
sagt. Vi fik somme tider lov til at køre
hestene, og at kusken sad ved siden af og
havde fat i linerne også, generede os ikke;
vi følte os meget store. Ude i marken
ventede så de folk, der skulle række kor
net op til karlen, der skulle lægge læsset,
og medens det foregik, løb vi og legede i

marken, eller vi satte os på læstræet, der
slæbte efter vognen og kørte med på den
måde. Når læsset var stort nok, blev læs
træet løftet op, og så blev der spyttet i
næverne og sagt hiv, hiv, idet træet blev
spændt fast, og så klatrede vi ved hjælp af
rebene og en håndsrækning fra folkenes
side op på det høje læs, og turen gik hjem
ad igen. Denne tur kunne vi tage lige så
tit, vi ville.
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Når det sidste læs skulle ind, blev det og
hestene pyntet fint med blomster, kørte
op foran tårndøren, og så fik alle æbleski
ver og brændevin, og om aftenen var så
det, vi kaldte »det lille høstgilde«, som
foregik ovre i den ret store rullestue. I det
lille høstgilde deltog kun de, der direkte
havde haft med høsten at gøre. Gæsterne
fik smørrebrød med øl og snaps, senere
kaffe og kager, æbleskiver og punch. Der
blev danset til en harmonika. Så var det
anderledes flot til det store høstgilde, der
foregik om efteråret, når markerne var
pløjet og roerne taget op. 1 det deltog ikke
alene de, der havde arbejdet på gården,
men deres koner og børn og de unges
kærester var også med. Der var ofte over
100 gæster. Mange dage før begyndte for
beredelserne dertil. I laden sad konerne og
bandt lange granguirlander overvåget af
gamle gartner Hansen. Granguirlanderne
blev, den dag gildet var, pyntet med
blomster og korn og hængt i flotte buer og
slyngninger på væggene i den store mæl
kesal, som var hele den ene ende af meje
ribygningen, der senere blev til forpagter
bolig. Bordene blev sat op i hesteskoform
og pyntet med blomster og korn samt
lamper og lys, der også blev hængt rundt
omkring på væggene, så der var, syntes
vi, et væld af lys i det store rum. I det ene
hjørne blev der til musikken bygget en
tribune, også flot pyntet med lys, flag og
gran. Den dag var der tre musikere, to
violiner og et horn. Manden, der spillede
horn, havde også en trompet med og en af
de andre en harmonika, og så blev der
spillet skiftevis på de instrumenter hele
natten igennem til den lyse morgen. Ma
den bestod af suppe med kødboller og
melboller. Der var et hav af boller, blandt
andet ved jeg, at der var slagtet en ko til at
lave boller af, og suppen blev kogt i de

store gruekedler i vaskehuset, men det var
også nødvendigt, at der var meget, for
folkene satte pris på, at suppen var fyldt
med boller, og mange af dem nøjedes ikke
med to til tre portioner suppe. Så fik de
peberrodskød med en kraftig peberrods
sauce til og til sidst lagkager og æblekager.
Nogle folk spiste, så de var helt syge af
det. De fik øl og brændevin og hedvin til
desserten samt mændene en cigar. Senere
på natten fik de kaffe og kager samt punch
og æbleskiver. Festen varede til den lyse
morgen, når arbejdet i kostalden skulle
begynde igen. Høstgildet foregik om lør
dagen, så søndagen var til at hvile ud i.
Når gården var revet lørdag formiddag, og
alt pyntet op, gik alle til deres hjem, men
skønt middagen først var klokken 6, kom
mange af folkene, pudsede, pyntede og
vaskede, så man næsten ikke kunne kende
dem, igen allerede klokken 4, og så var de
gerne ledsaget af en lille flok bestående af
deres koner og børn, og så gik de i små
flokke rundt som værter og viste alle de
steder på gården, hvor de arbejdede til
daglig, og de havde tilsyneladende meget
interesserede lyttere. Klokken 4 spiste vi,
herskabet, til middag. Vi fik selvfølgelig
samme mad, suppe, steg og kage, som de
andre, og uden for i anretterværelset
spillede musikerne til, medens vi spiste.

Kik fra stengangen i hovedbygningens stueetage
ind i salen. Her samledes Ørbæklundes ansatte,
når de havde spist julemad i borgestuen i
sidefløjen, og ventede på at døren skulle gå op
ind til juletræet.

Ørbæklunde, set bagfra, fra sydøst en augustdag
1911 af Kai Uldall.
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Det ville have lydt alt for voldsomt, hvis
musikken ikke havde været i en anden
stue. Det kunne bedre gå nede i den store
mælkestue, hvor der var så mange men
nesker forsamlede og så vældig højt til
loftet. Klokken 6 gik forvalteren og hus
jomfruen, der var vært og værtinde for
folkene, ned i mælkestuen, og så myldre
de folkene med familie ind og anbragte sig
gruppevis ved bordene. Musikken, der var
steget op på tribunen, spillede op, og sup
pen blev båret ind i store gryder, der blev
anbragt på nogle anretterborde, hvorfra
der blev anrettet i store dybe tallerkner,
som de unge piger, der var inviteret med
til gildet, bragte rundt til gæsterne, og så
gik det slag i slag med spisen, snakken og
taler. Forvalteren talte for folkene og gav
en kort oversigt over høstens gang. Folke
ne talte først for fader, senere for forval
teren, pigerne og konerne, der havde haft
ulejlighed med at arrangere festen, og
damernes skål, alt imedens musikken ind
imellem spillede fædrelandssange og an
dre egnede melodier. Der var en stemning
og en latter, og det gode humør samt det
fynske lune spillede op, så det kunne hø
res langt borte. På et eller andet tidspunkt
kom fader ned og holdt en tale til folkene
og takkede dem for godt arbejde, men jeg
husker ikke, om det var ved middagen el
ler senere ved punchen. Når middagen var
forbi, blev bordene ryddet bort og bænke
ne sat ind til væggene, og der anbragte så
den kvindelige del af selskabet sig, mens
mændene gik rygende omkring, og alle
ventede på, at dansen skulle begynde. Det
var en fast skik, at forvalteren og hus
jomfruen skulle indlede dansen. Der var
ingen, der begyndte, før de var danset ud,
men så skal jeg love for, det ikke varede
længe, inden den store mælkesal var fuld
af dansende par, og hvor blev der danset
hele natten lang. Det var ikke de danse,
hvor man spadserede, nej, det var rigtige

gamle danse: Polka, vals, skottish, reinlænderpolka og så videre. Der blev også
danset i kreds, sådan at damerne skiftede
herre, hver gang parret dansede frem: Ru
der Es, toppede høne, lille mand i knibe,
sekstur og mange mange andre. Blandt
andet ved jeg, der var en, der hed kyssevalsen. I den tog mændene gerne deres
koner til partnere, for på et givet tegn
skulle herrerne kysse deres damer og om
vendt. Jeg har nu aldrig hørt, at den blev
danset på Ørbæklunde, men derimod at
den blev danset på Juulskov til høstgilder
ne hos mine bedsteforældre. Når dansen
var i vildeste sving, kunne man risikere,
at der blev råbt »fir«, og så skulle man
pludselig danse den anden vej. Jeg skal lo
ve for, at der blev svedt den aften. På et
eller andet tidspunkt, gerne i begyndelsen
af dansen, kom fader og moder med ned
og dansede med. Folk var så generte den
gang, og de følte sig mere frie og morede
sig bedre, når herskabet ikke var til stede,
så når fader havde svinget helst alle da
merne en enkelt gang, gik de op på hoved
bygningen igen, men vi børn fik lov til at
blive i mælkestuen længe, og vi var ikke
glade, når vi ud på natten blev hentet op
og skulle i seng. Fra sengen kunne vi ligge
og høre folkene le, synge og danse, til vi
faldt i søvn. Somme tider optrådte folkene
også med et kunststykke. Jeg kan huske et
nummer, fordi jeg blev så rædselslagen
over det. En mand sad midt på gulvet på
en stol, og en anden dansede omkring ham
og svingede en stor skarptsleben økse over
hovedet på ham. Hvilket kunststykke han
gjorde med øksen, husker jeg ikke, jeg ser
kun det skarpe øksehoved blinke foruroli
gende nær ved manden på stolen, og jeg
vidste, at manden, der svingede øksen,
var godt bedugget.
En anden fest, vi holdt for arbejderne
med familier, var juletræet. Dengang var
det ikke som nu, at skolen og foreninger

ne holdt juletræ. For manges vedkom
mende var træet på »Gården« det eneste
juletræ, de så, og at de har været glade for
det, fik jeg bevis på ca 50 år efter, det var
holdt op. En kone i sognet sagde med tårer
i øjnene til mig: Hvor var Deres forældre
dog gode imod os, og hvor vi alle glædede
os til juletræsfesten, jeg kan ikke tænke på
det uden at blive rørt.
Det var en fest for os børn, når der blev
sendt bud ned til Anders Kusk om, at han
skulle spænde hestene for vognen og køre
os til den nærmeste købmand, der boede i
nabosognet, for vi skulle på juleindkøb.
Det, vi syntes var morsomst, var, at der
blev købt en mængde legetøj til børnene.
Der blev købt æsker med fint pyntede
dukker til pigerne, trommer, trompeter
og meget andet. Blandt andet nogle lom
meknive, svaneknive, til drengene, men
moder købte også noget vadmelstøj og
bomuldstøj, for det ene år fik pigerne tøj
til en vadmelskjole og drengene bomuldstøj
til en skjorte, og det næste år var det så
drengenes tur til at få vadmelstøj og pi
gernes til at få bomuldstøj til forklæder.
Engang i julen mødte så arbejderne med
koner og børn klokken 4, og ved lange bor
de fik de risengrød, flæskesteg og æbleka
ger. Det foregik i den stue, vi kaldte bor
gestuen i sidefløjen til hovedbygningen.
Når de havde spist, kom det øjeblik, bør
nene glædede sig mest til, nemlig juletræ
et. Det var det juletræ, vi havde brugt
oppe i salen, der blev flyttet ned i ridder
salen og pyntet om med mere spraglet
pynt, end vi brugte, og vi børn fik lov til
at være med til at pynte det, hvilket vi
selvfølgelig aldrig måtte være med til med
vort eget, så vi syntes, det var vældig
sjovt, at træet blev meget fint med alle
sine brogede lys, glanspapirskræmmer
huse, sukkerfigurer, sølv- og guldguir
lander og englehår. På bordene i vindu
esfordybningerne lå legetøjet og på et

stort bord i et hjørne bomulds- og vad
melstøjet i bunker til hver familie.
Når alt var i orden, og folkene med fa
milie forsamlede i stengangen uden for
riddersalen, blev julelysene tændt og dø
ren ud til stengangen slået op, og ind
myldrede først børnene og så de ældre, og
jeg skal love for, der blev lavet store øjne,
men træet tog sig også pragtfuldt ud i rid
dersalen med de hvælvede malede lofter,
og stjernen i toppen af træet nåede helt op
til loftet. Vi tog hinanden i hænderne og
dannede en kreds om træet, og så gik vi
rundt om det, mens vi sang julesalmer.
Når vi gik forbi bordene med legetøjet, så
børnene i regelen et øjeblik bort fra træet,
mens forældrenes interesse mest var ved
bordene med tøjet. Efter julesalmerne
kom gave- og tøj uddelingen, og til sidst
blev træet plyndret. Jeg ser endnu dunkelt
fader stå på vor høje stige og fra toppen af
træet smide kræmmerhuse med bolcher,
chokolade og knas ned til en flok børn, der
stod med oprakte arme. Der røg også en
gang imellem en guldguirlande og andre
ting fra træet ned, kun stjernen i toppen
blev aldrig rørt. Den blev brugt fra det ene
år til det andet. Til slut blev der budt jule
kager og kaffe rundt, og så var julefesten
forbi for det år.

Julen 1904 tog fruen på Ørbæklunde flere
billeder. Dette viser ifølge påskrift i
fotoalbummet juleaften. I forgrunden ser man tre
af børnene, drengen med en lakridscigaret
i munden.
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En anden folkefest var fastelavnsgildet,
men det havde vi ikke noget at gøre med,
for det foregik på kroen i landsbyen, og
det var de unge karle, der selv arrangerede
det. Vi havde kun et kort besøg af »faste
lavnsrytterne«, der red hele sognet rundt
for at skaffe penge til gildet. De dannede
et helt optog. Forrest kørte en vogn med
nogle musikanter, der spillede, og et par
klovner med raslebøsser, så kom »kon
gen« til hest med et stort følge af unge
karle, alle til hest. Alle, både mennesker,
heste og vogne, var fint pyntede. Det var
ikke alle hestene, der var lige elegante, for

de fleste var arbejdsheste, de unge karle
havde lånt, hvor de tjente, men jeg skal
love for, de udstyrede sig selv og hestene
fint med kulørte bånd og sløjfer og ska
berakker og fint ridetøj, og det gav god
stemning, når gården blev fyldt af den
glade ungdom, og musikken spillede op.
Så gik klovnerne rundt med deres rasle
bøsser og samlede penge ind, og de aller
fleste steder blev de trakterede med et el
ler andet, desværre tit brændevin, så når
festen om aftenen skulle gå af, var mange
af karlene faldet fra, og en del var temme
lig berusede.

De unge bønderkarle red mange steder rundt i
optog til fastelavn. I hver gård blev de beværtet
og de fik et bidrag i deres indsamlingsbøsse til
fordel for fastelavnsgildet. 1 Ørbæk by boede
mange af Ørbæklundes arbejdere og karlene fra
landsbyen kom til herregården på deres tur rundt
i sognet. Bodil Lange tog fotografiet 1906.

Julehygge i den røde stue på Ørbæklunde, hvis
møbler var vundet i et storstilet lotteri til
fordel for genopbygningen af Frederiksborg slot.
Stuen kaldtes rød efter mahognimøblernes
betræk.

Familiens fester
Vi havde selvfølgelig også vore private
fester, julen, nytår, hellig tre konger, fa
stelavn, påske, pinse, sommerferie, fød
selsdage og jagter var de årlig tilbageven
dende fester, og ind imellem kom så
bryllupper og andre lejligheder, og jeg skal
love for - kede os, det gjorde vi ikke.
Juleforberedelserne begyndte længe in
den jul. I november lagde vi brunkagedejen efter opskriften fra bispegården.8 Vi
brugte 3 kg mel, rigtigt smør, mandler og
sirup samt stærke krydderier. Når hus

jomfruen og jeg en gang i december bagte
dem, var vi en hel dag om det, for dejen
skulle rulles papirtyndt ud. Pebernøddedejen lagde vi af 2 J/2 kg mel, og naturlig
vis var der godt med rigtig peber i. Så
bagte vi forskellige andre kager i figurer.
Dejen blev stukket ud med blikforme. Der
var koner, mænd, katte, grise og mange
flere. Dem var vi børn meget glade for, og
vi bagte nogle, vi kaldte æggeskaller, jø
dekager, kokoskager, klejner, korendeka
ger og andre. Af formkager bagte vi hon
ningkager og sandkager. Vi lavede marci
pan af 3 kg mandler og lige så meget flor

melis. Det blev udrullet i forskellige for
me, og noget af det glaseret med choko
lade og drysset mec' lidt brogede sukker
kugler. Det var altid det samme, chokola
derne varierede lidt mellem trøffel- og ko
kosmasse, overtrukket med chokolade, og
så havde vi naturligvis altid en mængde
brændte mandler. Vi købte paranødder,
og, hvis vi ikke selv havde det, valnødder
og andre nødder, en del fyldt og en del ren
chokolade samt marcipan- og chokoladefi
gurer til at hænge på træet og så flere
æsker med figner og dadler, appelsiner
eller mandariner, rosiner og krakmandler,
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som vi, hvis der var to kerner i een nød,
spillede »filipine« med. Kvædebrød lavede
vi også en mængde af.
En gang i december slagtede vi gris. Der
blev lavet sortepølser, medisterpølser,
spegepølser, indmadspølser, ribben i gelé,
leverposteg, ribbensteg og meget andet af
den. Vi havde vore specielle opskrifter, og
jeg synes aldrig, jeg har fået noget grise
mad, der på langt sigt nær kunne komme
op på siden af vor. Så blev der slagtet to
gæs, skudt en råbuk og nogle fasaner. Af
og til hængte der også en slagtet kalkun i
kælderen. Til sidst blev der gjort julerent
over hele huset og i gæsteværelserne, og
så var vi klar til at modtage gæsterne, der
altid var mange. I min barndom var det
bedsteforældrene fra Juulskov og moders
søskende, der kom. Senere blev det mine
søskende med familier. Vi kunne godt
være over tyve, og gæsterne blev i regelen
til over nytår, så det var ikke sært, at der
skulle meget mad til.
Julens rammer lå nogenlunde fast, men
naturligvis varierede de rent ydre rammer
noget, efter hvem der var vore gæster. Da
vi var børn, syntes vi altid julen begyndte,
når morbroder og tante Fritse kom fra Kø
benhavn, senere var det, når min søster
Else og hendes børn arriverede. Vi havde
da i tårntrappens vinduer anbragt gran
grene med lys og flag og glimmer på, og
lysene blev tændt, når vognen eller bilen,
der hentede dem ved stationen, rullede op
for tårntrappen, der snor sig op gennem
alle husets etager. Det så festligt og hyg
geligt ud, og gav børnene ligesom en
forsmag på juletræet. Efter middagsbordet
kom det store øjeblik, hvor der blev frem
vist, hvilken konfekt og godter vi havde
lavet til julen, og det var ikke få kagekas
ser, der kom frem, mens jublen fra bør
nene lød og undrende bemærkninger fra
de voksne, over vi havde nået så meget.
Der vankede altid en smagsprøve, og så

blev låget sat på kasserne igen, og der blev
ikke åbnet, før vi skulle bruge indholdet det vil sige, helt blev det nu ikke over
holdt, for vi opdagede, at moder ikke
kunne dy sig for at give børnene det, hun
kaldte en »morgenpræmie« hver morgen,
og det var efterhånden, som det blev op
daget, utroligt så mange »store børn«, der
indfandt sig blandt børneflokken for at få
en morgenpræmie. De sidste aftener in
den jul blev brugt til at klippe juletræs
pynt, og alle deltog. Herrerne tegnede
kræmmerhuse på sølv-, guld- og grønt
glanspapir og limede dem. Vi andre klip
pede hjerter og net. Vort juletræ var me
get enkelt. Det blev holdt i sølv, guld og et
enkelt grønt kræmmerhus, og nettene var
af hvidt og rødt silkepapir. Lysene var rø
de og hvide, og så var der knallerter og
marcipan- og chokoladefigurer, sølv- og
guldguirlander samt englehår. I toppen
sad den store stjerne, der nåede loftet.
Den og nogle enkelte særlig yndede figu
rer af holdbart materiale, blandt andet en
svævende engel, gik igen år efter år.
Lillejuleaften stod middagen altid på
kråsesuppe og pandekager. Julemiddagen
bestod naturligvis af risengrød med en
smuttet mandel i, og den, der fik den, fik
en mandelgave. I de sidste år var det altid
en stor marcipangris, men i min barndom
var det en eller anden ting, der stod pakket
ind på bordet, og først når mandelen var
kommet frem, blev papiret under stor
spænding taget væk. Efter risengrøden fik
vi gåsesteg med svedsker og æbler i og
med rødkål, kartofler og syltetøj til. Til
dessert fik vi æbleskiver. Juleaften drak vi
kun rødvin, første juledag og de andre ju
ledage fik vi altid flere slags vin til maden.
Når juleaftens middag var ovre, tog vi selv
ud af bordet og vaskede op, mens betje
ningen spiste.
Efter kaffen samledes vi alle, både oppe
fra og alle folkene, der var hjemme på

gården, og moder læste juleevangeliet.
Derpå sang vi Det kimer nu til julefest.
Salmen er lang, og det kneb meget navn
lig for de små børn at sidde stille så længe,
men når den var forbi, gik en udvalgt flok
af de voksne ind i salen, som vi kaldte den
røde stue ved siden af dagligstuen på
første sal, og tændte juletræet, der stod
derinde. Vi andre sad i mørke og ventede
på, at en klokke, der var med derinde,
skulle ringe. Når de ringede tredje gang,
gik portiererne til side, og der inde stod så
det store træ, der gik fra gulv til loft, og
strålede i al sin glans. Under træet var
stillet legetøj til børnene og rundt om i
stuen stod gavebordene til de voksne samt
i en af vinduesnicherne et bord med et
væld af lækkerier: Marcipan, bolcher,
chokolader, figner, dadler, appelsiner,
studenterhavre (rosiner og krakmandler),
nødder, valnødder, paranødder og så vi
dere, som vi kunne spise af lige så meget,
vi ville i aftenens løb. Vi tog alle hinanden
i hænderne og gik så i en stor kreds om
juletræet og sang de første vers af Dejlig
er den himmel blå. Så gik vi lidt rundt og
så på træet, og tjenestefolkene fik deres
julegaver, hvorefter de gik ned til deres
eget juletræ i kammerstuen ved køkkenet.
Gaveuddelingen begyndte, det vil sige,
børnene var nu så utålmodige, at de alle
rede var begyndt at se og få deres gaver,
lige efter vi havde sunget versene om træ
et. Resten af aftenen gik med at se gaver
og læse juleblade. Kortspil, som vi ellers
alle var meget ivrige til at spille, var jule
aften bandlyst. Ved 10-11 tiden fik vi the
med kager til, og inden vi gik i seng, satte
moder sig til flyglet og vi sang Glade jul.
Juledags morgen måtte vi tidligt op, for
det var en fast skik, at vi alle skulle i kirke
klokken 10, og vi fyldte godt i den lille
kirke. Ikke alene faders og moders stole
(de havde hver sin faste stol, i hvilken vi
kunne være seks i hver) fyldte vi, men vi

måtte også ty til nabostolene. Når vi kom
hjem, fik vi alle tiders store frokost. Der
var ikke den ting af slagtemad, der ikke
var på bordet foruden en mængde andre
ting. Af drikkelse var der øl, snaps og
kaffe med julekager til. Morbror Hans
Peter og tante Fritse gik altid ind i spise
stuen, inden der blev sagt værsågod, og
så, hvad der var på bordet, så de kunne
lægge en madplan, men de andre gæster
spiste lige så ivrigt af det hele, selv om de
ingen madplan havde, og der var en stem
ning og en kappestrid, som sikkert ville
have moret alle, der havde set det.
Efter bordet læste vi eller havde for
skellige ting, vi drøftede, både fornøjelige
og alvorlige, og så kom turene i mark og
skov, og nogle tog langture til gamle min
derige steder som voldstedet af dronning
Margretes slot Magelund eller kæmpe
gravene, som der var mange af her på eg
nen, og en af Danmarks længste lang
dysser.
I mørkningen vendte vi tilbage, og så
var der the og kager ved den flammende
kaminild i dagligstuen. Når theen var
drukket, satte min søster Lis, der kunne
spille alt udenad, sig ved flyglet og spille
de den ene melodi efter den anden, mest
salmemelodier, og så gik tiden, til vi skulle
klæde os om til middagen, hvor vi altid
var i vort fineste skrud9 og fik stor middag
med flere slags vin til. Efter middagen
grupperede vi os om juletræet, hvor der

Hunde havde godsejerfamiliens interesse. Bodil
Lange har ofret en af sine glasplader i julen 1904
på gæsternes hunde. Dekorationen, der ligner et
blomstrende træ, består af buketter sat på en
trappeformet blomsterhylde. Stedet er den røde
dagligstue.
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var tændt enkelte lys, og moder lavede
kaffe ved et kakkelbord, der var sat ind i
salen med themaskinen med vand og kaf
fekande. Det blev en ualmindelig stærk og
god kop kaffe, vi fik med alle slags julesmåkager og konfekt til. Om aftenen spil
lede vi kort ved flere borde, l'hombre,
whist, bridge, alt som tiderne skiftede, og
spillene var moderne.
En gang i julen havde vi familieklap
jagt. Af fremmede var der kun skytten og
hans hund, der hjalp klapperne, der be
stod af børnene og gæsterne, med at klap
pe såterne igennem, mens de ældre og
øvede skytter »stod for«. Det var mest
fasaner, der blev skudt - harerne var fre
dede - men vi kunne godt få mange fasa
ner.
Vi spillede også lotteri en gang i julen.
Jeg husker, i min barndom var det billed
lotteri, og at præstens med familie var in
viteret op til os til middag. Senere blev det
tallotteri for at ende med kortlotteri, men
hvad enten det var det ene eller det andet,
så morede vi os dejligt. Et år, da vi var
blevet voksne, og mine søskende var
hjemme med deres små børn, havde vi
voksne konkurrencer i billard, bordtennis,
skydning med salonriffel (hvilket foregik i
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De to sønner fra Ørbæklunde på spadseretur i
julen 1905 med deres morfader fra juulskov. Til
venstre ses haven, og til højre skimtes hegnet om
gårdens dyrehave, som dog var nedlagt i 1905.
De har jagtbøsserne med for det tilfældes skyld,
at der skulle vise sig et stykke jagtvildt, forklarer
Kai Uldall. Bodil Lange har taget fotografiet.

I julen 1905 kunne børnene fornøje sig med at
løbe på skøjter på Portdammen i læ af laden fra
1631. Personerne er fra venstre Else og Lis
Lange, lærerinden der hjælper beretteren og dertil
to skoleelever, som er nabopræstens døtre Olga
og Gerda Prantsen.

vores rullestue) og bridge. Da det hele var
overstået, havde vi middag med præmie
uddeling til vindere og tabere.
Nytårsaften spillede vi altid halv tolv
om hasselnødder, og når vi tabte, blev der
holdt mange løjer om at finde de mindste
og dårligste nødder at aflevere. Klokken
12 hilste vi alle på hinanden og sagde tak
for det gamle år og glædeligt nytår. Så gik
moder til flyglet og spillede Dejlig er jor
den, og vi sang alle hele den salme.
Helligtrekongersaften var der i min
barndom aftengudstjeneste med indsam
ling til hedningerne. På alteret stod der
indsamlingsbøsser, og så gik hele menig

heden op til alteret, mens orglet spillede,
og stillede den bøsse, man havde fået i
fjor, eller lagde penge, hvis man ingen
indsamlingsbøsse havde. På venstre side
af alteret satte vi de fulde bøsser, og så tog
vi en af de tomme bøsser, der stod på
højre side af alteret med hjem. Hjemme
var juletræet altid tændt for sidste gang
helligtrekongersaften. Vi sad alle og drak
kaffe med julekager til inde i salen, og på
flyglet i dagligstuen stod en trearmet ly
sestage med lys tændt til minde om de tre
hellige konger. Så var den jul forbi, for
næste dag rejste så de fleste af vore jule
gæster.
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I fastelavnen havde vi gerne nogle børnegæster, og udklædte og med masker og
fine fastelavnsris, vi selv havde lavet, gik
vi så rundt om morgenen og risede alle de
voksne op og fik et stykke chokolade eller
lignende. Et år havde min bror Aage gjort
løjer med oppiskerne, idet han hvert sted, de
kom og troede, at der var han, der fandt de
blot en seddel på sengen, hvorpå der stod:
Jeg er i stenstuen, og da de kom til sten
stuen, fandt de en ny seddel, hvorpå der
stod: Jeg er i tårnværelset, og sådan blev
de ved med at styrte det store hus rundt,
indtil de endelig fandt ham. Midt på dagen
»slog vi potten itu«. Det var et revnet
lerfad, der blev lagt midt på gulvet, og
under det var der appelsiner, chokolade og
andet godt. Så blev vi een efter een bundet
for øjnene, fik en stok i hånden, blev stil
let et lille stykke fra fadet og skulle så i
blinde gå hen og slå på fadet, medens hele
flokken stod og så til. Det er utroligt, så
vanskeligt det er at gå lige, når man ikke
kan se, men det lykkedes dog til sidst at få
fadet ramt, og de, der gjorde det, fik noget
chokolade, mens den, det lykkedes for at
slå fadet i stykker, fik alt, hvad der var
under fadet og blev udnævnt til pottekon
ge-
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Fastelavnsgæsterne på Ørbæklunde klædt ud til et
karneval på naboherregården Juulskov.
Beretteren Ingeborg Lange sidder i midten i første
række, og hendes søskende ved siden af. Den
stående pige er Helene Godskesen, datter af
borgmesteren på Frederiksberg, der var en
slægtning.

Dette billede af at trille æg er taget en generation
senere, i 1935 af Kai Uldall, men sådan legede
også deres forældre, da de var børn på
Ørbæklunde, forklarer fotografen.

7

Herregårde 7

I påsken trillede vi påskeæg. Det var
hårdkogte æg, som vi selv havde malet og
dekoreret, så vi hver havde sit let genken
delige æg. Så blev der anbragt en tagsten
på skrå understøttet af sand, så æggene
kunne trille ned ad den uden at gå itu, og
så blev der lagt nogle æg ud på gulvet, og
nu gjaldt det om at trille sit æg ned, så det
ramte et andet æg. Så fik man præmie i
form af chokolade, appelsiner eller lig
nende. Ens æg skulle blive liggende, til
man næste gang skulle trille, så det var en
fordel at komme sidst, da der så var flere
muligheder for at ramme et æg. - I påsken
havde vi ganske bestemte retter, vi skulle

spise til middag, torsdag: æggegrød og
skinke, fredag: kål med ni slags grønt i,
lørdag: æg i sennepssauce, »skidne æg«.
I pinsen havde vi ikke nogle særlige
skikke eller lege.
Om sommeren tog vi af og til ture til
stranden. Somme tider var det om for
middagen. Vi kørte i charabanc og pony
vogn til Christianslund ved Nyborg og
havde vores frokost med i kurve. Vi bade
de, og dengang var der to badeanstalter
ved Christianslund, en for herrer og en
for damer pænt langt adskilt fra hinanden,
så man kun kunne se hinanden langt borte
fra. Hvordan herrebadeanstalten var, ved
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jeg ikke, men til dameanstalten gik der en
lang bro ud, og selve badeanstalten var
bygget som en trelænget gård, og inde i
omklædningsrummene var der små bassi
ner, man kunne bade i. De mere dristige
gik ud i vandet mellem fløjene, hvor man
ikke altid kunne bunde, og de helt modige
svømmede helt uden for badeanstalten,
hvor man kunne vinke over til herrean
stalten. Badedragterne var som kjoler med
små pufærmer og endte i bukseben, der
gik til under knæene. I regelen var de
mørkeblå med fine hvide lidser og flæser
ved knæ og arme. Når vi havde badet,
mødtes vi igen med herrerne og fandt et

bord ved stranden, bestilte øl og kaffe i
restauranten, hvilket en tjener kom med,
og spiste vores medbragte mad, og jeg skal
love for, at vi kunne spise efter badet. Så
legede vi børn ved stranden, fandt sten og
skaller og så videre, medens de voksne lå
og nød skov og strand. Nogen tid efter
kørte vi hjem til middag, hvor vi i regelen
fik alle de jordbær, vi kunne proppe i os.
Senere da vi blev voksne, cyklede vi til
stranden, skønt der var 12-14 kilometer
dertil.
Vi havde også hvert år mindst een
skovtur med medbragt mad. I regelen gik
den til Kajbjerg, hvor der var en skovfo-

Medens udflugter for at bade var noget nyt
omkring århundredskiftet, så var køreture til
skov eller andre seværdige steder fast sædvane.
Billedet er taget 1914 af Kai Uldall. Familien fra
Ørbæklunde og dens gæster er kørt til
forpagtergården Æble, der ligger smukt i skov, og
vognen med slægtningene fra Juulskov er lige
ankommet. Bemærk den formfuldendte herre
midt i billedet. Der er intet tilfældigt i hans måde
at holde stokken på. Han hilser på Bodil Lange.

I 1906 fotograferede Bodil Lange sine tre døtre på
badeudflugt til Tårup Strand ved Storebælt.

ged, der leverede vand til maskinen. Vi
mødtes så med juulskoverne, min moders
barndomshjem var jo Juulskov, og hos
mine bedsteforældre var der altid mindst
lige så mange gæster som hos os, så begge
charabanc'er og ponyvogne var fulde. Vi
kunne være over 20 mennesker. Først gik
vi tur i skoven. Engang kom min mor
brors kone og min bror Haagen bort fra de
andre, og et øjeblik vidste de ikke, hvor de
var, og pludselig var det for meget for den
lille dreng, og han gav sig til at græde og
sagde: Nu ser jeg aldrig mit kære Ørbæklunde mere - og alle de andre æder
alle kyllingebenene. Men det gik dog ikke
så galt. Når vi kom tilbage, havde moder
og nogle af de voksne damer dækket et
dejligt aftensbord ved strand og skov med
alle mulige lækkerier - blandt andet kyl
linger - og i den høje kaffemaskine kogte
vandet til the og kaffe, og selvfølgelig var
der også øl og snaps til herrerne, men det
rørte damerne naturligvis ikke. Det ville
have vakt stor forargelse, hvis de havde
gjort det. Når vi havde spist, tog vi kyllin
gebenene og bandt sejlgarn i dem og gik
ned til stranden og ud på den lange bro,
der gik ud i vandet. Her sænkede vi så
benene ned og ventede spændt på, at
krabberne skulle komme og bide på, og
det lykkedes virkelig også at fange så
mange, at vi kunne få glæde af at koge
dem og spise dem næste dag. De blev
transporteret hjem i en spand med salt
vand, og der var ingen af os, der tænkte
på, at det var synd for dyrene. Jeg husker
ikke, om de blev kogt samme aften, vi
kom hjem, men det håber jeg, og vi more
de os dejligt med at fange dem. Inden vi
tog hjem, legede de voksne med os for
eksempel to mand frem for en enke, gåen
de enkemand, kladt13, gemme og meget an
det, og vi var altid så glade for at lege med
de voksne og nød, at de brød sig om at
være sammen med os.
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Jagt
Som jeg vist har skrevet, spillede jagt og
fiskeri en stor rolle for både voksne og
børn. Mine brødre var knapt så høje som
en almindelig jagtbøsse, da de begyndte at
lære at skyde, og det første, der blev ind
prentet dem, var forsigtighed med at bru
ge jagtgeværerne, og der skete da heller
aldrig noget galt, Gud ske lov. De startede
med at skyde gråspurve med salonbøsse
og var meget ivrige med at forlange, at vi
skulle spise dem, hvilket pigerne ikke var
så begejstrede for, da det er et sent og
besværligt arbejde at gøre spurvene i
stand og tilberede dem; de smagte for øv
rigt godt, selv om der ikke var meget på
sådan en lille fugl, men spurvebryst i sup
pe var en dejlig ret. Senere gik de så over
til at skyde større og flyvende fugle, og
løbende vildt lærte de at skyde ved at sky
de efter en trærulle, der blev trillet hen ad
en vej, og de blev ærlig talt meget dygtige
jægere alle tre, men de havde også en god
læremester i fader, der selv havde gået på
jagt fra han var barn.
Der var mange forskellige måder at gå
på jagt på, alt efter om de dyr, der skulle
jages, var store eller små fugle, eller lø
bende vildt, og når jægerne kom hjem ef
ter sådan en jagttur, stod munden ikke på
dem, og alt, hvad der blev fortalt, blev
påhørt med den dybeste interesse.

Rasmus Lange peger stolt på det fine bladskud,
der øjeblikkelig gjorde det af med dådyret i
Ørbæklundes dyrehave, medens sønnen ser til.
Dyrene er læsset af i baggården, hvor skytten vil
hænge dem op i porten og tage indvoldene ud.
Bemærk iøvrigt den fine gamle høstvogn, der
holder langs hestestalden. Bodil Lange har taget
billedet.

At gå på piirschjagt var efter råbukke og
dådyr. Det foregik om morgenen ved sol
opgang eller om aftenen ved solens ned
gang, når dyrene kom ud på marken for at
æde. På den jagt skulle man helst være
alene og forsigtig med ikke at træde på
grene, der knækker, så dyret blev for
skrækket. Selv om man så dyret, det var
altid bukkene, man skød, kunne der gå
lang tid, inden man kom dem på »skud
hold«. Man skulle nemlig helst ramme
det på »bladet«, lige der hvor hjertet sad,
da det så hurtigt blev »forendt«, det vil
sige døde, og stegen ikke ødelagt. Der var
nogle små ækle insekter, der bed jægeren
værre end en ulykke, og som jægeren ikke
kunne jage væk, da han jo skulle stå bum
stille for ikke at røbe sig og jage bukkene
bort, så ofte var jægeren meget forbidt,
men han glemte det, hvis jagten lykkedes.
Til den jagt brugte man at skyde med
kugle, selv om man selvfølgelig nok kunne
bruge hagl, men det regnedes ikke for
fint. Det var en stor gunstbevisning, hvis
andre end jægeren fik lov til at komme
med på den jagt, men det kunne ske, efter
at gæsterne naturligvis blev strengt in
formeret i, hvordan man skulle liste sig
frem uden at kunne høres. Det hændte en
gang, at det var lige ved at gå galt for en af
vore gæster. Moder havde sagt noget om,
at det var længe siden, vi havde fået et
dyr, og hun kunne godt tænke sig at få et
til husholdningen. Det var nemlig ikke
altid for fornøjelse, man gik ud og skød
dyr, det var godt at have noget vildt i
husholdningen. Valdemar Lindegård,10
der, som så ofte før var vor gæst, tænkte,
at han ville gøre moder den tjeneste at
skaffe hende dyret, gik en tidlig morgen
ud for at lede et op. Han kom til en indheg
ning og kunne i småkrattet tydeligt se no
get brunt bevæge sig derinde. Der har vi
bukken, tænkte han, men jeg vil vente
med at skyde, til jeg kan give den en blad

kugle, så stegen ikke bliver spoleret. Han
måtte vente længe, da dyret bevægede sig
meget langsomt. »Ja, jeg var såmænd lige
ved at tabe tålmodigheden«, sagde han,
men til alt held skød han ikke, og pludse
lig drejede »dyret« sig og viste sig at være
en skomager fra sognet i en brun dragt,
som plukkede vilde hindbær. Siden den
tid kaldte vi altid den skomager for »den
fredede skomager« i modsætning til en
anden en fra sognet.
Agerhønse-, fasan- og harejagt foregik
på en anden måde. Der kunne man godt
være flere jægere, dog helst ikke mere end
to, højst tre jægere i samme flok, men til
den jagt måtte der gerne være gæster med
og se på det, og til den jagt var der hunde
med til at jage vildtet op. Terrainet, vi
havde at gå på i min barndom og ungdom,
var meget stort. Vi startede om morgen
en. Ofte blev vi kørt ud til yderkanten af
jagtreviret og gik så gennem pløjemarker,
roemarker og stubmarker. Hundene løb i
forvejen, dirigeret af deres herrer, natur
ligvis med høje råb »allé«, »pilallé«, og
når de så mærkede, der var vildt, stod de
ganske stille med næsen vendt hen mod
det sted, hvor vildtet var. Jægerne nær
mede sig så stedet, og når de var kommet
nær nok, fik hundene ordre til at gå frem.
Der blev for eksempel sagt »allé var ret«.
Så får hundene hen mod vildtet. Var det
agerhøns, kunne der stå en 12-14 stykker
op, og jægerne skød så, og når hønsene
faldt, lød råbet til hundene »allé aport«,
og hundene får hen og hentede de skudte
agerhøns og kom med dem til deres herre.
Imens lagde man mærke til, hvor flokken
smed sig og gik efter den igen; man lev
nede gerne seks til syv stykker i hver flok.
Der var mange høns i gamle dage, og vi
kunne godt få en 30-40 stykker om dagen,
når vi var heldige.
Vi gik hele dagen på jagt, og ved tolvti
den kom moder så kørende ud til jægerne i

sin ponyvogn med frokosten. Den var i en
lille dertil indrettet kuffert, som man vist
bruger, når man tager ud på en længere
automobiltur (picnickuffert). Så sad vi i
grøften eller op ad gærderne og nød den
dejlige mad - jægerne fik øl og snaps til foruden den varme kaffe, og hundene fik
naturligvis også et ordentligt foder.
Pausen varede til klokken 2. I den tid,
kunne det ikke nytte at gå på hønsejagt,
for hønsene »buldrede«, sagde jægerne.
Hvad det var, de gjorde, ved jeg ikke, eller
om jægerne sagde det, fordi de ville have
deres frokost i fred. Når frokosten var
forbi, kørte moder hjem, men jægerne gik
vist til klokken 17-18, og når de kom
hjem, stod middagen på bordet. Den blev
nydt ved lampelys og levende lys, elek
trisk lys fandtes ikke, og så gik snakken og
jagthistorierne, som for uindviede måske
ikke var så morsomme, men som vi alle
gouterede.
Vi havde en skytte, Eilsøe, som ofte
ledsagede jægerne på jagten. Han havde
en hund, der altid hed »Unkas«, og der
var ingen ende på alt det, den hund kunne
efter skyttens mening, og de opmun
tringsord, han råbte til den, var meget
morsomme at høre på, lige så vel som de
historier, han fortalte om den. Skytten
var kommet i farfars tid, dog kun et halvt
år før fader overtog gården, men når han
talte om herskabet, var det altid farfader,
han mente. Nu havde han været i mange
år hos fader, men fader var for ham kun
en god jagtkammerat, som han egentlig så
med lidt overbærenhed på, fordi han
mente, at han selv var en bedre skytte end
fader, og så var det omvendte netop til
fældet. Eilsøe var fuld af historier. Een af
dem var om farfader, der engang var på
besøg hos en nabogodsejer, og denne hav
de fyldt ham med de mest utrolige jagthi
storier, og farfader havde øjensynligt
slugt dem råt, men nogen tid efter var
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nabogodsejeren på besøg hos farfader, og
da de gik tur sammen og kom til åen, pe
gede farfader på den store bøg. I toppen af
den bøg skød jeg forleden en stor ål, sagde
farfader. Det er sku løgn, sagde nabogods
ejeren. Ja, sagde farfader, men det var
også alle de historier, du fortalte mig for
leden. Eilsøe var gift to gange og havde 12
børn. Det ene af børnene hed Genius - det
må have knebet med at finde navne til alle
de børn. - Han var maler og naver i
Schweiz, og jeg husker en af historierne,

Eilsøe fortalte om ham på en jagttur. Ge
nius var ude efter edelweiss med nogle
kammerater, og de væddede om, hvem
der kunne få flest. Da så Genius en
blomst, der stod yderst ude ved en klippe,
og han bøjede sig ud efter den, men mi
stede fodfæstet og faldt 2400 meter fra
Schweiz lige ned i Italien på den bare klip
pegrund. Hans bukser splittedes, men
selv kom han ikke noget til. Eilsøe var
som omtalt fuld af historier, og munden
stod ikke på ham. Han havde protese, og

Heldige hønsejægere 1908. Jægeren der ligger ned
er Bodil Langes broder, læge Christian Langkilde,
der er på besøg på Ørbæklunde.

dc fleste af tænderne var brækket af, så
kun stifterne sad tilbage, og når han talte
og lo, vippede hans gebis op og ned. Så
havde han paryk, fordi han, som han selv
sagde, havde et hul i hovedet og ingen
hår. Til daglig var parykken grøn af ælde
og sad skævt, men til fester havde han en
nyere rødbrun en. Og så havde han stift
ben, så han spankede, som en af de andre
sagde, men humøret fejlede intet, og jæ
gerne morede sig over ham og hans histo
rier.
Det var hønsejagten, hvor der som sagt
også faldt en del fasaner og harer, men
andejagten foregik på en anden måde. Den
1. august11 gik andejagten ind, og om
morgenen mødtes jægerne, der som re
gel bestod af fader, mine tre brødre,
bedstefader og mine to morbrødre og en
kelte af vore nærmeste venner samt skyt
ten, der gerne havde to til tre hunde med
til at drive ænderne op. Jægerne listede sig
på aftalte pladser rundt om moserne eller
det terrain, der skulle drives ænder op fra,
og når alle var på post, blev der givet et
tegn, hvorefter hundene blev sluppet løs
under ledelse af fader eller en af mine
brødre eller af skytten, og de og hundene
gjorde et farligt spektakel, råbte opmun
tringsord til hundene, og når ænderne
faldt, apporterede hundene dem. Hunde
ne gøede ikke, det gør jagthunde ikke, det

Hønsejagt 1908 står der i albummet. Damerne er
kommet ud med frokost til de trætte og sultne
jægere, der har gået langt siden morgen. De har
haft stole og bord med på vognen. Bodil Langes
stol står tom.
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er kun støvere, som bliver brugt til ræve
jagt og lignende. Når hundene med høje
plask faldt i vandet og i mosehullerne eller
sjaskede gennem vandet, fløj ænderne op,
og der var vist ikke mange ænder tilbage,
der hvor hundene havde søgt. De var en
ten fløjet bort eller skudt af jægerne. Om
formiddagen blev Åsen taget. Det er et
terrain, ca 4 kilometer fra gården. Så
kom jægerne hjem og spiste frokost, og
om eftermiddagen blev så moserne og åen
hjemme ved gården taget. Der kunne godt
falde en 20-30 ænder på sådan en dag.
Når klokken var ca 4-5 kom alle op på
Ørbæklunde og fik the og drog så af hver
til sit. Der fortælles en ganske morsom
historie om, at bedstefader, der kun
brugte sine vandstøvler den ene gang om
året, engang opdagede, at de var utætte,
og på hjemvejen leverede dem ind til
landsbyens skomager, og glemte dem til
næste år, da han skulle bruge dem, men
tænkte: ja så henter jeg dem, når jeg kører
forbi skomageren på udvejen, men da
bedstefader kom og spurgte efter dem,
sagde skomageren: De er skam ikke fær
dige endnu, etatsråden sagde jo ikke noget
om, at det hastede. Nå det var et side
spring! En anden form for andejagt var
andetræk. Det foregik ved solopgang eller
solnedgang, når ænderne trak, det vil si
ge fløj fra den ene mose eller vandhul til
et andet. Så sad jægerne skjult et sted og
skød på ænderne, der fløj forbi.
Men det helt store var klapjagterne, der
foregik i november, når bladene var faldet
af træerne. Der skulle mange forberedel
ser til. Når invitationerne til venner og
naboer var gået ud, snittede fader en
mængde pinde, der skulle anbringes der,
hvor jægerne skulle stå. Så gik fader ud og
inddelte jagtområdet i »såter«, afdelinger
af terrainet i små stykker, der skulle klappes igennem hver for sig. Ved hver såt
blev jægerne, helst skjult, anbragt ved den

ene ende af stykket og et par på siden som
arme. De sneg sig stille på plads, og for
den modsatte ende af såten blev klapperne
anbragt i en lang kæde meget tæt ved hin
anden. Klapperne var store skoledrenge
fra egnens skoler. De blev ledet af skovfogederne og ældre besindige mænd fra går
den, og klapjagtsdagen var en fest for
drengene, og så fik de jo også et par kro
ner for deres ulejlighed. Når jægerne var
på plads, gav skytten et tegn, enten på en
fløjte eller et horn, til tegn på at klapperne
kunne begynde at gå mod jægerne, og så
begyndte der et infernalsk spektakel af rå
ben, skrigen og banken med kæppe på
træerne for at få vildtet op og hen mod
jægerne. Vi stod og dirrede af spænding,
og ingen af os tænkte på, at det var synd
for vildtet, men det døde jo en hurtig død,
hvis det blev ramt, og det var få, der blev
såret, og de blev efter hver såt fundet af
hundene og forendt, som det hed, det vil
sige slået helt ihjel. Der var jo meget, der
slap bort, og vildtet ville tage helt over
hånd, hvis det ikke blev reguleret engang
imellem, og en fasan eller en hare har de
fleste vist intet imod at spise. Og hvad
blev der så skudt. I min barndom var det
mest fasaner, harer og dyr. Der var meget
strenge regler for, hvad man måtte skyde.
I regelen måtte man aldrig skyde hundy
rene, men katte, egern, skader og andre
skadedyr måtte de selvfølgelig godt skyde.

Einer, Lars-Haagen og Aage Lange på hønsejagt
1906. »Monsieur« på stand. Alt er vel, men
hundens hale må ikke hænge sådan, siger Kai
Idldall. Bodil Lange har fotograferet. Aage Lange
var næstældste søn, men læste til ingeniør i
København og optræder sjældent på billederne.
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Der kunne også falde et par ræve. I alt
blev der gerne skudt mellem 100 og 150
stykker,12 men nu er det antal steget be
tydeligt.
De første år var der klapjagt to dage i
træk, først i Æble - en forpagtergård, der
lå ca 6-7 kilometer fra Ørbæklunde og
hørte under denne - hvor der var knap så
mange jægere, og dagen efter her på går
den. Den jagt var de fleste jægere inviteret
til. Mange af jægerne kom allerede dagen
før jagten og overnattede her. Der var
flere, der kom fra København og andre
steder i landet, og det gjaldt om at være
tidlig på færde på selve jagtdagen, så de
var nødt til at være her straks om mor
genen. Det var morsomt at modtage dem,
og stemningen om aftenen var altid god
og livlig. Man gik forholdsvis tidligt i seng
for at være i vigeur næste dag, men der
blev altid tid til et lille spil kort om afte
nen, mest l'hombre, men også whist. Så
sad de rundt omkring bordene med ste
arinlys og petroleumslamper som belys
ning, en belysning man dengang var me
get tilfreds med, men som jeg nu tror,
man ville beklage sig meget over; man lo
og snakkede og havde det dejligt. De fik
selvfølgelig også middag.
Næste morgen, før det blev lyst, be
gyndte »gården« at røre på sig. I stuerne
var pigerne travlt beskæftiget med at gøre
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Både på jagt- og fisketure kom herskabet fra
Ørbæklunde forbi broen ved Eskerisbakkerne. Kai
Uldall mindes stadig det herlige sted, som han
fotograferede den 14. august 1911.

Bodil Lange tog i 1910 eller 1911 dette billede af
jægerne i klapjagten på Ørbæklunde. 1
forgrunden ses fra venstre godsejer Christian
Sehestedt juul fra Ravnholt, godsejer Karl
Langkilde fra Bramstrup, Einer Lange,
Willumsen fra Anhof, godsejer Hans Peter
Langkilde fra Juulskov, Kai Uldall, værten
Rasmus Lange, læge Christian Langkilde,
Nyborg, søn fra juulskov, står halvt skjult af
Viggo Lange. Personoplysningerne skyldes Kai
Uldall. De viser, at det drejer sig om en snæver
kreds af slægtninge og nabostandsfæller, hvor de
to kategorier går over i hinanden.

rent og fyre i de mange kakkelovne. Der
var 25 steder, hvor der skulle fyres op, og
petroleumslamperne skulle fyldes og gø
res i orden til om aftenen. Der var ca 34.
Så var der lysene, der skulle efterses. Af
dem var der ca 130 i stager og lysekroner.
Alt måtte jo være i orden til aftenens store
fest. I køkkenet bagtes der morgenbrød og
boller til morgenmaden. Kusken var parat
til at køre til stationen og hente de gæster,
der skulle med og ikke var kommet dagen
før, og gartneren havde travlt med blom

ster og frugtanretninger. Jo, der var san
delig liv på gården. I lysningen begyndte
naboernes vogne at rulle ind. Mændene
fik en kop the eller morgenkaffe, efter
hånden som de ankom, og derefter drog
de hen til mødestedet, hvor også klapper
ne var tilsagt. Jægerne tog så så mange
såter, de kunne nå inden frokost klokken
12. I Æble spiste vi i Æblegården og fik
gerne som varm ret »pirreæg«, det var
røræg med stegte flæskestumper i, og
bagefter koldt bord med øl og snaps, kaffe
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og solbærrom med wienerbrød. Der nede
var det ikke så flot, det var jo ikke så let at
transportere maden et andet sted hen, og
det var jo heller ikke den »store« jagt;
men herhjemme fik jægerne en meget fin
frokost til den store jagt. Frokosten den
næste dag bestod gerne af en varm ret,
forloren skildpadde, koteletter, fiskefilet
er, bøf eller andet, og så var der alt mu
ligt pålæg på bordet. Ved totiden gik jægerne ud igen og tog så resten af såterne.

Det varede som regel til firetiden,
så kom de hjem. Der var vildtparade i går
den, det vil sige, at alt det vildt, der var
blevet skudt, blev lagt på en lang række,
så dagens vildtresultat kunne ses på een
gang. Klapperne fik deres løn, gerne en
tokrone til drengene og 5 kroner til de
voksne, der så gik hjem. Jægerne gik op
og fik the og kager i stuerne, hvorefter de
gik ned på deres gæsteværelser, og hvilede
og klædte sig om i kjole og hvidt til mid-

Lars-Haagen Lange er den 4. august 1911 vendt
hjem fra ånde- og bekkasinjagt sammen med
vennen Gerhard von Scholten, der var officer
med garnison i Nyborg. Kai Uldall tog billedet.

På Ørbæklunde sparede man på de ting til
husholdningen, som skulle købes. Heldigvis
kunne man være selvforsynende med de vigtigste
fødemidler til den udstrakte gæstfrihed. Fjerkræet
passede godsejerfamilien selv. Bodil Lange har
1909 fotograferet datteren Lis Lange i færd med
at fodre kalkuner. Hun blev gift med Erik
lensgreve Schaffalitzky de Muckadell fra
Arreskov på Sydfyn og har bistået med
oplysninger til billedteksterne.

dagen, hvortil deres fruer også mødte
iførte galla. Til middagen var vi et stort
selskab og fik megen fin mad. Man brugte
mindst fem til seks retter mad (i min ol
demoders tid skal de have fået elleve ret
ter) den gang, og af vin var der gerne
hvidvin, rødvin og ofte bourgogne. Der
blev gerne beregnet en flaske pr herre,
sherry, portvin og madeira. Til kaffen fik
de likør og cognac, og om aftenen whisky,
så stemningen blev høj for manges ved-

kommende. Ved jagtmiddagen blev re
sultatet af, hvad de enkelte havde skudt,
læst op, og der kom mange spøgefulde
bemærkninger og godartede drillerier.
»Jagtskålen« blev afleveret til en af
jægerne. Det var ham der forrige år havde
fået den, der skulle holde tale og aflevere
den til en anden jæger, som så næste år
skulle levere den videre til en anden og så
fremdeles. Det gik meget højtideligt til.
Taleren rejste sig op med glasset i højre
hånd og den sammenfoldede serviet i
venstre, og medens han anbragte tre
fingre af venstre hånd på bordet, sagde
han: »Alle brave jægeres skål«, og så rej
ste alle jægerne sig op, og idet de stående
støttede sig med tre fingre på bordet og
med servietten i hånden ligesom taleren,
tømte de deres glas og satte sig ned igen
undtagen taleren, der gik hen til ham, der
skulle overtage »skålen« til næste år og,
ligesom når der drikkes dus (med krydse
de arme), overbragte ham jagtskålen. Ef
ter middagen gik vi ind i stuerne og fik
kaffe. I regelen gik damerne i en stue og
herrerne i anden, for dengang røg da
merne jo ikke, og tobaksrøgen generede
dem. Men næppe var kaffen drukket, før
herrerne gik ned i billardstuen i undereta
gen, og der var vel nok liv og lystighed.
Der blev spillet »å la guérre«, et spil, hvor
alle, der kiksede, gik ud efterhånden, til
der så til sidst kun var to tilbage, og den,
der af dem vandt, fik puljen, det vil sige de
penge, der af spillerne, gerne en krone pr
mand, var sat ind, inden spillet begyndte.
Der var kolossal råben og snakken og leen.
Vor skovrider, der var en meget patrio
tisk mand og altid, når han var i godt hu
mør, sang fædrelandssange, stod i det ene
hjørne af billardstuen og sang, men det
var kun de, der stod nærmest, der kunne
høre det, og der var en tobaksrøg, man
næsten kunne skære igennem. Når bil
lardspillet var forbi, kom turen til korte-
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ne, i hvilket også damerne tog del. Det var
som sagt whist og l'hombre, og det fore
gik ved små spilleborde i det, vi kaldte
riddersalen, men som egentlig var den
store, gamle fruerstue. Belysningen var to
gamle forgyldte trælysekroner, petrole
umslamper og to lysestager ved hvert
bord. Der stod naturligvis en bakke med
sodavand og whisky til gæsterne, og ud på
aftenen fik de the og smørrebrød og kager.
Det blev sent, inden man trak sig tilbage
efter en dejlig dag, og jeg tror nok, de
fleste har sovet godt efterpå.
Så var der også en jagt, hvor jægerne
sad skjult i hytter lavet af grene og strå og
skød krager. Da havde de gerne en ugle
enten udstoppet eller levende, der sad på
en pind, og som kragerne »slog« på, det
vil sige fløj drillende eller rasende, hvad
ved jeg, imod. Hvis der var en ærtemark,
stod jægerne også ofte skjult og skød på de
flokke af duer, der kom for at æde ærterne
i marken, og det var ikke få skovduer, der
kunne falde på en dag.
En gang om året var der harefangst
først på Skarø, senere Drejø, som fader
havde lejet. Det foregik på følgende måde.
Fader inviterede sin familie og sine jagt
venner på jagt på en af de små øer. På
Skarø, der var den mindste, kunne det
klares på en dag; senere på Drejø, der var
lidt større, varede det to dage, så jægerne
måtte overnatte på øen hos bønderne. Fa
der lejede en lille damper i Svendborg, og
om bord på den var der nogle store net til
at fange harerne i og nogle »harekasser«
til at komme de fangede harer i og des
uden proviant og øl til hele dagen. Når
damperen kom til øen, var øboernes
mandfolk samlet, og så blev øen delt ind i
såter ligesom til klapjagterne. Nettene
blev spændt ud, og øboerne, der var klap
pere, drev harerne ind i nettene. Bagefter
blev de indfangede harer delt i ramlerne
(hannerne) og sætterne (hunnerne) og sat

i kasser og solgt til Sverige. Sætterne var
de dyreste. Det var en stor fornøjelse for
jægerne, og der blev også skudt en del af
de harer, der gik uden om nettene. Det
var en anstrengende dag, for de måtte af
sted tidlig om morgenen og med heste
vogn til Svendborg nogle og tyve kilome
ter og så hjem igen om aftenen på samme
måde. En af mine tidligste erindringer var
en nat, da jeg så moder og nogle af de
kvindelige gæster gå fortvivlet rundt i
huset, for jægerne var ikke kommet, og
moder havde jo både fader, sin fader og
hele den nærmeste familie med på den
tur, og der måtte jo være sket en ulykke,
mente de, når de ikke var kommet. De
kom, såvidt jeg ved, klokken 4 om mor
genen, og grunden var den, at skipperen
havde drukket sig fuld i de medbragte øl
ler, og i stedet for at styre efter Svendborg
fyr var han sejlet efter Als fyr, men hel
digvis opdagede onkel Viggo, der var fra
Svendborg-egnen, det, og det blev rettet,
men det gav altså forsinkelsen. Denne
form for jagt lyder måske lidt flot, men
den betalte sig, for fader fik mange penge
for harerne, han solgte til Sverige. Moder
og vi børn var med en gang på Skarø, og
det var meget spændende, syntes vi. Vi
overnattede på Hotel Wandal i Svend
borg, for det ville ellers være blevet for
sent for børnene at komme hjem.

Fiskeri
I Lundeå var der gedder, ørreder, skaller
og ål. Ved slusen i åen nær Lunde Mølle
var der en indretning, som ålene kunne
klatre op ad, så de kunne komme fra den
laveste å op til mølledammen, der lå hø
jere, og derfra videre frem i åen. Der lå
nogle store sten neden for slusen, og dem
brugte vi ofte til at sidde på og fiske, i
regelen med orme på krogen, og vi fange
de tit både ørreder, ikke så store men store
nok til de kunne spises, og skaller, som vi
smed ud igen eller brugte til at sætte på
geddekroge, ligesom vi brugte små ka
russer, vi fangede i ruser hjemme i dam
mene. En enkelt ål kunne også komme på
krogen. Ellers gik fiskerne enten oven for
slusen eller neden for slusen og fiskede de
større fisk, og disse kunne være ret store.
Efterhånden som vi blev ældre, blev fi
skestængerne og den agn, der blev brugt,
mere raffineret, der kom hjul på bambusstængerne og kunstigt lavede fluer med
kroge, og vi fangede ikke så få fisk.
Der var andre, som også kunne tænke
sig at fange fisk i åen, nemlig odderne,
som fader satte fælder (sakse) for, og der
blev fanget flere af disse fisketyve. Moder
fik et slag af odderskind, og jeg en pelskra
ve og en muffe. Oddersaksen, der var af
jern, blev sat ved åbredden, og stedet var
ind mod land hegnet med hønsenet, for at
mennesker ikke skulle gå i saksen. Denne
var forsynet med en lang jernkæde, hvis
anden ende var tøjret. Gik odderen i sak
sen, sprang den i vandet og druknede,
fordi fælden tyngede den ned.
En gang om året blev der udspændt et
net fra den ene side af åen til den anden.
Det bestod egentlig af to net, et storma
sket net, der var forbundet med et mere
finmasket net foran det stormaskede. Så
gik der nogle mænd ud i åen, der på de
steder, hvor det foregik, ikke var så dyb,

En af påskedagene, den 16. april 1911,
fotograferede Kai Uldall godsejerfamilien på vej
ud til Lunde å for at snøre gedder, der kunne
genere bestanden af ørred.

og plaskede i vandet med kæppe og stager
hen imod nettet, og når de kom til nettet,
blev dette med sit indhold af fisk trukket
op. Fiskene blev sorterede, således at de,
der ikke kunne bruges eller var for små,
blev smidt ud igen og de andre gemt. Så
gik man et stykke længere ned af åen, og
det samme gentog sig.
Der blev ofte sat geddekroge ud i søerne
og moserne. I åen »snarede« vi gedder. Vi

havde på en fiskestang, helt ude i enden af
den, en ståltrådsløkke, og når vi så ged
derne stå som en pind ude i vandet, kunne
vi liste løkken om halsen på den, uden at
den så eller mærkede det, og så når løkken
var kommet på den anden side af gæller
ne, trække til, så hindrede gællerne løk
ken i at smutte over geddens hoved. Ged
dekrogene blev i regelen sat i søerne, og
det var mange store gedder, der blev fan-
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get der. Enkelte blev fanget i en af dam
mene i haven, Sortedammen, der i min
barndom var mere vandfyldt, så der var
også store karusser, sudere og aborrer,
men det var mest i søerne, vi fangede dem.
En sjælden gang fik vi også nogle meget
store ål. Der siges, men om det er sandt,
ved jeg ikke, at kong Christian d. VIII en
gang om året kom på besøg på Ørbæklunde og så altid ønskede sig de store karusser
kogt til middag, men de smagte virkelig
også særlig godt.
Så krebsede vi. Der var krebs i flere
mergelgrave i markerne og i Ørbækken.

Godsejer Rasmus Lange
spejder efter en gedde,
som står stille i solen. I
hånden har han en
fiskestang med en
løbeløkke af tynd ståltråd.

Løbeløkken er ført ned
rundt om fisken, og med
et snuptag slynges gedden
op i luften, så hurtigt at
vi ikke kan se den på
fotografiet.

Rasmus Lange driver med en genstridig gedde,
som endnu ikke har villet lade sig fange.
Datteren Else ser til den 16. april 1911. Er det
leg, eller sport, eller arbejde? Alle dele.

Der var to måder at krebse på. Enten gik
vi ned til åen og væltede de store sten, der
lå i den, og under stenene var der ofte
mange krebs, vi så fangede med hænder
ne. Krebsene boede i åens brinker, og ofte
stak vi hænderne ind i hullerne og trak
dem ud, og så var det spændende,, om vi
fik nogle krebs ud, inden de bed os, eller
om der var noget andet end krebs i huller
ne i åbrinken. Eller vi gik alle om aftenen
ned til mergelgravene, hvor vi vidste, der
var krebs, medbringende nogle runde
krebsebrikker, som var som runde bakker,
hvor bunden var enten af fintmasket stål
8

Herregårde 7

tråd eller net. I midten af brikkerne bandt
vi en sten og et stykke kød eller en stump
lunge, som vi købte af slagteren, og i alle
fire sider en sejlgarnssnor, der blev samlet
til en snor foroven, så netklokkerne hang
lige. Så bandt vi en fiskestang eller en lang
kæp i brikkerne og sænkede dem forsigtigt
ned i dammen. Når krebsene opdagede
kødet, kravlede de op på brikken efter det
og sad og åd af det, og så gjaldt det om i en
fart at trække brikken op, inden krebsene
nåede at komme ud af nettene. På den
måde fangede vi mange, som vi kom i
spande og gik hjem med. Der kogte vi dem

og spiste dem til aftensmaden.
Så var der også nogle store ruser, der
blev smidt ud i søerne. Der var ofte bun
det nogle æggeskaller i til at lokke fiskene
ind i ruserne, og det lykkedes os også at
fange mange af de forskellige fisk, der
fandtes i vandet, og det var meget spæn
dende, når ruserne blev trukket op, at se,
hvad der var i dem.
Til sidst en fiskehistorie, Lis og jeg op
levede, som jeg tror, ikke andre end Lis og
jeg har oplevet, i hvert tilfælde må det da
vist høre til sjældenhederne. Vi var gået
en tur og kom ned til bagåen, da vi tilfæl-
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digvis ser ned i åen, og der ser ligesom
bugen af en snog fare hen under vandet og
så stå stille. Det var en ørred, der havde
slugt en snog, men denne var åbenbart for
stor for den, for et stort stykke af snogen
hang den ud af halsen, og den kunne ikke
blive af med resten. Vi listede os så ned til
kanten af åen, hvor den stod, og Lis satte

en tyk pind på snogeresten, hvorved ørre
den blev tøjret, og jeg fangede ørreden
med hånden og tog den i land. Men da vi
så ørreden, hvor det halve af snogen hang
ud af flaben på den, syntes vi, at det så så
ækelt ud, at vi smed den ud igen.

Kai Uldall stod en junidag 1919 ved Lunde Mølle
og satte en ny flue på snøren.

Lars-Haagen Lange 1917 som landvæsenselev på
Lykkesholm på Djursland. Han var begyndt at
studere jura, men da han blev udpeget til at
overtage gården, tog han uddannelse som
landmand. 1919 overtog han forpagtningen af
Ørbæklunde, og hans søn ejer nu gården.

Unge og ældre
Jeg har nu søgt at skildre vore omgivelser i
min barndom og ungdom. Vi havde det
dejligt. Er tiden i det rent ydre blevet for
andret fra dengang til nu, så har den san
delig også forandret sig i den måde, der nu
og dengang ses på den anden generation.
Man hører så tit nu, at nogen siger:
»Hvor må det dog have været underligt og
ubehageligt for jer at have haft den re
spekt for jeres forældre og i det hele taget
alle ældre, som I havde dengang«. Nu må
man huske på, at respekt ikke absolut be
tyder en slags angst. Det kan også betyde
kærlighed, og det synes jeg, de fleste unge
glemmer nu. Det faldt os ikke svært at lyde
dem, når vi vidste, de ville blive glade og
tilfredse, når vi gjorde det; vi vidste jo, de
holdt af os og ville os det bedste, og at de
ville skåne os for sorger og skuffelser. Og
vi så det ikke, som der så ofte nu ses på de
ældres råd til de unge, som noget gammelt
vrøvl eller idioti, som de unge med den så
umådelig meget bedre viden ikke behøver
at bryde sig om og nærmest ler lidt ad. I
det hele taget var der ikke den kritik den
gang af ældre som nu. Det faldt os ikke
ind at kritisere så meget. Vi fik lov til at
være børn uden at skulle have en mening
om alting, og vi levede som glade og lyk
kelige børn uden bekymringer og sorger,
bortset fra dem vi selv pådrog os, i tryg
vished om, at de voksne passede på os og
var vore gode venner.
(NEU 33196, skrevet 1950erne).
1. Kai Uldall mener, at det er H. C. Andersens fri
fantasi. Det er jo en roman, hvori han anvender
sine oplevelser.
2. Med folk menes tjenestefolk i hovedbygnin
gen. Kammerstuen ved køkkenet lå i sidefløjen.
3. Med kamin menes her kakkelovn af hvide fajancefliser. Den havde store låger, der kunne
åbnes, når man ville se på ilden, oplyser Kai
Uldall.

4. At lege skjul havde og har mange navne.
5. Dette må nok betragtes som en antagelse.
6. Negbåndene blev ikke flettede, men sammen
føjningen af stråene skete så hurtigt, at en
ukyndig ikke fattede hvordan.
7. Rasmus Lange vidste, at kusken havde en adelig far, men han sagde ikke, hvem faderen var.
8. Oldemoderen, Louise Engelstoft, var frue i
Odense bispegård.

9. Ifølge Kai Uldall var mændene i kjole og hvidt.
10. Valdemar Lindegård var fra naboherregården
Lykkesholm, se bind 3 side 168.
11. Tidligere gik andejagten ind 16. juli.
12. Kai Uldall mener, at tallet er vel højt.
13. Kladt, lokalt navn til fangelegen puf.
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Søllestedgård

Søllestedgård vest for Maribo fotograferet
omkring 1870, i den skikkelse gården fik ved
beretterens farfader Laurits Jørgensens ombygning.
Han overtog den efter moderen i 1836.
Beretterens farfaders fader Jørgen Jørgensen
mageskiftede sig til gården i 1810.

Børnene på Søllestedgård - Carl (født 1891),
Peter (født 1887) og Emilie (født 1890) - ude at
køre i havestuen. Hesten er en barnestol. Hvert
barn - også i næste generationer - fik lavet en
høj stol hos gårdens huggehusmand. Sædet er så
smalt, at barnet var nødt til at sidde med ret ryg.
Billedet er taget af deres store søster Haralde.

I en stor flok i et stort hus
1 1873 fik Laurits Jørgensen (1846-1912)
og Helga, født Boisen (1849-1937), dat
teren Margrete, gift Dreyer. Hun havde
en ældre broder Theophil, men blev den
ældste pige i en børneflok, der i 1891
nåede op på tretten. Hendes forældre
overtog 1873 Søllestedgård på Lolland
efter farfaderen Laurits Jørgensen
(1809-1889), som da var flyttet til Søholt

ved Maribo. Han omtaltes som etatsrå
den, og han havde været medlem af den
rådgivende stænderforsamling i Roskilde.
Margretes tre år yngre broder Laurits
har allerede i bind 5 side 141-145 givet en
skildring af barnepigen Ane, som også
denne beretning begynder med. Lillebror
Laurits' datter Tove Jørgensen boede en tid
hos Margrete Dreyer, da denne var en
ke, og hun har givet oplysninger til bil
ledtekster og noterne, som findes side 167:
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Ane, vor elskede Ane i barnekammeret
med den sorte silkehue, det mørke hår,
den bløde, runde hånd og den altid kærlige
røst, er vel nok det første, jeg husker.
Hvordan hun med forbavsende mildhed
regerede os mange børn i det barnekam
mer, og hvordan hun i lyst og nød var vor
ven og sikre tilflugt. Hun havde mange og
gode evner i alle henseender, og hun var
en stor og ærlig sjæl. Der var ingen ende
på al den leg, hun kunne sætte igang både
ude og inde. Haven var vort paradis. Bar
ken kunne med Anes hjælp vidunderligt
tages af de unge hasselskud. Det blev tyn
de, hvide, fugtige piske. Barken var sele
tøj - alt kunne bruges til leg. Ane sad på
Bakkelysthusets bænk, mens vi en efter
en løb ned ad den bitte høj. Det var et
vovestykke, vi hvinede af fryd, enten vi
blev ramt af Anes lange pisk, eller vi slap
forbi uskadte. Det var der, at Haralde faldt
og stødte Anes sidste tand ud. Det var
rædsomt, hvordan skulle Ane nu bide,
men Ane var jo så gammel. Hun kunne
fortælle historier, og hun havde passet fa
der, da han var en lille dreng. I den lange
vinteraften sad vi og hørte på, mens væg
lampen med den store mærkelige skærm
sendte sit stærke lys ud. »Lys på møllen«,
sagde Ane, når hun klirrede med glasset
og tændte.
Det var grumme kedeligt at skulle sove
til middag inde i sovekammeret. Der var
ingen ende på den lange, lange tid, og
skænd fik man, fordi det var umuligt at
huske at være stille, og så blev døren luk
ket, og man kunne kun lige netop høre
Ane derinde. Haralde måtte engang kry
be op på kommoden for at lukke døren op
bare en lille smule, men plump ned faldt
hun. Det gik ikke an at brøle, for så var
det jo blevet hørt inde i stuen. Ane kom
blot og samlede den lille stump op og

puttede hende igen hen i sengen under
vinduet. Vi havde lov til det meste i det
barnekammer. Moder syntes, det var en
skam, at den væg altid havde store huller,
vi måtte pille og pille i den kalk! Der
kom fint tapet med billeder, men ikke
heller det hjalp.
Der var en lang puf i det lille barne
kammer. Der sad vi tre eller fire og ham
rede med hælene i den gamle tingest, så
støv stod os om ørerne, til Ane pludselig
syntes, det var for galt. Ja, så var der
vægskabet, hvor de tunge vinterkåber
hang, støvler var der vist på bunden. Det
var et dejligt sted at lege. Døren blev luk
ket til, og så kørte vi til Søholt, så det
buldrede, og så mørkt og varmt var der
ganske som i den lukkede vogn. Vi kom
ud øre og røde i hovederne.
Det var kedeligt, når Ane talte så læn
ge, længe med ammen. Om morgenen
ganske tidligt summede de to stemmer i
det uendelige. Ammen var os altid som en
temmelig fremmed. Det var kun den lille
søster, hun brød sig om.
Nu skulle vi da i skole. Louise var
kommet og så meget fremmed ud og hav
de en mærkelig stemme. Vi sad nu i den
lille stue ved siden af spisestuen. Solen
strømmede ind ad det store vindue, ind
over det grønne klædes klapbord, som var
så morsomt at slå op og ned. Der var en
mængde grønne saftige blade på den
plante, der snoede sig højt op, og lyserøde
blomster. Det var en slyngpelargonie, men
vi måtte klemme bladene, for det var så
underligt under fingrene, når de brækkede
over med et lille smæld. Vi sang altid mor
gensang, »Op i friske morgenstund« og
mange andre, som vi kunne udenad. Jeg
forbandt ikke megen mening med ordene,
men det var dog morsomt at synge. Bed
stefader kom jo så for at høre, hvad vi
havde lært, men jeg tog mig ikke meget
nær, at jeg ikke var så dygtig som de an

dre, men det blev dog tilbage som en
uudslettelig kendsgerning i mange år.
Der var også så mange farer, og man
skulle jo være modig - ja tapper. Det gjorde
så ondt, når vandstøvlerne havde slidt hul
på hælen, og det var frygteligt at tage dem
på igen. Jeg har vist tudet og brølet. De
andre syntes ikke, det var så slemt. Så
måtte man bide tænderne sammen og
sparke dobbelt hårdt imod dørtrinnet, så
gik den da endelig på. Og så var det rasen
de koldt, som det dog bed i ørerne, vi kom
brølende ind, og Ane nuslede hænderne
varsomt mellem sine bløde hænder. Det
gjorde ondt, men om lidt så hjalp det nok.
»Ikke komme til kakkelovnen med hæn
derne, når de primer, for så går der frost i
dem«. Om sommeren var der ørentviste,
det var nogle ækle dyr, de kunne krybe
ind i vore øren og aldrig komme ud mere.
Nej, der var ikke andet for, man burde
altid have forklædet op over hovedet, når
man gik ud, om vinteren for kulden, og
om sommeren for de fæle ørentviste.
Det var også skrækkeligt at få smæk. En
fuldstændig rædsel greb en, når man
mærkede den tynde ridepisk på sit skind,
en sindstilstand af skræk og fortvivlelse
blandet med skam, som det varede længe,
før man kunne forvinde og holde op med
hulken og sukken. Ikke engang Ane kun
ne trøste, det var dog så flovt, og de andre
stod stille til side lidt, før de legede videre,
det kunne jo blive deres tur en anden
gang. Hvad forseelserne egentlig har væ
ret, er ganske forsvundet i erindringen,
egentlig tror jeg heller ikke, at man satte
dem i nøje forbindelse med straffen. Det
var som et pludseligt tordenvejr, der drog
op og forsvandt igen. Der kom en tid lidt
senere, hvor jeg husker, at man kunne
ræsonnere med sig selv: åh hvad, det gør
da egentlig ikke så ondt, det er da ikke
noget at bryde sig så meget om, var det
ikke for skammen, så -.

På sydsiden af Dyrehaven fik børnene en
legeplads, der kaldtes hulen. Her kunne de falde i
vandet og blive tørre igen, uden at de voksne så
det. Billedet er nogle år yngre end beretningen,
idet Haralde Jørgensen har taget det engang i
1890erne.

Hvorfor kunne vi dog ikke være stille
om morgenen inde i det barnekammer,
hvor vi blev hentet ind i sovekammeret
for at klædes på. Det varede ikke længe, så
bankede det. Det var fader, der fra sengen
bankede på væggen. Ane måtte straks
derind. Hvem var nu det? Og så måtte den
lille synder frem, - jeg kan se hende end
nu i klokke og på hosesokker.

Jeg var jo født på bedstemoder Jørgen
sens fødselsdag og havde hendes navn. Jeg
hørte sådan hende til, det var en stor ære.
Hun var så blid sådan en mild stemme og
kærlige, meget blå øjne, der lyste fra det
gamle ansigt med de mange rynker. Hen
des hænder var så hvide, og ringene på
hendes venstre hånd var så morsomme at
se på. Bedsteforældrene var på besøg, de
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boede altid inde i bedsteforældrenes sove
kammer. Vi kom ind om morgenen, mens
bedstemoder endnu var i sengen, vi måtte
gå sagte og artigt. På Søholt kom vi mest
til fest, der var så mange fremmede: Mon
det er den lille Margrete? Og så kælede
både de og bedstemoder så meget for mig,
jeg var ikke så sølle endda. Theophil tog
også mere notits af mig, så jeg begyndte at
føle mig, men så syntes de voksne, at jeg
blev vigtig, det havde jeg ikke godt af:
»De bedsteforældre på Søholt forkæler det
barn for meget.« Der var altid noget godt,
jeg skulle have med hjem. »Lad os dele,
lad os dele«, plejede Theophil at sige, det
var ikke mere end rimeligt, hvad skulle
jeg med alt det alene. Men det var dog
mit, og det gav en særlig værdighed. Ane
syntes jo også, at jeg sådan hørte til med
bedsteforældrene på Søholt, og etatsrådinden hørte vi jo stadig om mellem Sti
ne, Trine, Ane, smeden, Jens Kusk og alle
de andre. »Ja, det var jo i etatsrådens tid«,
plejede de at fortælle. Som de dog beund
rede og elskede dem, vi forstod, at det var
nogen at se op til.
Ja, så var vi engang på Søholt en lang
tid. Vi var derhenne med Louise, mens
moder var syg. Vi skulle jo nok gå i skole,
men det var dog ikke rigtig alvor, vi fik
lov at komme ind til bedstemoder, mens
hendes store hår blev redt. Hun sad og
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/. P. Sidenius i Nykøbing har fotograferet
beretteren Margrete Dreyer, født Jørgensen. Hun
er født i 1873 som ældste datter af Søllestedgårds
ejer, og hun tegner i sin beretning et portræt af
såvel Søllestedgård som af sig selv. Den blev
skrevet i 1930erne, da hun var professorfrue i
Oxford.

spøgte med os imens. Nede i stuen spille
de og sang bedstemoder, det var yndigt at
høre, hun havde ingen noder foran sig,
men spillede og kiggede til os, mens hun
sang, og mens hun talte ind imellem.
Bedstefader gik op og ned og sang en
morsom bas til, så kyssede de hinanden,
og bedstemoder klappede ham på ryggen.
Ude omkring var der også meget at lege
med og den store sø at se på. Bedstefader
tog os med op i tårnet for at se i kikkert,
om postmanden nu snart kom. Der var
alle de mærkelige fugle, man skulle forbi,
de var ikke så hyggelige, men den lille
vindeltrappe var morsom, — som jernet
klaprede under ens fødder. Bedstefader
blev ved med at se i den kikkert, og så
råbte han ned: »Nå, der kom postmanden
endelig udenom Romsø.« Inde i Maribo
kunne bedstefader også se folk i kikkerten,
og så lo han så muntert.
Jens var vi gode venner med. Han gik så
sagte og talte med en dæmpet stemme.
Han havde nok været altid hos bedstefor
ældrene. Han dækkede bord for os ved
det lille bord til venstre for den store buf
fet, de små stole var ikke helt som vore
egne, men øllebrøden smagte. Hvor mor
somt det var at råbe i det talerør og høre
stemmerne nede i køkkenet. Det kunne
man aldrig blive ked af, men så blev prop
pen dog sat i, nu måtte det være nok.

Beretterens farmoder Grete Jørgensen, født
Clausen (1818-1888) havde fra 1838 været frue
på Søllestedgård. Fra 1870 tog hun og hendes
mand bolig på det nærliggende Søholt. Beretteren
var opkaldt efter hende, og farmoderen var
hendes gode fe. Hun tog sig tid til at snakke med
den lidt forsagte pige.
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Bedstemoder havde mange blomster
alle steder. I spisestuen stod jordbær
planter, som hun altid selv vandede med
varmt vand efter frokost, når frøken
Dutch var færdig med kaffen. Bedstemo
der gik jo aldrig ret langt, men ned til
blomsterhuset gik hun, tit ved bedstefa
ders arm, og så gik vi rundt med hende i
hånden og så på de mange blomster, som
stod der i den fugtige, duftende luft.
Gartner Larsen gik og talte med bedste
moder, der var så meget at tale om, og det
var yndigt at høre på bedstemoders søde
stemme.
Ja, vi var rigtignok meget artige, det
sagde også alle fremmede. Det var dejligt
ordentligt at gøre bulder, når vi hjemme
kom fra middagsbordet. Det var en stor
kunst at spise, tænk, hvor vanskeligt det
var for den sidste to-årige, der sad mellem
fader og moder. Hun kunne godt holde på
skeen, Ane havde prøvet at lære hende
det, men føre skeen til munden uden at
spilde suppen, det var vanskeligheden. Nu
kunne man jo selv hele kunsten, men det
var dog altid med en vis spænding, man
sad til bords. Der var ikke tale om, at man
måtte sige noget, men dertil var fristelsen
heller ikke så stor, men man måtte heller
ikke tabe sin sko, som man dog altid sad
og sparkede med. Så blev stolen vendt om,
og synderen sad med ryggen til bordet.
Det var fælt. Vi skulle jo pænt sidde ved
bordet alle med smække på, inden de
voksne kom ind, og vi elskede vore hø
je stole. Vi havde hver sin. Pigerne
kunne ikke altid kende forskel på dem,
men vi kendte hver en tegning i farven i
træet.
Vi var jo store børn nu, vi gik i skole
oppe hos Theophils lærer, kandidat Olsen.
Det var oppe i onkel Christians1, og det
var meget højtideligt. Han var en høj
slank mand med briller og opstrøget hår.
Han sad i slåbrok, morgensko og lang pi

be, når vi kom op om morgenen og skulle
tit lige til at drikke sin morgenkaffe, som
stod på en bakke til ham. Vi fulgte med
opmærksomhed enhver af hans bevægel
ser, hvordan han kom puddersukker og
fløde i kaffen, rørte rundt i den store
kontorkop og drak med store mundfulde,
som spilede hans tynde kinder ud, som
om han spillede på horn.
Kandidat Olsen var en meget streng
lærer, vi var meget bange for ham. Dagen
gik ofte med tårer, og det gik livligt med
ørefigen. Haralde og jeg sad sammen på
den lille bænk hver morgen fra 8 til 9. Vi
skulle læse op og analysere, og det var
utroligt vanskeligt at finde hovedord, ud
sagnsord for ikke at tale om genstanden.
Vi græd vore modige tårer og havde også
frygteligt ondt af det for den lille hyrde
dreng, om hvem vi læste, og som også hav
de et strengt liv. Det gjaldt så meget, om
hr Olsen var i godt humør, det sagde Theophil, og han sad deroppe det meste af
dagen og havde det ofte endnu værre end
vi. Han var jo en dreng og skulle lære så
meget. Vi pigebørn måtte stå stive som
støtter, hvis vi kom derop, og hr Olsen
ikke var i stuen. Theophil vendte sig altid
om og truede med opløftet pegefinger,
hvis vi begyndte at hviske og le, det kunne
slet ikke gå an.
Det var især, når hr Olsen skulle prædi
ke, at det var særlig galt. Theophil måtte da
særlig passe på. Og så var der dengang hr
Olsen blev forlovet. Han havde været i
København og kom hjem i meget dårligt
humør, men lidt efter var alt lutter sol
skin, og der kom et billede frem af en ung
dame. Hun kom også på besøg, og hed
frøken Petersen, og så var der da en god
tid, hvor der endogså var spøg i skolen.
Ja, arbejde måtte vi, men det gik med
tvang. Hr Olsen dundrede og skændte:
»Der er kun eet dyr, der sover med åbne
øjne, det er haren og så du, Theophil!« Og

så skulle vi regne. Hver side, man kom
igennem »Hans' lille regnebog«, bar spor
af slid. Når bladet blev vendt, var det
ganske hvidt. Haralde sad og havde en
frygtelig tid med hr Olsen. Det var fragt
mandens seks heste, der spiste så og så
meget om dagen, tønder korn eller hvad
det nu var, og i morgen var det endda
hendes fødselsdag. »Hvor gammel er det,
du bliver i morgen?« lød det med en bøs
stemme. »7 år«, kom det frem mellem
tårer.
Det kunne nok være morsomt i skolen,
når hr Olsen var i godt humør, og vi var
flinke og artige. Der var den skik, at man
skulle række fingeren i vejret, hvis man
vidste svaret, som den, der blev hørt, ikke
syntes at kunne komme frem med. Så sad
vi der stolte med en opløftet pegefinger og
holdt af at strække den længere og læn
gere frem mod hr Olsen, eftersom man
blev mere og mere ivrig for at komme
frem med sin visdom. Det kunne også
hænde, at man fandt ud af, eftersom
spørgsmålene faldt, at det var helt forkert,
og da gjaldt det at liste fingeren sagte ned
igen, så lidt iøjnefaldende som muligt.
Vi havde på den tid al slags leg for mest i Dyrehaven. Det var Theophil og os
tre pigebørn. Laurits kom først senere
med. Der var et sted, hvor der altid var
godt med vand, uden dog at kunne kaldes
vandhul, det var i nærheden af det sted,
hvor Schrøders hus senere blev bygget. Vi
kunne lave mange morsomme øer med

/ godsejerfamiliens fotoalbum findes dette
drabelige billede af skovfoged Anders Jensen. Han
fulgte med beretterens fader til Søllestedgård
efter begges militærtjeneste i 1869-70. Her blev
han tjener og senere havemand, og det er som
sådan, at han optræder i beretningen. Senere
blev han skovfoged.

hav omkring. Der lå Pitinserne og Balearerne, og vi roede dygtigt rundt, og det
blev til de vidunderligste lande. Men så
fandt Theophil på, at vi skulle have en
hule. Der var en dejlig grøft ud imod mar
ken mod syd, der var vor første hule. Vi
måtte have stænger og måtter, og der var
jo nok af de sager i haven. Når bare An
ders Jensen ikke var i nærheden, kunne
man godt tage, hvad man havde brug for.
Det var jo bønnestagerne, som med omhu
var sat ved de unge planter, men det æn
sede vi ikke, - og måtterne lå nok over
mistbænkene, men hvad, det kunne vel
ikke gøre noget. Afsted gik det over mar
ken, mest i middagsstunden, hvor vi net
op var fri, og hvor Anders Jensen sov.
Men det kan nok være, vi fik ild i hælene
en dag, han kom ud og råbte efter os,
mens vi halede af over marken, alt hvad
remme og tøj kunne holde. Men det var
spændende og netop sådan noget, Theop
hil læste så meget om, så det passede ind i
legen.
Efter den hule flyttede vi et andet sted
hen, og det blev rigtigt vor legeplads og
yndlingssted. Der skulle jo være vinde
bro, og der skulle være flåde. Hulen skulle
kunne stå imod alle angreb, og et herligt
sted var det med den lille park og sandgra
ven, alt som det skulle være, og der var
det, at fader hjalp os og fik Jens Kusk til at
tømre os et helt hus; men taget var den
gang fladt og en udmærket udkigspost.
Det blev Laurits' plads. Det var kun skade,
at vor forpost var så meget bange for tyve
»i røde trøjer«, og det var Theophil også
meget misfornøjet med. Ja, den hule var
det, hvorom al vor leg drejede sig i mange
år, mest dog efter at Theophil kom i skole i
København og kom hjem i ferierne, rustet
med alle mulige planer til forbedringer og
hovedet fuldt af fantasterier om tourneringer og befæstede borge. Det kan nok
være, det gik løs med lansen. Vi tre stod
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stillet op hver med sin lange bønnestage.
Det var spyd, og Theophil drog i tournering, een imod tre. Vi fægtede og dansede
rundt, og han gik lystigt på os med sin
lanse. Det endte dog altid med, at han gik
af med sejren, og ondt gjorde det på fing
rene, som havde fået mangt et hug.
Der var også nogle yndlingssteder i ha
ven, hvor vi kravlede op og frydede os ved
dog engang at være større end nogen af de
voksne. Man kunne kigge ned på dem, når

de gik forbi nedenunder. Vi havde hver
sin plads, Theophil øverst oppe i »læne
stolen« med Caroline Amalie, hun var jo
den lille og måtte passes på, og så var hun
også så sød og tog så lidt plads op. Neden
under på den næste gren sad så Haralde og
jeg. Det var herligt at fylde hatten med
stikkelsbær og sidde deroppe og rigtigt
nyde dem.
Ja, Theophil havde også endnu en tum
leplads, hvor vi ikke kom så meget, og det

Den lille forhøjning i Søllestedgårds have med et
lindelysthus var en stejl bakke i de små børns
øjne. Her holdt barnepigen Ane meget af at
sidde. Fotografiet viser stedet i 1890erne.

Et af Haraldes fotografier viser »Forårsgangen« i
Søllestedgårds park. Gartner Jørgensen er på vej
med en hjulbåren vandbeholder fra en af søerne til
urtehaven. Hans efterkommere er stadig gartnere
på egnen.

var hos smeden. Jeg var nu hemmeligt ik
ke så lidt angst for smeden. Han var så
underlig glinsende i ansigtet og tillige
temmelig sort, og så gjorde han så mange
løjer og gjorde en bange, når han kom op
for at smøre dørene i huset. Det gik ret
ofte på, og både smeden og hans dreng
drog huset rundt med alle børnene efter
sig. Hver en dør blev taget af, hængslerne
og låsene klikkede og klikkede frem og til
bage, mens smeden sagde så mange mor
somme ting, og de andre lo umådeligt. Jeg
var ikke ret dristig ved det hele, skønt han
dog også havde kendt fader som lille
dreng, og både tante Julie og tante Elisa
beth plejede som små at besøge ham i
smedjen. Theophil elskede både smeden
og smedjen, og han var så stor, at også
han kunne hamre på det gloende jern,
som drengen lige tog ud af ilden. Som det
hvæsede og prustede i den blæsebælg,
og som slagene gjaldede helt op i gården.
Theophil kom da engang galt afsted og tog
netop på den gale ende af den jernstang,
han skulle til at hamre, og det kan nok
være, han dansede. Det smertede den hele
dag. Der var kun ét at gøre, og det var at
holde hånden i koldt vand. Moder fortalte
om morgenen, at han i søvne hurtigt
puttede hånden i vandfadet igen, når han
ved at vende sig havde fået den op af van
det.
Alle folkene var vore venner, og vi for
stod hinanden så udmærket. Karen Marie
var nu så morsom, hun stod og rullede,
når man kom ned i kælderen, og man fik
lov til at følge med håndtaget rundt og se
den store rulle dundre helt ud til en ene
side, så man tænkte: Nu går den på gulvet
med et brag; men underligt nok betænkte
den sig og kom tilbage for netop at løbe
lige så langt til den anden side. Så var der
Just, som kom op med brænde, når han
kunne gå lidt fra køerne i stalden. Han
bragte en vældig kostaldslugt med sig,

125

men det var sådan en adspredelse i skolen,
når han bankede på, kom forsigtigt ind og
fyldte kassen, først et vældigt bump og så
fint det sidste stablet oven på. Just havde
altid islandsk uldtrøje på og var på hose
sokker; et stort rundt godmodigt ansigt,
og så kunne han kukke, ja, ganske som
kukkeren, tog hænderne op for munden
og spilede øjnene op: kuk, kuk. Det var
vidunderligt. Han rensede også kakkelov
ne og var meget længe om det i barne
kammeret; han og Ane havde så meget at
tale om. Mon ikke han havde kendt Anes
mand. Der var da både den og den, de talte
om.
Jens Kusk kom også tit op i huset. Jens
Kusk kunne lave alt i stand og flyttede
møbler, hjalp pigerne med at hænge gar
diner op. De løftede dem op med høtyve!
Jens Kusk talte altid så forsigtigt og dog
altid lidt for højt på gangene. Moder kun
ne ikke lide, at de talte så højt, og jeg
havde lyst til at sige til Jens Kusk om at
tale sagte, men det var dog ikke værd.
Jens Kusk slog græs i haven, og jeg tror,
hans børn hjalp ham med at rive sammen,
det var til koen hjemme.
Der var også Jørgen. Han var så rask.
Han var nok kusk, og fader kunne godt
lide ham. Han kom og besøgte os som sol
dat, og vi børn syntes, han var vidunder
lig. Åh, de blanke knapper og sabel og det
lyseblå og sådan en soldat. Vi gik med
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Da godsejerens børn en vinter var plaget af
halsbetændelse, anbefalede lægen, at voldgravene
om Søllestedgård blev fyldt op. Dette nænnede
ejeren dog ikke, men lod dem i stedet oprense for
mudder. Trappen på hovedfløjens haveside
stammer fra den ældre bygning, der blev
nedrevet i 1869.

ham nede i den mørke gang i haven og
hang fast i hans frakkeskøder. Hvor var
det tomt, da hans ferie var forbi, og Jør
gen måtte rejse. Der var jo nok Jacob, men
han var ikke nær så morsom, og han kun
ne vist ikke lide at have os i stalden.
Mejeriforpagter Christensen plejede at
have to drenge på besøg om sommeren;
moder kunne ikke lide, at vi legede med
dem, og det var kun i en vis del af haven,
at de havde lov til at komme. Theophil tog
sig dog en lille leg med dem. Han var
egentlig rigtig konge over os allesammen.
Drengene plejede at udhvile efter kampe
ne nede på blegen, hvor der var nogle dej
lige hasselbuske at ligge i. Haralde og jeg
stod vagt og havde ordre til at give et be
stemt tegn, hvis nogen kom. Det var en
meget vigtig post, og vi stod stive som
støtter med lansen foran, men vi fik dog
efter nogle dages forløb nok af æren, det
blev trivielt, og vi begyndte at tale med
hinanden om, hvem der mon vel kunne
komme, og om der kunne være nogen fare
ved at gå lidt hen i stikkelsbærbuskene!
Så var der også Jacob Christensen. Det
var en ganske lille dreng på alder med
Laurits. Han måtte drilles af de store
drenge, og morsomt var det, når de kunne
få ham til at sige alle sine navne og gøre
nar af de to små drenge, som endnu ikke
gik med rigtig skjorte, og kalde dem
»Lollemise« og »Jakkemise«! Det var galt,
Laurits skulle ikke lege med Jacob. Moder
kunne ikke lide det, så det blev aldrig til
nogen rigtig leg. Det var kun, når det blev
glemt, eller vi var alene hjemme.
Så var det engang, vi havde besøg af
Clausens børn fra Sæbyholm,2 som vi
foragtede og syntes var nogle latterlige
nogle, som ofte var syge og slet ikke lig
nede os eller legede som vi. Vi mødte dem
ofte på Søholt, hvor vi plejede at have
mægtige kampe, og hver lejr holdt på si
ne, dog alt, uden at de voksne mærkede

videre dertil. Vi spillede gnav, og brikker
ne raslede så dejligt i den gamle læderpo
se. Så gjaldt det om, at Clausens børn ikke
vandt mere end vi, men at den egentlige
gevinst gik til bare en af os. Så vandt da
også jeg to dejlige tallerkener fulde af ro
siner, mandler og andet godt, og på taller
kenerne var malet en buket roser med
guldkant om. Det var nu rigtig mine. I
mange år glædede jeg mig ved at titte ind i
porcelænsskabet hjemme, hvor de stod
sammen med alle vore stadskopper, som
kun kom frem en sjælden gang.
Nå, men nu glemmer jeg jo at fortælle
om, hvor skammelig vor helt, vor anfører
Theophil fik klø af den lange Marie
Clausen, som vi efter den tid mere end no
gensinde afskyede: Det var lige ved kælde
ren. Vi var sammen en hel flok. Theophil
begyndte vistnok fjendtlighederne, og til
vor rædsel og skræk tumlede den store
pige ham som ingenting og tærskede or
dentlig løs på ham. Vi ville komme vor
fører til hjælp, men det blev slet ikke ven
ligt modtaget. Det passede sig nok slet ik
ke, og bagefter til vor forbavselse tog
Theophil hende i hånden til forsoning.
Det havde været sådan en rigtig kamp.
Det forstod vi os nu ikke på, men harmede
os længe og ærgrede os endnu mere over
vore naboer. De var vist også meget for
kælede af de svagelige gamle tanter, som
plejede at læse med dem, og moder sagde,
at de blev sygelige af at sidde i den inde
lukkede luft med de syge gamle. Man
kunne også se det på dem, deres øjne var
så røde, og Louise, den ældste, som kom
og boede hos os lige efter sin konfirma
tion, var så underlig. Hun glemte alting
og kom ned om morgenen til the havende
glemt at tage sin halskrave på, og så, skønt
hun nu var voksen, kunne hun more sig
med at sidde og hoppe i sofaen og sparke
med benene, men dygtig var hun til bo
gen. Hun skulle nok engang tage eksamen.

Så var der en vinter, hvor vi alle var
syge, det må have været endnu, mens
Theophil var hjemme. Vi havde altid ondt
i halsen. De syge lå vist ovre i bedstefa
ders stue, som siden blev faders stue.
Theophil, Caroline Amalie og den lille
Laurits var aller dårligst. Haralde og jeg
kom slet ikke derover til dem, men vi
hørte moder fortælle, at Caroline Amalie
slet ikke ville åbne munden, sådan at
doktoren kunne se hende i halsen! Tænk,
at hun turde vove det, men hun kunne vel
ikke få smæk, når hun var syg. Tænk,
doktoren måtte køre igen, Caroline Ama
lie ville ikke lukke munden op, men sad
oppe på bordet på en pude og kneb tæn
derne sammen. Siden har fader fortalt, at
doktoren gav gravene omkring huset
skylden for vor halspine og ville, at fader
skulle fylde dem. Tænk, hvilken ødelæg
gelse for stedet, om fader havde fulgt det
råd. Nej, de blev blot rensede, og det var
utroligt, alt det mudder der kom op. Vi
sad i vinduerne i timevis og så på arbejdet.
Der var dengang nogle småvogne, hvis
navn jeg har glemt, med een hest for.
Manden kørte lige ned i gravene, fyldte
vognen med dynd og kørte så bort. Det
gik raskt, men det var rædsomt, syntes vi,
for hesten. En dag faldt en hest i mudderet
og kunne ikke komme op igen. Vi børn
sad deroppe og så til og led de frygteligste
kvaler med hesten. Det så så frygteligt ud
at se den ligge der på siden. Folkene arbej
dede for at få den op, men det varede så
længe, så længe. Vi holdt vejret og stirre
de sådan, at vi fik ganske ondt, men op
kom dyret dog omsider.
Om sommeren måtte der gøres noget
for at styrke børnene. Vi skulle have salt
vandsbade. Bedstefader Boisen var lige
kommet til Sakskøbing,3 og derfra kunne
vi hver dag køre til Oreby. Moder var ikke
med. Hun havde vist et dårligt ben, for jeg
kan huske hende ligge på en sofa ved det
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midterste vindue i spisestuen, mens alle
kastanierne blomstrede uden for. Men
Kristine Schou var med os henne hos
bedsteforældrene. Vi sov alle ovre i side
længen. Jeg kunne egentlig ikke udstå
vandet, og jeg var meget angst for at gå ad
det smalle brædt fra land ud til badehuset.
Det var så langt, så langt, og vandet spil
lede lige under det smalle brædt, og ikke
noget at holde sig til. Haralde var dog ikke
bange, hun turde godt. De voksne sagde,
at jeg var så forfængelig af det skotskternede sjal, som bedstemoder Jørgensen
havde givet mig. Når jeg tog det af, kunne
jeg vist godt gå ud til badehuset. Det gik me
get hurtigt og systematisk for sig derude,
tante Camma eller Kristine klædte os af i
det ene rum. Vi kom derefter ind til bed
stemoder, som stod lige ved trappen ned
til vandet og med en høj klar opmuntren
de stemme formanede hun os til tappert at
springe ud og tage en ordentlig dukkert.
Jeg var jo meget for stor til at kunne
komme med nogen protest, men nogen
egentlig fornøjelse var det ikke. Den lille
Laurits var rigtig bange, og vi kunne høre
ham råbe »Må jeg holde i noren, må jeg
holde i noren« (snoren). Men hurtigt blev
det hele besørget, og vi atter på den lille
charabanc, som Anders kørte os hjem til
Sakskøbing i.
En dag havde de voksne dog en for
skrækkelse: Haralde var hurtigt løbet ud
ad brædtet og var faldet i vandet. Hun var
fornuftig nok til med begge arme at gribe
fat om brædtet, og der sad hun så med
benene strakt frem i vandet uden så meget
som at give en lyd fra sig, men Anders
havde set hende og løb til, så hurtigt be
nene kunne bære ham, tog hende op og
stod og bankede på døren til badehuset og
råbte, at her var en lille fisker, som måtte
ind.
Det må have været en ordentligt mas
at have alle os børn i præstegården. Vi

elskede at lege med posten, som stod lige
uden for indgangsdøren, men vi måtte jo
ikke poste alt for længe, og når vi for
svandt alt for langt ned i haven, kom bed
stefader ud og råbte: »I går dante ned til
åen, lille børn«. Den å var han meget ban
ge for, for der var så mange små børn,
som druknede der. Om søndagen fik vi lov
til at komme med i kirke, og det var for
bavsende at høre sådan et orgel bruse og
så at se bedstefader komme frem på præ
dikestolen. Det blev så vanskeligt at skulle
tie stille. Jeg tror, det var Caroline Ama
lie, der siden sagde, at hun blev bange,
når bedstefader sådan blev vred i sin præ
diken. Han var jo ellers altid så mild.

I skole hjemme
Vi havde vist efter den tid en ny lærer
inde, som hed frøken Kisky. Frøkenerne
Nørgaard havde anbefalet hende, og det
mente moder, måtte være udmærket. Vi
havde dog aldrig ret meget til overs for
hinanden, hun havde vist så meget andet
at tænke på end os og syntes, vi var en
grusom plage. Om søndagen, når fader og
moder var i Sakskøbing, fik vi slet ikke lov
til at stå op, men vi lå derinde bag ved
barnekammeret og ventede på hende, og
så kom hun farende og kørte os i en ruf i
tøjet, og så fik vi lov at gå alene i kirke.
Det holdt vi forfærdelig meget af. Vi op
levede jo så meget, og det var vist netop på
den tid, at pastor Valeur begyndte at læse
religion med os. Han var en lille, lys,
venlig mand, som man ikke var bange for,
men havde megen respekt og kærlighed
for. Vi kunne jo mange salmer og bibel
historie, men katekismus havde vi aldrig
lært. Det var jo forfærdeligt, at vi ikke
kunne noget af lærebogen, sådan som an
dre skolebørn, men nu begyndte vi. Hver
fik sin bog med hvide blade, og pastor
Valeur skrev så noget ned i den ene, og vi
skrev det så fint af i de to andre. Det var
også sådan en fornøjelse at gå ned til præ
stegården. Det var en vej, vi ellers aldrig
kom. Alle de eventyr, man kunne opleve!
Der var nu postmandens lille hund, som
vi alle tre var meget bange for. Den kom
sådan farende ud og gøede så ækelt nær
ved ens ben. Jeg tror endda, den engang
snappede lidt i en kjole. Vi listede forbi
huset, men hvis den lå på stentrinnet, var
vi visse på en lille omgang. Så var der
sådan nogle yndige små lam på den mark,
hvor stien går fra kirken ud til vejen. Vi
syntes aldrig, vi havde set så yndige lam.
Vi måtte tage et halsbånd med næste gang
og binde om halsen på det alleryndigste.
Det skulle nu sådan være vort eget lille

lam. Derværrc var halsbåndet borte, da vi
atter kom der forbi. Alle de blomster der
så var at finde, især violer langs den gamle
kirkemur. Der var de tidligere end noget
andet sted, og hvor var de blå, og hvor de
dog duftede. I præstegården var vi uhyre
artige, bankede forsigtigt på og var meget
tilbageholdende, selv om der blev gjort
spøg med os. Pastor Valeur skændte al
drig, bebrejdede os aldrig noget, selv om
vi ikke rigtig kunne lærebogen. Ja, lille
Caroline Amalie, ville han sige, Kongen
forlanger, at alle små børn skal lære dette,
så selv om det er svært, må vi jo se at
hænge i!4 Eller hvis vi sad og blev helt
søvnige, ja, jeg tror ligefrem nikkede,
ville han sige: Stakkels lille Caroline Ama
lie, jeg er bange for dig, det er en lang vej
herop. Du bliver vist for træt. Det kan
nok være, Haralde og jeg vågnede op. Pa
stor Valeur fortalte så meget, også helt
uden for lektierne, for eksempel om
Grundtvig lige fra hans tidligste barndom
og ungdom, og det morede os. Salmerne
gjorde han også ganske levende for os. Vi
begyndte rigtigt at forstå og leve med. I
kirken sang vi også altid med alt det, vi
kunne, og da der dengang ikke var så
mange, der sang, syntes vi, at vi gjorde
megen nytte. Pastor Valeur prøvede jo på
at indføre nogle nye salmer og melodier,
for eksempel »Guds menighed syng for
vor skaber i løn«. Den holdt vi meget af.
Vi tre søstre blev i den tid ganske uad
skillelige. Alt var vi fælles om, og jeg mindes
aldrig, at vi var den mindste smule ueni
ge. Vi holdt meget af vort lille værelse,
hvor jeg lå nærmest ind mod væggen med
en lille sti mellem Caroline Amalies og
Haraldes senge. Vi havde en kommode,
hvor hver havde sin skuffe. Frøken Kisky
skulle holde orden på vort tøj. Så havde vi
vor kam- og børsteæske oven på kommo
den, en pilleæske foran og to små glas, et
på hver side. Det så så pænt ud, syntes vi.

Og så blev pillerne nogenlunde husket.
Ane var jo inde ved siden af og var ofte
vor trøster, skønt vi jo dog nu var så store.
Frøken Kisky holdt så meget af at spille
kroket, og vi havde det meget morsomt en
tid, fader og moder var borte, og både hr
Olsen og frøknerne Hofmann og Kisky
lod os passe os selv nogenlunde holdende
ferie. De spillede kort om aftenen, sang
ved klaveret og havde det fornøjeligt, men
så kom Schrøder hjem, og så kunne det
ikke gå an. Jeg tror ikke, den ferie varede
mange dage.5
Schrøder havde jo været vor ven, fra vi
var ganske små, og vi holdt meget af ham,
mens vi dog havde megen respekt for
ham. Når forældrene var borte, tog han
tøjlerne, og ved middagsbordet holdt vi
samme orden som sædvanligt, selv om vi
dog nok følte linerne en lille smule
mindre stramme. Om søndagen var det
skik, at vi fik lov til at komme ned til
Schrøder på kontoret. Der fik vi hver en
chokoladecigar. Det var altid lige efter
frokost, og vi styrtede i forvejen ned ad
den skurede kældertrappe ind i Schrøders
hyggelige stue og begyndte at trække i to
klapper i chatollet, som altid kom frem,
når nøglen blev drejet om, og den store
klap kom dalende ned. Det var morsomt at
kigge derind mellem alle de pæne ting, og
så fløj vi omkring med hver sin cigar. Ild
og aske var der rigtig på, og kortere og
kortere blev den ligesom faders. Så skulle
Schrøder fortælle historier eller helst
drømme. Det havde han gjort engang så
morsomt, men det holdt hårdt at overtale
ham, hvor meget vi end masede og plage
de ham. Men den drømmen var uforgæn
gelig, han pustede og snorkede ind imel
lem, ganske som når Ane sov, omend
måske knap så vældigt. Man kunne
somme tider vågne ganske angst i barne
kammeret, når Ane rigtig sov hårdt. Nå,
men Schrøder fortalte og sov og drømte,

det var nok Peter Bauditz, der var på jagt
med en rigtig grøn jægerfrakke, mageløst
morsomt. Samme Peter Bauditz plejede at
komme, mens vi var ganske små. Han til
bragte vist sin sommerferie hos os, og han
holdt meget til hos Schrøder; vi holdt ikke
så meget af ham. Theophil var jo ikke nær
så stor, og Peter Bauditz regerede med os.
Det var med gedebukkevognen for eksem
pel. Han ville endelig køre, og det gik i
susende fart rundt på havens gange, mens
vi bagi holdt os fast af alle kræfter, og så
ville gederne ind i de buske, og det nytte
de ikke, hvor meget Peter Bauditz råbte og
slog og skændte på Theophil. Der var in
gen fornøjelse ved den fart. Den Peter tog
heller ikke mange hensyn. Vi plejede at
lege under bordet, når de voksne spiste
frokost, det vil sige, vi var jo stille som
mus. Engang fik Peter anbragt sine fødder
ovenpå mig, og da vi jo måtte være stille,
turde jeg ikke flytte mig al den tid, de sad
og spiste. Der sad jeg med et par store
snavsede sko på skødet, og Haralde og
Caroline morede sig over, at jeg var tøjret.
I 1885 skulle Schrøder selv have et
hus. Fader byggede et hus nede i Dyreha
ven, og det var sådan en moro at springe
om mellem stenene. Det syntes ganske
lille først, inden murene kom op, og så
kunne vi sådan lege skjul i de forskellige
stuer helst i middagsstunden, når folkene
var borte, og vi fulgte den hele sommer
med spænding alt nyt i huset helt op
til taget.
Men nu var det, at Theophil var kom
met i skole, og nu skulle vi være meget
mere inde i stuen. Vi sad helt fortabte
henne i den lille sofa i dagligstuen, og
fremtiden så ganske øde ud. Moder var
vist også meget fortvivlet over at skulle
undvære sin ældste dreng. Nu skulle vi
altså have en lærerinde. Hvad tid og hvor
dan frøken Frisenberg kom, ved jeg ikke,
men nu var skolen ovre på den anden side af
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den brune gang, og frøken Frisenbergs væ
relse inde ved siden af imod haven. Hun
havde selv bragt nogle møbler med, et
ovalt bord med en høj kant og en lænestol.
Vi så på den høje ældre dame med megen
respekt, hun havde venlige brune øjne og
fint sort, glat hår med en bred skilning i
midten, og hun så meget majestætisk ud,
især når hun kom nede fra stuen og gik
lige ind i sit værelse og spejlede sig. Vi
forstod snart, at det var for at se, hvad
udtryk hun havde haft, idet hun forlod
dagligstuen.
Der var jo så meget, vi aldrig havde
lært. Tænk, at vi aldrig havde hørt om
verdenshistorien, og nu skulle vi også be
gynde på fransk. Der var også mange an
dre mangler i vor opdragelse. Vi var slet
ikke høflige, og så smækkede vi så frygte
ligt med dørene. Vi havde ikke mindste
lyst til at rette os efter frøken Frisenberg
uden for skolen. Hvad kom det dog hende
ved. Fader havde lært os at lukke dørene,
og der hed det altid: Ikke røre ved låsen,
smæk til! Det var der meget mere mening
i. Og så dette med at gå først ind ad døren
og mase forbi vor lærerinde, det var noget
rigtig vrøvl.
Så var der en tid, moder ville læse lek
tier med os. Det var meget besværligt.
Det var helt forskelligt fra, hvad vi var
vant til. Hun spurgte og spurgte om så
meget, og vi var så dumme, så dumme. Vi
kunne slet ikke gætte, hvor hun ville hen,
vi terpede forfærdelig længe i det, og vi
syntes, at vi kunne det helt ordentligt, og
så blev der ikke tid til at læse alt det andet.
Så var også frøken Frisenbergs humør
meget vekslende. Når hun havde sin grå
morgenkjole på, gik naturligvis alting
galt, men så var der andre dage, hvor alt
var morsomt. Især når vi skulle lære no
get nyt fransk; vi skulle også lære at tale
det, og så lærte vi en eller anden lille sæt
ning, for eksempel til Schrøder: »Il nous

faut une nouvelle carte, s'il vous plait,
monsieur.« Det var jo morsomt. Og så
efterhånden små korte historier. Fader og
moder var stolte af deres flinke børn, og vi
måtte ofte op med vor visdom. Engang i
Sakskøbing, da biskop Monrad var der og
mange andre gæster, trådte Haralde efter
ordre hen bag biskoppens stol og sagde
frem en lille historie om den lille dreng,
som ikke måtte bede om noget ved bordet
og derfor anmodede om lidt salt til det
kød, som papa havde i sinde at give ham.
Om historien just passede til lejligheden,
ved jeg ikke, men derom bekymrede vi os
ikke. Det var kedeligt, at fader og moder
ikke kunne lide frøken Frisenberg, men hun
ville jo altid blande sig i alt muligt, når
moder ikke var der.
Det var det forår, da jeg fyldte 10 år.
Bedsteforældrene på Søholt var i Køben
havn, både Peter Kusk, køretøjet og Jens
var med. Fader og moder og jeg var i Kø
benhavn for at fejre den 18. marts, bed
stemoders og min fødselsdag. Hun gav mig
den lille glatte guldring, som vi efter den
tid kaldte 10-årsringen.6 Bedstemoder
havde fået en sådan af sin moder på den
dag, og bedstemoders døtre havde også
fået hver en, nu kom turen til børne
børnene. Ringen prøvedes på mine fingre.
Den var for stor til den venstre guld
brand, men på den højre sad den fast, og
det ville ikke vare længe, før den der
ville være for lille, men så kunne den jo
flyttes. Bare de nu ikke ville synes, jeg var
alt for vigtig af min ring, man måtte være
rask og ikke lade sig mærke med, hvor
meget man tænkte på denne nye skat. Jeg
fik også en blomstervase, en svane, fuld af
dejlige martsvioler. Det var et syn at se
den hvide svane med udbredte vinger
bærende de blå blomster. Den var også
min, og så blomsterne, de måtte gemmes.
(Jeg har dem endnu, i den lille barnekonvolut, hvori de gemtes). Det var en dag

med mange fremmede. Tante Julies og
Suhrs drenge var der også.7 Tante Julie
sad i sofaen med bedstemoder og talte med
moder. Hun var sortklædt og fortalte mo
der om tante Edels sygdom. Senere på
dagen legede jeg med drengene, og vi
morede os ved vort lille bord, mens de
voksne spiste. Det varede meget længe.
Hotellet, hvor bedsteforældrene boede,
hed Unionen og lå på Sankt Annæ Plads,
men jeg husker intet af København.
Et par måneder efter kom det sorgens
budskab, at tante Julie var død. Moder var
forfærdelig bedrøvet, og i barnekammeret
blev der grædt og grædt, måske mest af
Ane, men også vi forstod, at dette var en
ulykke, en alvor, som vi aldrig før havde
mødt. Tænk, de små drenge havde ingen
moder mere, hun var nu i himlen hos
Gud. Lille Henrik, som vist kun var 2
år, kunne ikke forstå, at moder ikke var
der mere. De bandt alle blomster til hen
des grav der på den anden side af kirke
muren, men moder var jo i himlen, så den
lille dreng kastede sine blomster højt op i
luften.
Vi skulle hen til Søholt til bedstemoder,
og vi måtte være meget søde imod hende.
Vi stod og ventede i havestuen, - nu
kommer hun ind fra haven. Op ad den
brede stentrappe kom hun ved bedstefa
ders arm, og idet hun løftede sit hoved
imod os, overvældedes jeg af det udtryk af
sorg og nød i det ellers så milde og rolige
ansigt. Vi havde aldrig set bedstemoder
græde. I panden stod sådan en vemod,
som jeg aldrig glemte. Den kære Haralde
kunne have det samme, når hun prøvede
at holde sin gråd tilbage. Jeg så det hos
hende den sidste gang, vi talte sammen.
Sofie kom til Søllestedgård med onkel
Suhr og drengene. Åh, hvor Ludvig var
vild, og som han knubsede os i halen, men
Henrik var næsten altid hos Sofie. Vi
hørte dem tale sammen. Ane, Stine og

Dyrehavehuset ved Søllestedgård fotograferet
1916, da beretterens moder Helga Jørgensen
boede der som enke. Huset blev bygget 1885, da
den unge godsforvalter, der boede i et
kælderværelse i hovedbygningen, ønskede at gifte
sig. Han boede der til 1909.

9*

Sofie, om hvordan alt havde været ved
begravelsen, om de mange blomster og
stenen på graven, så vor yndlingsleg i al
stilhed var at danne små grave med kors af
pinde og blomster omkring - endog til
Sakskøbing tog vi legen med og havde små
grave i præstegårdshaven.
I løbet af sommerferien, da Theophil
vist for første gang kom hjem fra skolen,
glemte vi dog de lege og buldrede gennem

Dyrehaven med gedebukkevognen, som
vi altid bragte med til hulen, to trækkende
og to skydende bag på, over de mange
rødder gik det i susende fart. Vi havde vist
entrebilerne i vognen, det var nogle til
hulens forsvar meget vigtige våben. The
ophil havde vist købt den ene i Køben
havn, og den anden havde smeden lavet.
Det må nok have været efter denne fe
rie, at frøken Frisenberg kom, og i sep-
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tember fik vi en lille søster, som fik tante
Julies navn.8 Det var en stor begivenhed.
Vi vågnede om morgenen oppe i det røde
gæsteværelse, og den store nyhed blev os
fortalt. Moder var syg, og der var ingen
rigtig til at passe på os. Vilhelmine Krebs
havde så meget andet at tænke på, og hun
var mere kammerat. Vi spiste valnødder
sammen i massevis og frugt i haven; det
var strålende vejr, men køligt og dugget i
den tidlige morgen. Vi kunne for Vilhel
mine gøre det meste, vi havde lyst til, og

vilde var vi vist, ganske løsslupne, men så
var der jo frøken Frisenberg, og vi syntes,
det var meningsløst, at hun skulle blande
sig i vor morskab.
Oppe hos frøken Frisenberg gik det me
get rart til. Vi var i reglen glade for vor
skole, skønt der jo nok kunne komme et
og andet i vejen. Vi kunne ikke forstå, at
frøken Frisenberg kunne blive ved med at
være vred også næste dag, når der havde
været noget i vejen. Ane plejede altid at
sige, man skulle ikke lade solen gå ned og

Et af Haraldes fotografier viser Gedebukkevognen
med Bjørn som forspand. Kusken er fætteren
Poul Boisen (født 1894), senere rektor og
mangeårig engelsklærer i radioen. Passagererne er
Peter (født 1887) og Emilie Jørgensen (født 1890)
samt godsforvalterens datter Kamma Schrøder
(født 1890). Gedebukkevognen har sit navn af, at
man havde haft en gedebuk som trækkraft.
Vognen var en gave fra onkel Kruger og tante
Charlotte på Lidsø.

endda være vred. Det var underligt, så
ofte de voksne slet ikke rettede sig efter de
kærlige og gode ting, de lærte os børn.
Nu lærte vi rigtigt at sy, vi skulle hver
sy en chemise. Indersøm var noget meget
indviklet noget. Der måtte skrabes og
skrabes med nålen for at holde sømmen
nede, og enten blev den for bred eller for
smal, inden man kunne nå at sætte de fine
små uregelmæssige sting deri. Så skulle vi
også sy hvidt broderi. Det var en bakkeserviet til moders fødselsdag. Der var korn
aks i buketter og en lille kurv i hvert
hjørne. Det var morsomt at lære, og frø
ken Frisenberg læste højt. Nu kunne vi
begynde at forstå lidt engelsk, så der læ
stes »The Lamplighter«. Frøken Frisen
berg oversatte efterhånden, som hun læ
ste, det gik helt flydende uden mindste
pause. Det kneb med at lære lektierne, når
vi efter middag kom op. Man havde slet
ikke lyst til at læse nu. Man var jo kåd og
trængte til at lege, så det gik med kom
mers, til frøken Frisenberg kom op efter
kaffen og avislæsningen. I reglen slap vi
ikke afsted før klokken 7. Det var utæn
keligt, at vi kunne nå at lære det færdigt
tidligere, så vi daskede tiden hen. Det var
ikke umagen værd at skynde sig eller være
rigtig ivrig. De sagde jo allesammen, at
jeg skulle tage mig mere sammen, når jeg
blev hørt i lektierne. Du tænker dig ikke
om
det var det stadige omkvæd, eller:
Når du bare rigtig ville. Tænke sig, at de
kunne tro, at man ikke hellere end gerne
ville svare rigtigt. Det var ingen fornøjelse
at være dum, men der var ingen, der kun
ne forklare en, hvori dette at tage sig
sammen bestod!
Det allerværste var hovedregning. Frø
ken Frisenberg sad med en tavle foran sig
og gav os alle tre spørgsmål, og vi skulle
så skrive svaret ned hver i vort nærmeste
hjørne. Jeg arbejdede af alle kræfter og så
tydeligt tallene stå foran mig. Der blev

lagt sammen og passet på menterne, og
hvert tal sat på sin plads, det måtte stadig
gås efter, og nu kunne jeg ikke huske det
ene for det andet. Haralde havde allerede
skrevet sit ned, og Caroline Amalie kom
med sit, nu ventede de kun på mig. Men
nu havde jeg det da omsider helt klart.
Frøken Frisenberg kastede et forfærdet
blik på mig og sagde: Men barn, du har jo
slet ikke tænkt på de tal. Du skriver jo
disse ned tilfældigt. Det var en skammelig
bekyldning. Det var mærkeligt, så lidt de
voksne forstod sig på, og kedeligt var det,
at jeg var så dum. Jeg kom jo til at gøre
mig mere umage.
Moder og frøken Frisenberg disputere
de meget ivrigt om os. Snart var det den
ene og snart den anden, der syntes, vi tfar
langt tilbage. Der var altid en, der tog os i
forsvar, men hedt gik det til. Vi stod uden
for skoledøren og hørte stemmerne derin
de; man kom helt til at ryste - så længe
det også varede, nu var den time næsten
gået, og moder var der endnu. Efter sådan
en disput så frøken Frisenberg meget ma
jestætisk ud, og vi følte os som ganske
små mus.
Så havde vi begyndt at få karakterbog
ligesom rigtige skolebørn, og vi havde
hver en lille glosebog med navn på. Alle
fagene stod smukt skrevet op med frøken
Frisenbergs fineste skrift, og ned gennem
siderne stod ug, ug?, mg + , mg, mg?, g + ,
g, g?, tg + , tg, tg? Under det sidste kom
man ikke, det kunne ikke tænkes. Moder
skulle hver uge se karakterbøgerne, og vi
skulle vist have et par kobberører. Så
spurgte moder jo om så meget, hvorfor fik
du der spørgsmålstegn. Ja, det kunne vi
ikke huske, vi kunne slet ikke forklare, at
det ikke gik sådan til, som hun syntes at
tro, så vi havde efterhånden pæne små
undskyldninger for disse mærkelige
spørgsmålstegn. Nu begyndte jeg at tæn
ke på, at det ville dog egentlig være

grumme nemt selv at sætte nogle m eller
u foran disse g, som jo ikke tog sig nær så
godt ud. Det kunne da aldrig gøre noget.
Så en skønne dag, da jeg syntes, min bog
så noget mager ud, satte jeg tæt ind med u
eller m, så det fyldte helt pænt. Men det
var jo en gal historie. Frøken Frisenberg
satte store øjne op. Hun så det til min
forbavselse øjeblikkeligt, så jeg måtte jo
indrømme, at jeg havde forbedret mine
karakterer. Nå - det var langt fra nok med
det, der blev set på det som en grov for
brydelse, hvilket jeg i mit hjerte und
skyldte med, at jeg ikke havde tænkt der
på på den måde. De voksne var bange, at
dette var begyndelsen til en forbryderna
tur, og jeg følte, at jeg var sat langt ned i
almindelig agtelse. Endog bedstefader
Boisen blev bedt om alvorligt at sætte mig
i rette, og det lykkedes dog i hvert fald at
give mig en dygtig advarsel om, hvor galt
man kunne komme afsted ved at være
uærlig.
Tante Kamma9 og frøken Frisenberg
syntes ikke om hinanden. Vi børn mente,
det var den forskellige måde, på hvilken
de spillede, der gjorde en vis uenighed.
Tante Kamma kom jo engang om ugen for
at spille med os, og vi kunne allerede spille
firhændigt, og når doktoren kom, blev vi
hentet ned, for at han skulle høre, at vi
var gået frem. Det var nu det aller svære
ste af det altsammen, især at få de to
hænder til at gå sammen, hvor omhygge
ligt man end havde lært det, først højre og
så venstre hånd, - at få dem sammen var
umuligt. Man talte og talte, tårerne trille
de ned ad kinderne, og noderne dansede
foran øjnene, mens tante Kamma skændte
eller smækkede lidt over fingrene, og med
moder var det endnu værre, det hele man
lavede, var en fæl musik. Noderne havde
vi lært på fingrene både bas og diskant, vi
skrev dem på tavle den ene side efter den
anden, men at spille var en meget vanske-
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ligere sag, og de voksne kunne ikke holde
ud at høre på de øvelser. Ja, Haralde var
nu meget fermere end jeg, hun nåede
snart frem til den næste side. Hun blev
nok ligesom tante Kamma, som kunne
spille Gluntarne, da hun var 12 år. Haralde
ville også gerne hjælpe mig og gjorde altid
sit bedste, for at hjælpe på mig, når vi
skulle spille sammen, og så begyndte det
efterhånden at blive morsomt, især når vi
var alene hjemme, og ingen hørte derpå.
Frøken Frisenberg spillede sådan en
glimrende march. Den begyndte ganske
svagt, det var i det fjerne, så kom den
nærmere og nærmere, nu gik soldaterne
forbi, og nu fjernede de sig mere og mere,
det blev ganske svagt, nu var de helt bor
te. Så spillede hun også noget, som moder
så godt kunne lide i begyndelsen, sådan
nogle kære gamle nogle, det var nok
liederne, men efterhånden blev både fader
og moder kede af frøken Frisenbergs mu
sik. Vi børn syntes også, den lød så mær
keligt, især når hun sang til: »Nu lukker
sig mit øje«, det blev næsten til at le ad.
Lille Laurits skulle begynde skolen.
Han var sådan en yndig lille dreng, især
når han var pyntet. Han havde brune
fløjlsbukser, hvid skjorte med kalvekrøs
og brun fløjlsjakke i et fint snit broderet
med snore. Det klædte ham fortryllende,
sagde vi alle i barnekammeret, og de
fremmede damer ville gerne have ham på
skødet. Det varede så længe, inden han
lærte at tale. Bedstefader kunne ikke for
stå ham og sagde: Du taler jo som en lille
tysker! Han var også tit forkølet, og vi
drillede ham med: Nu løber næsen - hvor
løber den hen? Til Ryde! Men nu kom
Laurits op i skolen i en time, mens vi hav
de fri, og frøken Frisenberg syntes, han
var sådan en yndig lille dreng, meget sø
dere end vi, han var så kærlig. Når det
kneb med bogstaverne hjalp frøken Frisenberg derpå med små stykker chokolade

som belønning. Alt det syntes moder slet
ikke om. Hun kunne ikke lide den måde,
frøken Frisenberg tog drengen, og der
opstod mange vanskeligheder deraf. Frø
ken Frisenberg mente, han var en svag
lille fyr, som skulle tages varsomt og
kærligt. Moder mente, han skulle hærdes
og lagde ikke fingrene imellem, når han
blev straffet eller var bange for at gå i
badekarret eller den slags. Frøken Frisen
berg forkælede ham, blev der sagt, ja, hun
prøvede gerne, hvor hun kunne, at værne
lidt om den lille fyr, og lidt kommers hav
de han vist af den venlige dame, som
syntes, han var så sød. Jeg er bange for, at
hans undervisning i vor skole ikke varede
så meget længe, og at lille Laurits blev
læst med af frøken Krebs eller en anden.
Vi havde nu haft frøken Frisenberg om
kring et halvt år. Det var vist ud på for
året, at den meget store forandring blev
gjort, at vi pigebørn ikke mere skulle sove
dernede ved siden af barnekammeret, men
flyttede op ovenpå lige over for stalden,
og mademoiselle Roy kom, som nu skulle
tage sig af os og lære os fransk. Moder
havde indrettet hendes værelse lige ved
siden af. Skolen var så i det nordre, og
frøken Frisenbergs værelse ud imod ha
ven. Mademoiselle havde en nydelig
hjørnesofa med et lille rundt bord foran.
De to værelser var nymalede og -tapetse
rede, og der lugtede så nyrent og fint.
Min seng var nærmest døren langs væg
gen, Haraldes og Caroline Amalies stod
ud fra den anden væg med et lille rum hen
til vinduet. I hjørnet var det trekantede
skab, hvor vi hver havde en hylde til vort
linned, strømperne lå på bunden. I gar
deroben hang vore kjoler og kåber. Va
skebordet var vi fælles om. Alt dette var
meget herligt.
Mademoiselle kom med en meget stor
kuffert, »ma maison«, kaldte hun den. Vi
blev meget snart, ja, samme aften, gode

venner, og hun lærte os straks de nær
meste ord, »bonne nuit«, sagde vi, inden
vi gik i seng. Vi kunne jo allerede en hel
del, syntes vi, men når mademoiselle tal
te, forstod vi ikke et ord. - Nej, der var
nok ingen, der forstod hende, undtagen
frøken Frisenberg, og moder fik jo sagt
hende besked, hvordan, undrede vi os
over bagefter. Mademoiselle var meget
morsom. Hun sang så mange små viser,
og vi sang med, i begyndelsen uden at
forstå ret meget, det gik op for en efter
hånden.
Det varede ikke længe, før vi helt godt
forstod næsten alt, hvad hun sagde, og vi
kunne snart selv snakke lidt med. Det var
jo det, at hun fortalte om alle de andre
børn, hvor hun havde været. Der var
komtesse Lily på Lerchenborg, hvor ma
demoiselle lige kom fra, og de tre drenge.
Hun havde jo billeder af dem alle. Og så
de små børn fra Rusland, hvor mademoi
selle først havde været, og hendes egne
søstre, de to små var i Amerika, de talte
spansk. Ja munden stod ikke på mademoi
selle, og vi var hos hende, så snart vi var
fri for skolen. Hun tog os med ned i stu
en, når hun ville spørge moder om et eller
andet, og kunne de så ikke forstå hinan
den, hjalp vi til. Det var ikke altid, at mo
der rigtig forstod, hvad det var, hun ville,
og så fik vi lov. Vi skulle med mademoi
selle til Nakskov, eller vi skulle have fri og
så ud i skoven i stedet for at læse. Der
oprandt en friere tid for os, hvor man
morede sig, så snart man ikke var i skole.
Det gjaldt blot om at holde mademoiselle i
godt humør, men det kunne naturligvis
være vanskeligt. Hun blev let ked af det,
når der var fremmede, eller vi blev taget
med på køretur uden hende. Så var ma
demoiselle »triste«, og så længtes hun ef
ter la Suisse, og det var ikke muligt at få
hende til noget som helst. »C'est tout a
fait égale«, ville hun så gentage og se

grumme misfornøjet ud. Under sådanne
anfald var det ikke spøg, hvis der blev op
daget nogen slags uorden. Vi fik så den
hele bunke strømper i hovedet, hendes
dør blev lukket, og der sad vi så som for
stødte og måtte hænge i med at få orden
igen. Caroline Amalie fandt dog engang
på et mageløst middel til formildelse. Hun
hørte mademoiselles saks falde på gulvet,
og hun styrtede ind og nåede at tage den
op og fint række den frem, inden mademoiselle kunne komme sig af sin forbav
selse, og der listede sig så det første smil
frem, hvad vi følte som en uhyre sejr.
Caroline Amalie var i det hele altid den
opfindsomme med al moro og fik ofte
humør over de voksne, og så gik alt lette
re. Haralde lærte alt så hurtigt og holdt
mademoiselle tilfreds med vor fremgang.
Til diktat, som var noget af det vanskelig
ste, plejede vi andre altid at kigge hos
hende. Hun stavede med stor lethed og fik
stadig »bene«, hvorimod vi to andre stadig
havde »6 fautes« eller »3 fautes«, alt efter
som det var lykkedes os at se efter Haraldes stilebog ovre på den anden side af bor
det. Haralde lod os gerne kigge. Det tjente
jo alt til fælles gavn at holde mademoiselle
tilfreds. Hun kunne blive rasende, hvis
der var for mange fejl.

Fransklærerinden mademoiselle Roy med sine
elever Caroline Amalie (født 1875), Margrete
(beretteren) (født 1873), Haralde (født 1874) og
Laurits Jørgensen (født 1876) på Søllestedgård.
Billedet er taget i Nakskov hos fotograf A. Th.
Collin.

135

136

Det var kun den sommer, at frøken
Frisenberg og mademoiselle var sammen.
Så kunne fader og moder ikke udholde
hende længere, og hun måtte rejse, hvil
ket hun til vor forbavselse kun nødigt
gjorde. Vi syntes, hun måtte have det
rædsomt, når moder var så ofte vred på
hende, men vi forstod dog, at hun havde
skønnet på, hvad hun kaldte »den mate
rielle side«.
Nu skulle vi have en huslærer, især for
Laurits' skyld. Efter sommerferien skulle

han komme, og både vi og mademoiselle
var meget optagne af, hvad han nu ville
være for en. Mademoiselle havde så man
ge vittigheder om ham og lovede, at hun
skulle stikke hovedet ud ad vinduet, når
han kom kørende op gennem gården. »Si
il est beau je mettrais mes beaux bas rou
ges«. 10 Og det var da det første, vi kiggede
efter, da hun kom ned til middag. Men det
var de grønne!
Hr Koefoed var meget livlig og mor
som og talte lidt bornholmsk. Han vandt

Haralde fotograferede omkring 1893 moderen ved
sybordet med sine to mindste døtre. At sy,
brodere og kniple, læse og skrive breve var
moderens sysler under de 13 svangerskaber.
Samtidig lyttede hun efter børns og ansattes
færden.

straks faders hjerte ved at fortælle solda
terhistorier, han var ligefrem og djærv. Vi
kunne alle godt lide ham.
Skolen var nu atter ovre i onkel Christi
ans, og mademoiselle havde overtaget
frøken Frisenbergs skole. Vi havde også
vort legetøj der, det store dukkehus og
dukkevuggen med Dagmar i. Hun var i
blå kjole, store lyse glasøjne og en rigtig
hårparyk med kort fint lyst hår. Moder
havde selv syet kjolen og givet hende
navn. Mademoiselle syntes, hun skulle
hedde Blanche, det hed hendes lille niece.
Vi plejede ikke at lege ret meget med duk
ken, men mademoiselle satte nogle gange
liv i legen. Blanche var syg, der blev rullet
ned, og dynerne lagt tæt om dukken, nu
kom doktoren om lidt, og ind listede ma
demoiselle med en kappe om sig og store
briller. Det var helt spændende.
Hr Koefoed havde nok lyst til at lære at
tale fransk, bevares. Grammatikken var han
en mester i, men dette at kunne lade
munden løbe, det var nu noget for sig. I
stilhed syntes han nok, at vi tre småpiger
var ganske flinke, kun syntes han, at vort
bestandige »alors«, »alors« kom for ofte i
vor rappe fortællemåde. Nu var det altså
umagen værd at blive gode venner med
mademoiselle. Hun gjorde så forfærdelig
nar af ham, når han kom med forkerte
udtryk, og det varede jo lidt, inden det
venskab kom i stand. Men så gik det da
også nok så muntert. »Lentement, lentement avec les jeunes chevaux« plejede
de at sige til hinanden. Fader kørte jo de
unge heste til i den tid, så bemærkningen
kunne passe på forskellige måder. Hr Koe
foed bumpede nu over deri brune gang
hver aften, somme tider mere end een
gang. Han tog sig ikke noget af, at moder
sad inde i den store dagligstue og fulgte
med i, hvad der foregik i de to skolestu
er. Der var altid så meget at tale med ma
demoiselle om, mens vi sad ved lektierne

- der var alle de franske komedier, som
gik frem og tilbage over den brune gang,
det var små hæfter i gult papir, og ikke alt
var for os. »La joie fait peur« var dog en af
dem, vi læste. Nå, vi var alle glade og
fornøjede i den tid, både mademoiselle og
hr Koefoed opmuntrede os til at læse, og
de selv havde det rart og morsomt med
hinanden.
Der var også hr Aabo den vinter. Han
var forstkandidat og arbejdede nok med
opmålinger, og så Cordua.11 Det var nok
værd for mademoiselle at tage sig lidt ud,
hun havde jo sin robe de soie. Det havde
Kristine jo ikke, skønt nydelig kunne hun
være, når hun skænkede the ved bordet
om aftenen. Hun havde sådan en meget
fin figur, så smal om livet. Hun kunne nu
ikke lide det franske. Vi var ellers mageløs
gode venner, men det var det engelske, vi
i ledige øjeblikke havde prøvet at lære
hende, og dette franske, som gik så hur
tigt, og som ingen kunne forstå, det var
dog noget uforskammet noget, vi talte
sikkert ondt om hende og lo ad hende,
uden at hun kunne forstå det. Ja, de kun
ne altså ikke lide hinanden, Kristine og
mademoiselle, Cordua var jo også Kristines kæreste, det havde vi nok sådan forstå
et, men mademoiselle kunne også lide at
snakke med ham, det gik så på tysk, Cor
dua kom op til the om aftenen, og så var
der ofte lejlighed til en lille passiar, når
fader og moder ikke var der. Men det var
dog mest hr Koefoed, snakken gik med.
Det var en tid, hvor vi alle arbejdede. Hr
Koefoed havde også lagt sådan et udmær
ket skema for hele ugen, ja, næsten for hele
familien. Det var det, at hr Jacobsen kom
for at spille med os en gang om ugen, så
det skulle altsammen passe ind i hinan
den. Vi skulle have vore bestemte timer
med mademoiselle, og så skulle de små i
skole hos hr Koefoed i den tid. Det stod alt
opført smukt på et stort folioark, som blev

fremlagt for moder, der stod endogså »Fra
3 til 4 hos Ane«, det var for Anna og Eli
sabeth. Vi var meget imponerede.
Legen mellem de to skoler blev nok lidt
efter lidt til alvor, da hr Koefoed fik
lært det franske, blev han nok også forlo
vet med mademoiselle. Det var vist for
resten først lige før, han rejste. Dette for
stod vi nu ikke direkte, men atmosfæren
var der, vi kendte så godt, hvordan piger
ne plejede at komme med deres kæreste
sorger til Ane. Det var slet ikke noget nyt
eller særlig interessant. Det var af største
betydning at blive gift med den rigtige
mand, det var klart. Dog skulle vi ikke
forstå for meget.
Det var nu meget højtideligt med ka
rakterbøgerne, og vi kappedes drabeligt.
Spændingen var stor, når det hele blev
gjort op en gang om ugen, og der stod
flittig og flink eller en længere bemærk
ning om eleven. Haralde var stadig den
bedste, men der var dog megen fornøejelse ved at kappes med hende. Hun var
altid så sød imod mig. Der var ikke noget
hovmod, og så var jeg flittig. Hr Koefoed
sagde, jeg kunne godt komme med, jeg
var støt og langsom, men noget hang der
dog på.
Det var på denne tid, jeg var vist lige
blevet 13 år, at bedsteforældrene på Søholt kom på besøg nogle dage. Der var
altid en del forberedelser, for at alt kunne
blive så pænt som muligt, men Jens kom
jo altid med, og han vidste på en prik,
hvordan etatsråden ville have det. Der var
altid vandgrød til frokost, og bedstefader
drak vand. Det var noget ganske uhørt, da
det ellers blev sagt, at vandet var dårligt.
Alle de gamle ting stod urørte i bedste
forældrenes sovekammer, spejlbakken på
kommoden med karaffel og gamle slebne
glas, flacon og lille porcelænsdåse med
låg. Vi kiggede jo nok ind i skabet på bed
stefaders justitsrådsfrakke med de blanke
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knapper, men sekretæren på den anden
side kendte vi kun lukket. Nu kom bed
stemoder og tog mig ved hånden, åbnede
og viste mig alle herlighederne. Moder
var med, og bedstemoder forklarede, der
var de små skuffer. Her var de små hand
sker gemt, som tante Elisabeth havde haft
på. Det var kort før hendes død. »Se, de
små fingertutter, dem har der været suttet
på, en lille smule«. Der var de små fint
sammenlagte papirer med en lok hår af
børnene. Den første lok blev altid lagt så
dan til side og årstal påskrevet. Her er de
små kjoler i nederste skuffe. Tårerne tril
ler ned ad bedstemoders kinder, som hun
står der, og minderne om de små børn,
hun har mistet, overvælder hende.12 Så
var der de fine bånd, sløjfer fra 1848-50,
da alle bar de danske farver, og livbånd i
blegrød silke med grønne fløjlsblade påsyet med små fine sting. Det havde været
bedstefaders søsters. De havde dengang
ikke penge til at købe stads, men så vidste
de at sy noget smukt til bal eller fest. Der
var også spænder fra bedstemoders kon
firmationsarmbånd, broderede kraver,
brogede glasperler, det fine sorte slør,
som oldemoder havde broderet i sort, og
de morsomme små tingester til at hænge
kapper på. De hørte til i det skab ovenpå
sekretæren, som bedstemoder havde fået
lavet til det brug. Kapperne var jo næsten
det vigtigste af en dames garderobe. »Ja,
her er det så altsammen, jeg giver det til
dig, meget af det burde brændes, men jeg
kan ikke.« Og så lagde hun nøglen i min
hånd. Jeg havde aldrig ejet noget før. Det
var noget så mærkeligt, at bedstemoder
virkelig skulle betro mig alt det - jeg
måtte altid nu være god.
Som jeg elskede den brune mahognifla
de, som jeg elskede at lukke klappen ned
og åbne for de mange skuffer, og så at
have alle de små søskende hængende i
skørterne for at få lov til at kigge på alt

dette dejlige, eventyrlige. Glasperlerne fik
de lov at lege med. Det var et absolut sik
kert middel til at få dem til at være stille
og artige, når de fik lov til at gå med ind til
sekretæren. Jeg fik snart lov til at have en
del af mine egne ting og mit tøj i skufferne
(mens moder flyttede en del af tingene
bort), og jeg kunne senere læse en del af
lektierne ved klappen. Der skrev jeg mine
første engelske stile med bedstemoders
blækhus. Jeg havde jo fået sand i sandhu
set og strøede ordentligt på og tørrede ef
ter med hånden.13
Det var denne sommer miss Dora og mr
Herman var på besøg, de havde været hos
os før, og mr Charles, som tog sin volon
tøruniform på, når vi skulle ned på engen
og skyde. Fader stod op, mr Charles lå ned
i græsset, når han skød. Det var kapskyd
ning. Vi måtte holde med vor egen dejlige
fader, men som man beundrede den
smukke engelske, så fremmed udseende
officer, hvis sprog man slet ikke forstod.
Hjemme i haven gik englænderne og
spillede kroket, de havde nogle morsom
me ildrøde filthatte på og snakkede i et
væk dette uforståelige sprog. Dora var så
fin, og der var sådan en vidunderlig duft
af England oppe på »det røde«. Der stod
hendes små yndige sko, der var stjerne på
foret indeni. Hvor var det komisk, at hun
hed Miss ligesom Mis Peter, vor trofaste
kat i barnekammeret.
Men nu kom efteråret, og det var for
færdelig trist at skulle sige farvel til hr
Koefoed, men han havde været hos os et
helt år, og med hans gode eksamen var det
kun rimeligt, at han måtte søge at komme
frem i verden. Nu kunne han blive ad
junkt ved Århus Latinskole, og det ville
atter føre ham frem til en bedre stilling.
Det forstod vi så udmærket, men det gjor
de helt ondt at tænke på, at vore hyggeli
ge, fornøjelige skoletimer skulle i hæn
derne på en fremmed lærer. Hr Koefoed

kaldte ham »det nye apparat«; han ville
gerne, vi skulle vise os dygtige overfor
hans efterfølger.
Dette var dog ikke den eneste store be
givenhed i vor lille verden. Søllested
skulle have en ny præst. Vor gode ven
pastor Valeur havde fået andet embede, og
pastor Weldings blev ventet med spæn
ding. De skulle bo hos os nogle dage,
mens indflytningen i præstegården gik for
sig. Vore forældre var meget ivrige for at
vise disse rare unge folk venlighed og
hjælpsomhed. Det blev ordnet, at jeg
skulle gå til præst derhjemme, jeg var
13 V2 år, Theophil skulle gå hos provst
Rørdam i København, og så skulle vi beg
ge konfirmeres af vor kære bedstefader
Boisen. Provst Rørdam var fru Weldings
fader, og det var således alt inden for den
kreds, hvortil vore forældre hørte. Indre
Mission hørte man meget om i de tider.
Arnfeldt Hansen havde prædiket i skoven
til et stort møde, og vi var betagede af at
høre om de mange, »som havde omvendt
sig«. Bedstefader og vore forældre så med
mistillid på denne nye retning, så det var
en lykke, at vi havde fået en så dygtig og
begavet ung præst, og dog en mand af den
gamle grundtvigske skole.
Nu var de unge præstefolk kommet på
besøg, pastor Welding kom ned om mor
genen. Jeg fulgte ham ind i havestuen,
hvor han stod og så ned over alleen. Han
ville gerne tale lidt venligt til mig, men
jeg var alt for betaget, ikke et ord kunne
jeg sige. Fader og jeg kom senere ned i
præstegården for at hjælpe til med ind
flytningen. Det så forskrækkeligt vanske
ligt ud, mens alt stod hulter til bulter.
Pastor Welding sloges med bogreoler og
oceaner af bøger, mens fru Welding var i
færd med syltekrukkerne. De havde ikke
alle tålt rejsen lige godt; jeg skulle hjælpe
til og fik lov til at klippe papir til hylder,
men ak, jeg klippede dem naturligvis for-

Den lille kirke i Søllested lå mindre end en
kilometer fra Søllestedgård. Da beretterens
morfader Harald Boisen var præst i Sakskøbing,
blev hun konfirmeret der; men forberedelsen
foregik i Søllested præstegård.

kert og var mere flov og ulykkelig end
nogensinde. Mit hjerte bankede af begej
string og glæde over disse nye venner. Fru
Welding var så ung og nydelig. Hun bar
håret løst i nakken, skilning i midten,
holdt sammen med en kam eller nål. Det
lyse hår voksede så smukt ned over pande
og tindinger, og så havde hun den frej
digste profil med en bestemt og kraftig
hage. Det var karakter, det kunne man da
se. Jeg pønsede på alle små særegenheder.
Når hun sad og talte så livligt ved strik
ketøjet, havde hun en morsom måde at
kaste blikket nedad og til siden, et meget
forskende blik.
Kirken var propfuld ved pastor Weldings indsættelse. Provst Lund talte, og
pastor Welding prædikede. Det var noget
så frisk og nyt, det var toner fra noget
uoplevet, hele måden var også overvæl
dende, han stormede jo prædikestolen.

Konfirmation, ophold i England
Så begyndte jeg da at gå til præst. Vi
var fire piger og ti drenge. Pigerne plejede
at tage tøjet af i entreeen og komme ind i
stuen til fruen, mens drengene gik den
anden vej ind i spisestuen, hvor der læstes
med os. Det var så morsomt, som præsten
kunne få os til at svare, så fornøjelig han
var. Kristian, en af drengene, var virkelig
dygtig. Hvis vi alle kørte fast, så råbte
præsten bare på Kristian. Han var et lyst
hoved på mere end en måde. Fruen spil
lede salmemelodierne, som vi skulle syn
ge, og sang for med god appel, men uden
videre skønhed, men det var også vigti
gere at holde takten end at lade sangen
dræve. Jeg var og blev ganske tillukket
udadtil, jo mere jeg åbnede hjertet og tog
ind en rig skat, desto mere tillukket blev
jeg udadtil. Det var en fysisk umulighed
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at give min glæde og interesse det mindste
udtryk. Jeg styrede min vej hjem uden at
se til højre eller venstre og krammede ud
til Haralde og Caroline Amalie, alt hvad
jeg havde oplevet. Vi syntes, vi havde
hørt og lært meget om vor Gud, men
dette var selve livet, jeg mødte. Dette var
vidunderlandet, hvor »glasset ej rinder
med gråd eller sand, men hvor der bor den
skinnende lykke«, som også engang var
blevet givet mig, da jeg var lille. Nu skulle
jeg tage den i arv. Og jeg tog mod den
med begge hænder.
I februar måned fik de desværre alle
skarlagensfeber derhjemme. Fader, Anna
og jeg var de eneste raske i huset. Faders
stue var taget til hospital, hvorfra vi dog
som regel kun hørte munter latter. Fader
boede nede i kælderen i Schrøders kontor.
Der skrev jeg hver dag breve til bedste
modrene om, hvordan det gik moder og
alle vore søde patienter. Jeg levede i min
egen verden, spillede salmemelodierne på
klaveret i den lille dagligstue. Jeg havde
ingen færdighed i at spille fra bladet, men
lysten drev værket. Den kære pastor Welding havde tilbudt at læse med mig alene,
da jeg jo ikke på grund af skarlagensfebe
ren kunne være sammen med de andre
børn. Så sad vi da og læste i den vidun
derlige lille stue, uforglemmelige timer,
bestemmende for efterfølgende år. Jeg
plejede først at komme ind i stuen, hvor
fruen og hendes broder, student Rørdam,
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Bakkelysthuset i Søllestedgårds have med
beretterens moder og farmoderens søster
Charlotte Schlegel fotograferet af Haralde.

prøvede at spøge lidt med mig og gjorde
forsøg på at trække mig op. De spurgte
mig ud om, hvad jeg vidste om det første
korstog og deslige. Dette kunne jeg ikke
indlade mig med, jeg var ikke stiv i årstal,
jeg ville ikke gøre skandale, så jeg forholdt
mig tavs, tog tinsoldatens parti, holdt fast
på geværet og lod det suse om ørerne. De
gode mennesker må have undret sig. Jeg
var hverken til at hugge eller stikke i. De
fik aldrig at vide, hvad de betød for mig.
Til mine søskende bragte jeg bud og be
sked om alt, hvad der nu blev lukket op
for mig. Jeg bragte dem stykke for stykke
af disse klenodier, og min glæde og be
gejstring gav mig sådan udtryk, at de
fulgte mig efter en og hver.
Der kom så den store dag med konfir
mationen. Flere ture havde vi gjort til
Sakskøbing, for at bedstefader kunne
være sikker på, at Theophil og jeg kunne
børnelærdommen. Vi gjorde så også besøg
på Søholt, hvor vi desværre ikke fandt
bedsteforældrene så raske. De to gamle
kunne ikke komme med til vor fest, men
med kærlige ord og gaver fulgte de os.
Bedstemoder havde broderet et kanvas
tæppe til os hver. Mit var med vinranker
og rosenbuketter. Dette skulle jeg stå på i
kirken. Brevet, der fulgte med, og de
kærlige lykønskninger gemmes endnu de blev opfyldte.
Jeg havde jo også fået lang kjole. Moder
havde skrevet til København efter sort sil
ketøj. Anmeldelsen om pakkens ankomst
var sendt, og stalddrengen (en meget lille
fyr) blev sendt til stationen; vi sammen
med mademoiselle skulle også til stati
onen. Mademoiselle holdt af at se toget og
føle, at hun dog endnu stod i forbindelse
med den store verden. Vi så altså drengen
på vej hjem med den store tunge pakke,
Bjørn kunne han aldeles ikke styre, han
styrede fra den ene grøftekant til den an
den, om han helt og aldeles tabte pakken,

husker jeg ikke, men jeg ved, at Caroline
Amalie, den altid behjertede, tog pakken
på sine arme og asede hjem med den. Hun
var jo endnu kun en lille pige på 12 år, og
mademoiselle syntes, det var noget farligt
vrøvl, at hun skulle gå der og slæbe, så
hun fik ingen tak for den bedrift. Nå, jeg
var nu altså i silke for første gang og følte
det som en begivenhed; de små søstre stod
i kreds om mig med forbavsede øjne, og
den lille Valborg, som allerede må have
været meget med, bemærkede noget om
»silkekjolernes raslen«. Ja følelserne var jo
(som i den alder ofte) meget blandede,
men det virkelige og store ved dagen blev
dog det første. Jeg vidste, at jeg havde givet
Vorherre mit hele udelte hjerte for aldrig
at tage det igen og lukkede op for alt det,
som han ville give mig med den kærlig
hed, som jeg allerede havde følt og smagt.
Det var umuligt at give udtryk for no
get af alt dette, kun søstrene kunne jeg
tale til og så hale og trække i Theophil,
som syntes, det var noget vanskeligt no
get. Jeg sendte lidt ængstelige blikke til
ham, da vi stod der sammen, og vi tog
hinanden i hånden. Jeg savnede pastor
Welding og var dog så tillukket og forle
gen, da han kom til middag efter vor
hjemkomst.
Det var nu efter konfirmationen be
stemt, at jeg skulle til England til foræl
drenes venner Erichsens.14 Jeg glædede
mig som rasende og talte kun dagene. Jeg
skulle sammen med fru Matthiesen over
Esbjerg, og fader ville følge mig over til
Jylland, hvor jeg skulle støde til. Mit tøj
blev efterset og pakket. Der viste sig ad
skillige mangler trods konfirmationskjo
len, den blå dragt med silkebærekrave og
trøje uden ærmer, tre store knapper foran
og blå hæklet hue, der passede til. Der
blev købt en ekstra kjole, noget ternet,
tror jeg, som desværre var alt for stor,
men der lagdes læg over brystet og på

nederdelen, og jeg mente, jeg var yndig
voksen. Det var nu det højeste ønske at
være voksen, det vil sige at være herre
over sin egen person og sine egne hand
linger.
Moder var dog meget nervøs ved det
hele og blev det ikke mindre, da fader og
jeg meget slukørede kom hjem fra Nak
skov, hvor vi fik at vide, at damperen til
Spodsbjerg netop ikke sejlede den dag, og
vi derfor havde mistet forbindelsen, og jeg
kunne altså ikke nå at komme med. Det
var, som verden var faldet sammen, de
sørgmodige afstynede piletræer så endnu
sørgeligere ud, og jeg følte fortvivlelsen
nærme sig. Fader har formodentlig på den
lange køretur fra Nakskov set, at jeg var
ude af det, så da vi kom hjem, og den
første forstyrrelse havde lagt sig, be
stemte fader at rejse med mig til England
over Tyskland. Der blev telegraferet og
taget billet, og afsted drog vi for anden
gang den dag til Nakskov i lukket vogn. Vi
skulle med »Thor« til Liibeck. Der var ik
ke andre passagerer, og jeg blev anbragt
på sofa i et lille lukaf, som stødte op til den
lille salon, hvor fader siden skulle sove.
Jeg havde ingen erfaring i at sejle og til
bragte en forskrækkelig nat. Det rullede
og rasede og fik ingen ende. En gammel
mand med kun et øje kom af og til for at se
til mig. Endelig kom også fader ned og
stod i døren, som lå ganske skævt, han
havde holdt sig tappert, så længe han var
på broen hos kaptajnen, men den kvalme
luft i det indelukkede rum gjorde det snart
af med ham, og vi delte skæbne med hin
anden.
Endnu om morgenen, da fader syntes
alt var herlighed, og vi sejlede op ad Tra
ve, var jeg endnu engang søsyg, og stak
kels fader vidste ikke, hvad han skulle
gøre for at få mig flink. Han tilbød mig
alle slags styrkemidler og spurgte, hvad
jeg ville have, men fik kun et spagfærdigt
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»et glas mælk«. Hvordan det nu gik eller
ikke, da vi først kom på landjorden og i
toget, glemte jeg snart dårligheden for alt
det spændende, jeg oplevede. Fader talte
tysk med vore medrejsende, som spiste
pølser og lange franskbrød. Der var kun
fødevarer at få på stationerne, mens man
holdt, og så ophold i Osnabrück, hvor der
skulle spises middag. Jeg havde den for
skrækkelse, at fader på en af stationerne
blev lovlig længe borte. De begyndte at
lukke dørene, og i min desperation måtte
jeg råbe »Meine Vater has nicht gekom
men«. De medrejsende morede sig åben
bart over mig, men døren fik da lov at stå,
og fader nåede at komme med. Om afte
nen gik vi ombord igen, jeg tror, det var i
Vliessingen. Dette var dog et stort skib,
og jeg kom i en stor damekahyt, hvor der
var en jomfru i fint hvidt forklæde; jeg
kom i min køje, og det rullede ordentlig
igen. Jeg havde dog nu lært at holde mig
ganske stiv og stille på ryggen. Jeg så dog,
at den anden unge piges fader kom ind for
at se til hende, og om morgenen var jeg
temmelig stolt af, at jeg havde klaret mig
godt, hvor andre havde haft det ondt.
Nu så vi altså England, Queenborough,
et højt land med meget grønt græs,
mange får og lam. Og så kom vi i toget.
Fader var så glad og så morsom og kunne
ikke blive træt af at vise mig, hvor for
skelligt alt så ud. Vi følte os dog vist begge
noget fortabte, da vi stod på Victoria Sta
tion og skulle til at skifte tog til Ballam.
Til vor store forbavselse så vi dog pludse
lig et kendt og kært ansigt. Mr Herman
kom op fra den underjordiske, to trappe
trin ad gangen på det raske ben. Ja, nu
kunne vi altså sagtens. Han hjalp os med
kufferterne, og snart nåede vi vort be
stemmelsessted. Det var jo endnu tidligt
på dagen, og vi fandt, der var breakfast til
os. Mrs Erichsen kom os så smilende, så
muntert i møde, og vi var nu kommet min

rejsekammerat i forkøbet. Der var åben
bart storm på Nordsøen, og de kunne
næppe vente fru Matthiesen før aften. Alt
dette talte de voksne om og tog mig med
gennem de smukke stuer, ud ad vinduet,
som gik fra loft til gulv og ud i en have.
Aldrig havde jeg set magen, og så kom
miss Dora os der i møde med hånden fuld
af de mest vidunderlige blomster, store
hvide, lidt lyserøde liljeagtige blomster,
det var magnolia. Jeg var ganske overvæl
det af det skønne syn. Jeg var dog forfær
delig træt, så mrs Erichsen rådede mig til
at gå i seng og få en god hvile inden lunch.
Jeg skulle dele værelse med Dora, det var
Nellys seng. Værelset var delt af med et
gardin, så jeg følte det så hyggeligt. Sen
gen var blød og dejlig, men som det gyn
gede, jeg syntes stadig, jeg var ombord;
og så vågnede jeg ved at se mrs Erichsen
stå ved fodenden af sengen og le, så at den
kop the, hun bragte, ordentlig skvulpede
over i underkoppen. Jeg havde sovet fra
lunch og hele eftermiddagen. Jeg fortalte
om, hvordan jeg havde drømt, at jeg sej
lede, og hun lo og morede sig.
Jeg følte mig straks hjemme med disse
elskelige mennesker. Jeg turde komme
med alle mine indfald lige ud til mrs
Erichsen. Dora ville læse engelsk med mig
hver dag, og jeg skulle snart lære at tale
det. Foreløbig forstod jeg ikke et ord, når
de talte, og udtrykte mig også med megen
vanskelighed, men så havde jeg jo det
franske på rede hånd, så jeg kunne klare
mig. Fader blev kun nogle få dage. Alle
syntes så godt om den elskede fader, og vi
var så fornøjede. Mr Herman skulle tage
fader med til Derby. Det var en stor begi
venhed. Store skarer af mennesker drog
forbi på vejen dertil, alle slags fine køre
tøjer og busser, den ene lige efter den an
den med en meget stolt kusk på bukken,
høj hat og blomst i knaphullet. Børnene
fra Netherfield var kommet over for at se

dette morsomme syn, deres lærerinde og
barnepige var med, og vi sad på muren og
så ned på vejen i timevis.
Der oprandt nu en vidunderlig tid med
frihed og mulighed for udvikling. Her var
også en finhed i levemåden, som ikke var
almindelig i Danmark. Et wc havde jeg
aldrig set, og sådan at få et badekar sat
frem hver morgen med varmt vand og alt
indrettet til at pjaske var en herlighed.
Middagsbordet om aftenen var noget så
festligt, og jeg måtte have min fine kjole
på dertil hver dag. Der sad mr Erichsen
ved enden af bordet, og jeg skulle sidde
på hans venstre side. Han så jo lidt streng
ud, og jeg følte, at alle i huset havde den
største respekt for ham. Jeg turde dog
godt se ham lige i de gode øjne og siden,
når vi om aftenen gik i haven, var jeg helt
veltilpas. Der var orden og skønhed i det
hus, og den yndige mrs Erichsen var alle
vegne. Miss Dora passede blomsterne i
huset, der måtte sættes friske næsten hver
dag, men Dora var ellers meget træt og
kunne ikke tage del i så meget. Hun læste
dog troligt med mig hver dag, og en gan
ske mageløs god måde havde hun at un
dervise på. Det var både grundigt og
morsomt og passede for min alder. Jeg fik
netop sådanne bøger at læse, som jeg rig
tig forstod at nyde, »The Daisy Chain«,
»The Lamplighter« og andre. Den engel
ske historie fortalt for børn pløjede vi både
til diktat og til at fortælle et stykke med
egne ord hver dag. Jeg plejede ikke at hol
de meget af skoletimer, men dette syntes
helt anderledes. Vi sad der hver morgen i
dagligstuen, og det syntes intet arbejde,
og siden at lære lektier var ikke noget be
svær. Det var så komisk, at ordene lød så
forskelligt fra, hvad jeg havde tænkt mig.
Om jeg havde lært min diktat aldrig så
godt, så var det dog vanskeligt at kende
ordene igen udtalt på det virkelige en
gelsk.

Beretteren lærte at spille tennis under sit ophold
hos bekendte i England, og hun indførte spillet
hjemme. På billedet fra 1880erne ses godsejer
Laurits Jørgensen, hans døtre Margrete og
Haralde og svigersønnen (in spe) Georges Dreyer.

Nu skulle jeg jo også lære London at
kende. Det var en fryd at tage til byen
med mrs Erichsen og fru Matthiesen. Jeg
lod nu munden løbe, når jeg havde noget
på hjerte, og det syntes de kun at more sig
ved. Vi skulle altid ind til »Stores«, denne
mægtige forretning, hvor man kunne kø
be alt. Hvor var det morsomt, og som der
lugtede engelsk. Så fik jeg også lov at se de
store pragtfulde butiksvinduer i Regent
Street, og mine øjne har nok været så
store som thekopper. »Vær så god min
pige«, ville mrs Erichsen sige, »Har du
lyst til nogle af disse sølvfade?« Der var
nok af dem.

Mr Herman tog mig også med til Lon
don. Vi sad oven på en bus, og han viste
mig alle de vigtigste bygninger, han snak
kede også med kusken og råbte woo til
hestene, når vi skulle stige af. Jeg var så
meget bange for at blive borte i mængden,
når vi masede os gennem rigtig trængsel.
Jeg tog så lidt fat i mr Hermans frakke, det
gav en tryg følelse. Han viste mig Temple
og Temple kirken, også hans eget kontor
og mr Lucas', hvor de havde en sag at
forhandle. Det var vist engang sammen
med Dora, at vi fik ham til at tage sin
paryk på. Jeg var næsten målløs af for
bavselse og beundring. Så var der dog en
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alvorlig vanskelighed at komme tilbage og
skulle forklare på engelsk, hvor vi havde
været, og hvad jeg havde set. Mr Erichsen
sad sommetider og drak the i dagligstuen,
når vi kom hjem, og så syntes han, at jeg
burde tale engelsk og forklare, hvor jeg
havde været.
Fru Matthiesen - fru Erichsens søster var en anselig skikkelse; hun var kendt for
en lidt skarp tunge og måske et noget ha
stigt temper. Hun og hendes søster fru
Smith var tidligt blevet enker og levede i
København i hver sin lejlighed. Fru Mat
thiesen viste mig megen godhed og gav
mig dog af og til lidt besked, hvis min
opførsel kunne trænge til kritik. Rimelig
vis har jeg spærret øjnene op og ordentlig
gloet, når der kom nye og interessante
mennesker til huse. Fru Matthiesen tog
mig for og advarede mig.
Når nu Nelly kom hjem, måtte jeg hol
de mine øjne beskedent for mig selv. De
stakler har formodentlig alle været meget
nervøse ved Nellys tilbagekomst fra Itali
en. Den unge pige havde været forlovet
om foråret, bryllup lige forestående, da
hendes forlovede blev sindssyg. Det var
en forfærdelig ulykke. Den søde unge
kunstnerinde havde fået et knæk for livet.
Hun havde arbejdet i Italien sammen med
en veninde, og hun kom nu hjem for at
prøve at tage fat igen så modigt som mu
ligt. Det var ikke til at mærke, at der var
en hel tragedie udspillet, alle var de så
rolige og naturlige.
Nelly fortalte løst og fast om sin rejse
og om Venezia og tog frem morsomme
småting, hun havde købt. Også jeg fik en
lille koralhånd, sådan som italienerne
plejede at bære dem imod onde øjne; den
ne fæstede jeg ved min mors urkæde, som
jeg havde til låns med uret, som var min
daglige stolthed.
Familien Macmillan, hvis søn Nelly
havde været forlovet med, boede ganske

nær ved, vi plejede at gå igennem deres
have, når vi gik til Netherfield, hvor
Erichsens gifte datter boede. Disse tre fa
milier var alle meget nære venner og ind
giftede. De ejede disse dejlige store huse
og haver uden for London, men desværre,
nu voksede byen op omkring dem.
Mr Macmillan var den store kendte
publisher, en meget velhavende mand,
som også ejede et stort hus på landet »The
Chase«. Her blev jeg inviteret sammen
med Nelly til en weekend; der var en ung
datter på min alder.
Nelly var fuld af energi i modsætning
til Dora, som altid forholdt sig så passiv.
Nelly ville endelig, at jeg skulle være flit
tig. Hun spurgte mig nu hver dag om,
hvad jeg havde bestilt, så jeg blev noget
skamfuld, når jeg ikke kunne berette an
det, end at have løbet ud og ind med ha
vesprøjten fra green house og så ellers le
get med katten. Jeg måtte altså sy noget
mere på de valmuer med rød silke, som
jeg havde begyndt på. Nelly syntes, jeg
burde have været i skole, men dette holdt
jeg slet ikke med hende i.
Disse gode venlige mennesker tog ofte
mig med til Crystal Palace, som dengang
var samlingssted for den bedste musik i
London. Det var et mægtigt rum, og jeg
havde aldrig hørt sådan orgelmusik. Der
gik ry af de pragtfulde oratorier, som
Londons musikinteresserede flokkedes om
at høre derude. Haven var også pragtfuld,
og mærkelige samlinger var der af de mest
forskelligartede ting, og hver torsdag af
ten var der fyrværkeri. Denne fornøjelse
spillede dengang en stor rolle. Det ene
lange tog efter det andet rullede ind på
stationen, og London tog det som en fest
lig rekreation. Jeg var også med nogle
gange at se det pragtfulde syn og så i an
ledning af Dronning Victorias jubilæum
en hel flåderevy afbildet i lys og raketter.
Fra vore vinduer hjemme kunne vi for re

sten se de bedste raketter, skønt Crystal
Palace lå flere mil borte. Mrs Erichsen gik
altid til vinduet og kaldte mig hen, når
fyrværkeriet sås i det fjerne.
Jeg undrede mig ikke så lidt over den
meget fri opdragelse, de engelske børn
syntes at få. Alt gik dog meget systema
tisk for sig. Der var kun undervisning til
klokken 1 og så en smule lektielæsning.
Der syntes ikke at være nogen strenghed
nødig. Mr Lucas tog også børnene med på
en spadseretur, og så gennemgik de den
latinske lektie. Det syntes mindst lige så
vigtigt at spille tennis. Dette var for mig
noget ganske nyt. Jeg havde megen lyst til
at lære at spille tennis, og jeg øvede mig
efter bedste evne, men jeg var ikke meget
værd med en bold. Jeg lærte spillets gang
og talte op »love, deuce, advantage«, hvad
disse benævnelser betød, forstod jeg ikke
helt, men indførte dem dog uden videre,
da vi fik tennis hjemme på Lolland, hvor
det aldrig før havde været spillet.
Jeg samlede på alle mulige småting,
som man kunne købe på Londons gader
for 1 d. Disse glædede jeg mig til at bringe
hjem til mine små søskende. Dette more
de alle, der kom til Grove Cottage; jeg
havde en æske fuld og stadig fik jeg flere
forærende. Det var en helt interessant
samling.
Det var Dronning Victorias 50 års ju
bilæum midt i juli måned, og store forbe
redelser så man alle steder i den strålende
varme sommer, den ene dag skønnere end
den anden. Mr Erichsen bestemte dog, at
selve festdagen var det ikke noget at mase
sig frem i de menneskemasser, heller ikke
at betale enorme summer for et øjeblik at
se det pragtfulde optog. Nej, han tog sig
en rolig fridag og nød stilheden i den
hjemlige have. Jeg havde engang haft for
nøjelsen af at se dronningen, og billeder så
vi hver dag af hende i avisen. Mrs Erich
sen var fuld af historier om den elskede

dronning, og vi sværmede sammen for
hende og hele den kongelige familie. Jeg
fik da også lov til at komme med og se de
pragtfulde gaver, som var opstillet i Saint
James' Palace. Der var dog en sådan
trængsel, at det var grumme vanskeligt at
få noget at se. Politiet holdt glimrende or
den, og vi arbejdede os langsomt forbi de
store montrer. Mrs Erichsen gjorde mig
dog opmærksom på, at det var nok så in
teressant at lægge mærke til de pragtfulde
sale, vi gik igennem.
Mrs Erichsen tog mig også med på Na
tional Gallery. Alle disse herlige billeder
opfyldte mig mægtigt. De gamle itali
enere forstod jeg ikke, men Leonardo da
Vinci var jeg betaget af. Når vi sad ved
ilden om aftenen, blev malerierne ved
med at stå for mig, den dybe sorg, den
fuldkomne opofrelse, det gennemborede
hjerte. Mærkelig nok alt dette har en
stærk tiltrækning for de unge uudviklede
sjæle, de er nærmere livets store sandhed,
som her udtrykkes på en naiv og rørende
måde.
Der var også yndige billeder i Grove
Cottage, nogle store søstykker, der min
dede mig uhyggeligt om det store hav, der
lå mellem os og Danmark. Et af disse var
malet af Holger Drachmann, malet lige
uden for Newcastle: Han havde som ungt
menneske tilbragt nogle måneder hos
Erichsens på det tidspunkt, da han tænkte
sig at blive maler. Der var dog ét billede,
som jeg særlig beundrede, den unge, yn
dige Alice (mrs Lucas som ung pige), sid
dende ved stammen af et stort træ, en
mørk, tætsluttende kjole, kun en beske
den hvid krave, det smukke brune hår så
net ordnet, et stille blidt udtryk og de dy
be skønne øjne. Jeg kunne ikke blive træt
af at beundre dette billede, og det var let at
forstå, at hun forstod at styre det store
hus og opdrage de fem børn med så megen
stilfærdig dygtighed. Jeg plejede jo ofte at

gå ud sammen med de ældste af børnene.
De havde en fransk lærerinde, som kom
nogle timer om dagen. Ellers læste deres
moder med dem og lod sig aldrig for
hindre eller forstyrre i de timer, som var
fastsat til dette arbejde.
Da de tre måneder var omme, og mrs
Matthiesen skulle rejse hjem, forhørte
mine forældre, om jeg nu ikke skulle rejse
med tilbage, men den gode Mr Erichsen
bestemte, at jeg skulle blive. Han skrev og
forklarede, at jeg nu var rigtig godt igang
med at lære engelsk, og det ville være
synd at afbryde mit ophold nu. Jeg burde
lægge tre måneder til, så ville jeg virkelig
nå at lære sproget ordentligt. Mine for
ældre var meget glade over dette, og jeg
naturligvis jublende. Det fik også megen
betydning for mig, da der efter fru Matthiesens hjemrejse næsten aldrig blev talt
dansk, og jeg lærte dobbelt så meget i de
sidste måneder. Fred Erichsen, den yngste
søn, var også hjemme en del af denne tid,
han var en lang, opløben dreng, som jeg
ikke følte mig helt tryg ved. Det gjaldt
nærmest om at drille eller gøre nar af
mig, og hvis det lykkedes ham at lære mig
rigtig »naughty words«, så var han til
freds og råbte til sin moder, at nu havde
Margrete rigtignok lært noget godt. Han
holdt også af at få mig med ned i deres
arbejdsværelse i kælderen, hvor Herman
havde en drejebænk, og hvor Fred holdt
på med kemiske eksperimenter. Det var
nok umagen værd at få blå og grønne
flammer til at blusse ordentligt op, og så
skære forfærdelige ansigter ad mig. Jeg
tror, jeg flygtede.
Piben fik dog snart en anden lyd, da
Fred kom til at bestille noget. Han ville
være ingeniør og begyndte med at lære alt
fra bunden af og måtte gå rigtigt i arbejde.
Dette morede og interesserede ham så
meget, fra tidlig morgen var han afsted,
og sent om aftenen sad han over sin ma

tematik. Han glemte drillerierne mod
Dora og mig og så godt som sine kampe
mod Herman. Da jeg næste gang kom til
England, var han nået frem til en anset
stilling i sit firma, og han blev senere en af
the directors og rejste ud til Afrika og
America, hvor han tog ledelsen af instal
leringen af store vandanlæg. Han var al
deles mageløs imod sin moder, da hun
blev enke. De boede sammen i mange år
og førte et smukt hus, hvor Nelly da også
havde sit hjem, når hun var i England.
Så nærmede sig da afslutningen på mit
lykkelige ophold i Grove Cottage. Jeg
syntes jo, at jeg havde oplevet uendeligt
meget, og jeg havde lært alt, hvad der på
nogen måde kunne være nødvendigt for
en ung pige i min alder. Det vigtigste var
måske, at min læselyst var vågnet. Mrs
Erichsen gav mig endogså fru Gyllembourg, og jeg slugte alt med begærlighed.
Nej, J. L. Heiberg kunne jeg ikke fatte det
mindste af, og det var endda fru Erichsens
yndlingsforfatter. Fru Heiberg havde hun
jo kendt så godt fra det Suhrske hjem, og
hun fortalte uhyre morsomt om alt fra
den tid.
Jeg skulle nu rejse hjem over Esbjerg.
Der var fundet udmærket rejseselskab til
mig. Frøken Gudme, som havde været på
besøg hos nogle danske venner, skulle
rejse, og jeg kunne være sammen med
hende. Vi kunne netop nå at komme til
København til Theophils fødselsdag den
28. november. Vi fik da en fæl sørejse, og
i de tider var det ikke spøg, så langsomt de
skibe gik. Det var »Riberhus« med kaptajn
Væver. Der var små kahytter, som stødte
op til spisesalonen. Vi havde fornøjelse af
herrernes bøf uden selv at smage noget.
Frøken Gudme tog det dog alt meget tap
pert. Hun spiste en tør kiks ind imellem,
når hun ikke var syg. Vi skulle have været
over på 36 timer, men vi var forsinkede,
og så var der noget, der hed de tre sand-
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barrer, hvorfor man måtte vente uden for
Esbjerg, indtil den rette flod tog os over
dette sted, ellers kunne man blive hæn
gende. Kaptajn Væver var dog en herlig
mand. Vi kunne sagtens. Da vi kom i
land, mødte tolderne op, og det kan nok
være, de måtte veje alle mine små abe
katte og andet stads, jeg havde med hjem
som gaver. Der var to dejlige »fairy
lamps« til mine bedstemodre. Disse var
noget af det smukkeste, man kunne tænke
sig, en lille lyserød glasklokke over en
lampe. Dette skulle tage sig ud på skrive
bordet. Disse måtte dog vist fortoldes. Så
såre vi var færdige med disse alvorlige
forretninger, måtte vi ud og gå en ordent
lig tur. Frøken Gudme sagde, at dette var
det eneste, der hjalp oven på søsyge. Vi

asede os frem i den stærke blæst. Man
skulle op ad en stejl bakke, og der lå nogle
få små huse og en ganske lille by noget
længere inde. Dette var Esbjerg i 1887. Vi
fik så en rigtig god aftensmad og gik lyk
kelige til ro. Hvor længe vi var om at nå
København, har jeg ingen erindring om,
men da vi rullede ind på Københavns ba
negård, stod moder, Haralde og Theophil
og tog imod mig. Jeg snakkede løs, og der
var en moro og latter. De sagde, at jeg
talte med accent, men dette syntes jeg
måtte være noget vrøvl. Vi blev vist kun
en dag over i København. Vi var omkring
på visitter med moder og blev fotografe
rede. Jeg stod og stirrede, og det sejlede
altsammen for mig. Hvor var man dog
træt.

Der gæster på Søllestedgård en søndag i oktober
2922. Billedet er taget af Gunvor Dietrichson, der
senere blev gift med beretterens bror Laurits
Jørgensen (født 1876), der dengang var forvalter
på og senere forpagter af gårdens landbrug.

Beretterens kvikke lillesøster Haralde (født 1874)
med faderen under armen. Da han havde 13
børn, hvoraf de 9 var piger, havde de enkelte
ikke megen lejlighed til at være alene sammen
med faderen.

Faders datter
Efter min hjemkomst fra det store
fremmede land og efter så mange nye
indtryk og oven i købet et andet sprog
mægtigt mente jeg, at jeg måtte betragtes
som voksen. Ja, en stor oplevelse blev det
også at mærke, at jeg var blevet min Fa
ders datter på en ny måde. Det kærlige
favntag, det kys, det herlige blik, jeg kan
endnu drømme derom om natten og sy
nes, at jeg har set min fader.
Han var jo af en sjælden kærlig og mild
natur. Han havde en naturlig myndig
hed, som dyr og mennesker instinktmæs
sigt følte, så han blev uden videre adlydt
uden at behøve at anvende kraftige mid
ler. Han var en usammensat og ikke
stærkt reflekterende natur. Han under
vurderede sine egne evner, som han rime
ligvis kunne have udviklet meget, hvis
han havde haft omgivelser og lejlighed,
der kunne have hjulpet ham. Han tog sig
ikke meget af os som små, men fra bitte
børn elskede og beundrede vi ham, og
hvad kan skildre min glæde, da jeg først
nu rigtig forstod, at han holdt af mig.
Vi plejede at blive holdt lidt på afstand.
Fader tog sig nærmest af os i flok. Vi blev
skiftevis løftet op på hans skulder og kunne
se os selv i konsolspejlet svævende højt
oppe over de andre for derefter hvirvlende
at blive styrtet ned med en kolbøtte og et
herligt hvin. Vi var også med fader på
skøjter. Han havde ikke løbet i mange år,
men der var glans over det hele, når fader
var med. Eller vi sad på bukken hos fader,
når han kørte med fire. Han var også
uforlignelig morsom, når vi spillede
auktionsspil ved juletid, eller når han fa
stelavnsmandag tog sig af de traditionelle
lege. Når tønden blev hængt op mellem
døren fra spisestuen ind til den lille for
stue til bedsteforældrenes soveværelse, og
børnene blev væbnet med hver en god
iæ
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lang knippel og så en efter en løb til med
fuld kraft og slog til tønden, så det brasede
og derpå løb videre gennem den lille dør
og tilbage i spisestuen. Det kunne vare
længe, inden tønden begyndte at give sig,
og det var da en lykke, at der ikke sad
nogen kat indeni. Tænk hvor forfærde
ligt, men lidt ængstende blev det endda,
når tøndebåndene begyndte at løsne sig,
og stavene blev skæve. Man kunne nemt
få noget i hovedet, og man tøvede lidt,
indtil man hørte faders opmuntrende »slå
til«. Og så brasede alle herlighederne ned,
æbler og svedsker, rosiner, mandler og
godter, og vi kastede os henrykte over de
gode sager.
Så skulle vi også slå potten i stykker.
Dette var lige så spændende. Man blev
bundet for øjnene, og fader tog en god
runddans, mens alle sang
Blindebuk jeg fører dig,
Hvorhen?
Til skoven hos de vilde dyr,
som jager dig din arme fyr,
tag væk i din sæk.

1 4 8

Så blev man stillet op og næsen sat lige for
og retning givet. Med knippel i hånden
gik man frem med vaklende skridt. Der
var ingen, der kunne gå lige, og som det
så truende ud med den hævede knippel. Vi
flygtede til alle sider. Det lykkedes dog
altid til sidst, og potten faldt med et mæg
tigt skrald.
Nu må jeg dog ikke glemme det vigtig
ste på fastelavnsmandag, at bide til bollen.
Hænderne blev bundet på ryggen, afstand
målt, når man stod højt på tå, skulle bol
len lige nå næsen. 50 svedsker blev lagt i
nogen afstand i hele spisestuens længde.
Så gjaldt det, hvem der blev først færdig,
enten den, der samlede svedskerne en for
en, eller den, som kæmpede med bollen.
Fader var sjælen i al denne morskab. Han

havde selv som dreng leget disse lege. De
må stamme fra hans fars tid, og vi glæde
de os uger i forvejen til alt dette.
Men nu var fader og jeg altså kommet
hinanden så meget nærmere. Vi kunne jo
ikke tale om alting med hinanden, og han
ønskede ikke hele min fortrolighed og
hjertenstanker, så lidt som han kunne gi
ve mig sine. Dette var underforstået. Me
get kunne have været bedre, hvis han ville
have ladet mig tale. Hemmeligheden var,
det ser jeg, at vi var begge to for svage til
at magte de vanskeligheder, der lå lige for.
Nu tog vi de glæder, vi kunne, og lod
trykket fare.
Tænk at spadsere ud med fader, han tog
mig under armen, så kunne jeg næsten gå
lige så fast som han. Han gik nemlig som
en konge, han holdt sig så rank, han førte
sig med en mageløs lethed. Hvor grufuldt
føret end kunne være, så satte han foden
nok så frit. Jeg følte mig som båren.
Var det så en forårsdag, og vi hørte
fuglene, så betød det jo så meget: »Slid
din tid, slid din tid«, ja, der var endnu
længe at vente, men så begyndte den at
sige: »Såe byg, såe byg«. Så blev der
travlhed, og vi kunne stå længe og se på
maskinerne arbejde op og ned ad de store,
store marker. Og til sidst skulle der fart
på, og fuglen råbte: »Ta' pisken, ta' pi
sken, ta' pisken«.
Fader fortalte så meget om arbejdet.
Alle de nye ideer, der kom frem, korn
sorter, maskiner og priser. Vi byggede
luftkasteller om de mageløse ting, der
måske kunne lykkes, enten det nu var i
marken eller i skoven. Desværre havde
han vist ikke så megen glæde af mig, da
jeg aldrig udviklede nogen virkelig inter
esse for arbejdet. Heldigvis var der andre
af hans døtre, som mødte ham langt bedre
på disse områder.
Fædrelandskærligheden og politik kun
ne vi debattere, og han gjorde mig glø

dende interesseret i forsvarssagen og vort
dejlige højreparti. Jeg havde en broche
med Estrups billede, og jeg var med fader
til politisk valg i Maribo og så vor gode
højrekandidat blive valgt på Maribo torv.
De råbende læredrenge kårede nok
venstremanden, men da stemmerne taltes
op, blev det en anden historie. Vi læste
også de ledende artikler om udenrigspoli
tik og »den europæiske koncert«, som fa
der morede sig meget over. Han læste på
en noget tøvende måde. Dette gjorde em
net betydningsfuldt og spændende.
Hvor rørende begejstret fader var ved
vore musikalske præstationer. Tænk, at
have nogen til at lytte med en sådan over
bærenhed og en sådan tilfredshed, hvis
resultatet var nogenlunde. Haraldes og
mine firhændige var jo i hans øren me
sterværker, ja, Carmen, Tovelille med
flere blev også udført med al den samvit
tighedsfuldhed og begejstring, som vi i
vor alder kunne præstere, og som fader
morede sig. Og vore to-stemmige sange!
Vore stemmer passede så forbavsende til
hinanden, og vi forstod hinanden så fuld
stændigt og havde jo lært alt med hinan
den. Disse sange betød noget for vor kære
fader. Ak, om vi havde kunnet glæde ham
noget mere. Der var indsamlinger over
hele landet til armenierne, og fader satte
igennem, at der skulle være en koncert i
Søllested Kirke. Haralde og jeg måtte så
synge vore Ingemanns Morgen- og Af
tensange.
Fader og jeg havde nu også dejlige rejser
sammen, først og fremmest udstillings
året 1888, hvor fader var blevet valgt som
dommer for får. Dette var en stor over
raskelse og ærgrelse, da dette var et felt,
fader aldrig havde haft med at gøre, hvor
imod heste og hesteavl var faders gløden
de interesse. Der må have været nogle
modstandere mod faders teorier på dette
område, og man har dog ikke kunnet lide

Beretterens farfader og fader var stærkt
forsvarsinteresserede. Haraldes fotografi viser den
lokale skytteforening, hvis skydebane var
indrettet på en eng i Søllested skov.

at forbigå ham. Jeg tror, han gjorde fore
spørgsel, om der ikke forelå en misforstå
else, da hans broder Henrik var den, der
havde interesseret sig for fåreavl.
Fader skulle altså til København en
8-10 dage, og jeg fik lov til at komme
med. Vi skulle bo hos Emma og Marie
Dons, og vi havde en herlig rejse. Jeg
kendte meget lidt til København, havde
kun været to eller tre korte besøg, ganske
vist uforglemmelige dage, da Haralde og
jeg for første gang var med fader og moder

i Det kgl. Teater og så Olaf Poulsen i »Et
æventyr på fodrejse«. Fader havde som
ung haft megen glæde af at se et godt skue
spil, og han ville nu gerne, at vi skulle
forstå, at Det kgl. Teater betød noget
større og mere end almindelig adspredel
se. Han viste os derfor med ærefrygt »Ei
blot til lyst«, og et mægtigt indtryk gjorde
det på os.
Nu var der jo det år den mægtige ud
stilling. Det var et broget syn, det meste
for mig ret uforståeligt, for eksempel
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maskinhallen. En del af det mindede mig
om Crystal Palace i London, hvor der også
var al slags underholdning, brogede boder
og fyrværkeri. Om morgenen, mens fader
arbejdede på udstillingen, forblev jeg hos
Emma og Marie, men om eftermiddagen
og ofte om aftenen spadserede jeg med fa
der ad Gammel Kongevej ind til udstil
lingen. Fader havde så meget at fortælle,
og vi havde det godt sammen, så efter den
tid kom jeg ofte med, når fader var på
rejse, til Odense for eksempel, hvor jeg
har fornemmelse af, at vi havde det ret
besværligt på et forældet, dårligt hotel.
Megen alvor kom vi også til at møde.
Der var dengang pastor Lunøe i Skovlæn
ge døde ganske pludselig af lungebetæn
delse. Der kom brev tidligt om morgenen
fra fru Lunøe, og fader tog straks derover
for at se, hvad han kunne gøre for at hjæl
pe den stakkels unge kone, som fornylig
havde fået et lille barn, to andre småbørn
havde hun på 4 og 6 år. Fader kom tilbage
og havde ordnet mange nødvendige ting
med det samme. Han foreslog nu, at jeg
skulle tage derover og blive en ugestid for
at hjælpe med børnene. Jeg tror ikke
egentlig, jeg kunne være noget for dem,
og der var sørget godt og stilfærdigt for alt
det nødvendige, men det er underlig rø
rende at tænke på nu efter så mange år, at
min kære fader har været så glad i mig, at
han har syntes, jeg måtte kunne være no-
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get for disse mennesker i prøvelsens
stund. Jeg var meget stille og forlegen og
gjorde mit bedste for at holde børnene ro
lige. De forstod intet af moderens beher
skede sorg. Dagen var meget lang. Ud på
aftenen kom fader spadserende derover,
jeg ser ham endnu for mig, som han stod i
døren, »a tower of strength«. Den stak
kels fru Lunøe tog ham ved hånden og bad
ham gå med ind til den døde, hun havde
ikke været derinde hele dagen. Så kom
begravelsesdagen, kisten stod inde i den
store stue med tre fag mod haven. Den
lille pige blev så døbt ved sin faders kiste,
der var stor sorg, men der var også opløf
telse og tro på Guds kærlighed. Jeg følte,
at det bar dem oppe. Jeg husker ikke be
stemt, når dette skete, men det var dog en
del senere.
Jeg havde jo tænkt mig, at jeg, når jeg
kom hjem som voksen dame fra England,
så ville jeg over hele linjen føle mig gan
ske fri. Skolegang og opdragelse havde al
tid stået for mig som tvang, ingen frihed
som hos mrs Erichsen til selv at tage be
stemmelser for den bedste anvendelse af
ens tid. Jeg kom altså med store forvent
ninger, men blev meget hurtigt dukket.
Det var den allerførste dag ved middags
bordet, at jeg begyndte at snakke ganske
frit, mens alle de små så på mig med store
øjne. Jeg kom så med den uskyldige be
mærkning, at det ville falde mig helt
vanskeligt at tale fransk, for det løb sam
men med det engelske og blev noget slemt
kaudervælsk. Dette tog moder meget for
nærmeligt op, og jeg fik en rigtig en over
næbbet. Jeg fik snart at mærke, at der ikke
var nogen forskel, og der blev ikke taget
noget hensyn til mine tanker og menin
ger, så jeg var ikke længe om at lukke til.
Jeg skulle nu læse engelsk sammen med
moder og begynde at lære en voksen dat
ters pligter. Jeg havde ingen anelse om
moders navne på dækketøjet, vidste ikke

forskel på lærreds- og andre lagner,
kendte ikke gæstekammerpuderne og ane
de ikke noget om nr 3's mysterier, tællen
til vask og deslige, at klippe kjoler, kendte
ikke forskel på forstykke, ryg- og side
stykker, gardinstopning, hvor vi alle trå
dede synåle for moder, lapning af folkelagner mange dage i træk, skoning på
kjoler, og hvad det nu var altsammen.
Jeg skulle også skrive en dansk stil om
ugen og læse med mademoiselle sammen
med de andre, dette var jo kun en fornø
jelse. Til foråret, når moder skulle have en
ny og dygtig jomfru, skulle jeg også lære
madlavning.
Vort engelsk bestod nærmest i, at jeg
læste højt i en meget romantisk og lang
trukken bog, hvor heltindens vidunder
ligheder blev beskrevet i det uendelige.
Det var ikke nær så interessant som »The
Daisy Chain« og andre dejlige bøger, jeg
havde læst i England, men jeg gik dog løs
af alle kræfter og læste over stok og sten,
selv om jeg intet forstod. Moder standsede
mig kun sjældent for at spørge om et ord,
som jeg så slog op i leksikonnet. Jeg fik en
mageløs øvelse i at læse op, øjnene måtte
ordentlig være vagtsomme en halv linie i
forvejen, at det ikke skulle gå i stykker.
Moder var jo også optaget af alle slags
bøger, som hun mest læste om natten, og
hun kunne så fortælle ganske mageløst
om dem, vidunderlige billeder fremmaledes, og gjorde et uudsletteligt indtryk.
Således læste hun Dantes »Den guddom
melige komedie«, John Stewart Mili,
Jung, Stilling, »En jøde« af Goldschmidt
og mange andre.
Det skete også, at moder blev belemret
med et og andet moderne læsning, hvilket
altid satte hende i sort humør. Ibsen og
alt, hvad dertil hørte, kunne hun simpelthed ikke tåle. Der blev jo diskuteret så
meget i de tider, det var gennembrudsåre
ne 70-80erne. Den ro, som havde hersket

siden 48, var blevet forstyrret, og Brandes
stod nu op og tændte brand på brand imod
kristendom og gammeldags moral. Bibel
kritik, darwinisme, materialisme, den nye
malerkunst, hele den store bevægelse,
som fejede romantikken ud. Den var svær
at stå imod. Det var, som alle gamle ide
aler skulle væltes. Stakkels moder. Hun
følte, hun havde ret, men hun kunne ikke
forsvare sig, og så gik det ud over humø
ret. Dr Funder blev ofte trukket ind i dis
kussioner, og det gik ret varmt til. Han
holdt på, at de syge skulle der ikke tales til
om deres frelse, og præsten måtte ofte
helst blive borte. De syge skulle have fred.
Moder slog i bordet for ham og udbrød
rasende: »Skaf dem det, dr Funder, skaf
dem det!«
Nå, men nu kommer jeg bort fra, hvad
jeg ville fortælle om de praktiske ting. Da
jomfru Goth kom til, foråret 1888, blev
der en ny og glimrende husindretning.
Gamle Mette kom samtidig som stuepige,
og de to dygtige og pålidelige mennesker
havde moder megen støtte af i det huslige.
Mette var især udmærket. Hun havde
også en udmærket måde at tage moder på.
Der var absolut godhed og respekt dem
imellem. Jomfru Goth var galhovedet,
som pigerne sagde, og det blev ikke let for
mig at gå mellem de regerende højheder.
De sendte hinanden de skarpeste noter,
noget formildet af mig som udsending.
Det var meget morsomt og spændende
at se, hvordan det gik for sig i køkkenet,
og jomfru Goth var altid pæn imod mig.
Jeg begyndte meget tidligt om morgenen,
da der skulle smøres smørrebrød. Jomfru
Goth var meget ordentlig. Ingen krum
mer på brættet, hed det, og så gik det helt
systematisk til. Jeg blev snart ekspert. Så
var der kagebagning og spækken vildt el
ler kalvesteg. Jeg husker kalvestegen til
Haraldes konfirmation af mig pragtfuldt
broderet med spæk. Man lavede fars,
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skrabede kødet uendeligt fint, hakkede,
rørte og masede i to dage - og så var det
spist til en middag. Der var lagkager med
sukkerglassur, sprøjteglassur i et papir
kræmmerhus; der blev sagt, jeg havde
håndelag, og mine præstationer gjorde
stor virkning. Der var slagtning, hvor
man skulle vide, hvordan en gris eller kalv
blev skåret ud, og hvordan alt blev an
vendt. Det løb rundt for mig, men med
tiden blev det dog ganske simpelt og klart.
Koen var nu mere vanskelig, den så man
ikke så ofte, og der var så mange forskelli
ge stykker og navne på hvert enkelt. En
frygtelig historie havde vi engang, da mo
der sendte bud og spurgte efter kallunet.
Jeg anede ikke, hvad dette var i grisen, og
jeg tror heller ikke, moder vidste noget
derom, men Dickens havde oplyst hende
om, at der var noget, der hed kallunsuppe,
som småfolk satte megen pris på. Jomfru
Goth kom i forlegenhed. Hun havde ikke
tænkt, at fruen brød sig om kallunet, så
det var smidt væk. Nu ser jeg »tripe« al
le steder i England, men det blev vist kun
een gang, at moder fik sat igennem, at det
kom til anvendelse.
Jomfru Goth holdt hemmeligheder, når
noget særligt skulle laves, såsom salater
og fine ting. Så lukkede hun sig inde i det
inderste spisekammer. Der var dog ting,
som ikke sådan skulle vides! Og så var der
en vanskelighed for min virkelige læren
husholdning, at jeg aldrig fik lov til at se,
hvordan det gik til, når maden kom på
ilden. Jeg skulle nemlig op fra køkkenet
klokken 10, frokost var klokken 11, så
jomfruen lavede sauce, stegte kotelet eller
andre ting, frokostretter og så videre, når
jeg havde forladt køkkenet. Ligeledes til
middag. Jeg rørte æg i terrinen til øllebrød
og deslige, men en time før middag skulle
jeg op. Med andre ord jeg var ganske uvi
dende og uden nogen øvelse i væsentlige
praktiske ting.

Den økonomiske side anede jeg heller
intet om. Vi sendte bud efter 3 pund smør
ad gangen ovre fra mejeriet, og det var
ofte mere end een gang om dagen.
Det var nu ikke langt fra, at jeg havde
»caught my death« af forkølelse i det kol
de spisekammer og sulekælder. Som vi
dog var upraktiske. Jeg havde en vinter
morgenkjole med vide ærmer og dejligt
hvidt lærredsforklæde, men det blæste
meget koldt op på mine arme, og jeg var al
tid forkølet. Jeg var i de år langt fra stærk.
Der blev sagt, at jeg var vokset for hur
tigt, og jeg holdt mig dårligt. Doktor Fun
der ordinerede en spændetrøje for at holde
skuldrene tilbage. Jeg skulle havde den på
nogle timer daglig. Jeg følte mig også
utryg og fortabt og havde ingen at tale
med, som kunne hjælpe mig. Det første i
denne verden var at være loyal og ikke
sladre. Bedstemoder Jørgensen havde
måske gerne villet komme mig lidt nær
mere, men jeg følte, jeg kunne intet sige.
Der var et mageløst sammenhold imellem
os søskende. Vi var fri og uforbeholdne
over for hinanden på enhver måde, men
jeg var ikke så meget sammen med Haral
de og Caroline Amalie, da jeg nu havde
mit værelse nede ved siden af spisestuen
med himmelseng og tæppe på gulvet og
min sekretær inde ved siden af.
Vi gik tur sammen med mademoiselle,
men ellers var børnene jo i skole hele dag
en. Peter var jo en lille en dengang, moder
var svag, og hun trængte til megen pleje
og daglig omgang i de år, de sidste små
blev født, og jeg var der parat til at stå på
pinde og imødekomme det mindste ønske.
Det lykkedes mig desværre kun dårligt, da
jeg tog alting for højtideligt, men det for
stod jeg ikke dengang.

Bedsteforældrene på Søholt
Det var altså vinteren 1888. Bedstemo
der havde længe ønsket, at jeg skulle være
lidt længere tid hos hende. Hun havde
måske tænkt, at jeg ligesom Gogge
Clausen kunne være daglig om hende.
Men mine forældre kunne vel nok und
være mig i 14 dage et par gange i løbet af
vinteren. Søholt viste sig at være ganske
forskellig i det rolige, daglige liv, end så
ledes som jeg kendte det til de store festli
ge fødselsdage. Min rædsel plejede at
være det øjeblik, når også jeg blev omtalt
ved festtalen på bedstemoders fødselsdag,
og de mange gæsters øjne vendtes imod
mig. Men nu havde jeg altså den oplevelse
at se de elskede bedsteforældre i ro og i det
daglige. Bedstemoder var så flittig og ivrig
med alt, hvad hun tog sig for. Hun gik
endogså ned i køkkenet om morgenen og
talte med jomfru og piger. Hun havde en
rugemaskine i gang, og vi måtte hælde
varmt vand på den flere gange om dagen
og tænk, små kyllinger kom frem til den
beregnede tid. Bedstemoder var travlt
optaget af et mærkeligt sytøj. Hun trak i
bobinet ud og ind sit grå og hvide hår, der
var vasket og ordnet i lange tråde; det var
slet ikke så let, da det ville trække. Så
måtte Gogge ud at stryge det ud. Det
skulle være til en lille lommebog, og ny
delig blev den. Der var også de tørrede
blomster at se til og ordne. Hun plejede i
de år at lave de yndigste ting med tørrede
og pressede blomster på sort atlask. Et helt
skab havde hun ladet lave til fader, alle
slags blade og blomster, årstal stod også
med smukke sving: 1883, moder havde
også fået et lille bord med glasplade over
de uforgængelige blomster. Bedstemoder
og jeg skiftedes også til at læse højt i »An
na Hardenberg«, og vi oplevede alle disse
mærkelige og spændende begivenheder
sammen. Vi håbede til det sidste, at den

Beretterens farforældre Grete og Laurits
Jørgensen fotograferet i 1888 på Søholt ved
Maribo Sø. Begge skildres som milde og venlige.
Hun døde i 1888, han 1889.

unge konge skulle få sin yndige Anna til
brud, og vi græd sammen, da de elskende
måtte skilles. Jeg syntes Birgitte Gøye var
en hård tante.
Bedstemoder ville også have mig til at
synge. Jeg havde aldrig prøvet at synge
alene, men hun havde nogle små lette
sange, dem kunne jeg godt prøve. Der var

»Lille Clara«, og hvad hed de andre? Bed
stemoder spillede og sang lidt med, og
heldigvis syntes forældrene helt godt der
om, da jeg kom hjem.
Det var en kold vinter, så bedstemoder
gik slet ikke ud, men bedstefader måtte ud
og omkring hver dag. Så hjalp jeg til at
varme hans handsker bag kakkelovnen i
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dagligstuen. Frakken bragte Jens Tjener
ind, og så hjalp bedstemoder ham tøjet på.
Om aftenen, eller var det ved middagstid,
sad de to gamle lidt sammen i bedstemo
ders lille stue foran soveværelset. Så læste
de en salme eller et stykke i Testamentet;
hvor så de velsignede ud. De havde levet
så lykkeligt, og de var taknemmelige. En
af de sidste dage, jeg var hos dem, læste
bedstefader højt af sine erindringer. Det
gjorde et uforglemmeligt indtryk, men
forældrene hjemme syntes ikke at inter
essere sig for disse på det tidspunkt, så
det blev slået noget hen, da jeg prøvede at
fortælle derom.
De gamle bedsteforældres guldbryllup
stod jo nu for døren, og der blev talt op og
ned om, hvad der kunne gøres for at
hædre dem. Moder kom frem med den
tanke, at hvis de mange venner og egnens
folk kunne få lov til at være med, ville det
være en anerkendelse og glæde, hvis en
mindesten kunne sættes for dem på Søholt. Vi hørte så ikke noget videre om sa
gen, indtil pludselig der blev sagt, at en
italiensk kunstner var på Søholt og var i
færd med at hugge en basrelief af bedste
forældrene. Fader og moder kom hjem fra
et besøg derovre og beundrede meget
nogle arbejder, som Bracconi havde til
fremvisning. Så var moders idé altså taget
op.
Som så ofte før blev det husfliden, der
blev kaldt til hjælp, for at vi børn og vore
forældre kunne bringe en værdig gave til
den store fest. Moder korresponderede
med mrs Erichsen i London og fik sendt
over en pragtfuld tegning på naturfarvet
lærred til et stort sengetæppe, som kunne
dække to senge. Mønsteret skulle sys med
gul silke, en mægtig bred bort, store
gyldne vaser og en lille bort igen uden om
denne. Det var et mægtigt og prægtigt ar
bejde, og vi gik løs på det med krum hals.
Det var tidligt på foråret, og arbejdet blev

lagt over et bord oppe i salen. Det var
meningen, at nogle skulle sy derpå hele
dagen. Der var også plads til mange på en
gang, så fra sol stod op, til den gik ned,
var vi ved arbejdet. Ja, moder var der hele
dagen, jeg kan se hende endnu der i solen
bøjet over de gyldne krukker. De store sy
ede hun næsten alle. Fru Schrøder kom
også ind og hjalp en enkelt gang, og frem
ad skred det og nåede også at blive færdigt
og smukt monteret til dagen.
Det var også meget spændende, hvad
stads vi skulle iføres. Jeg var jo den eneste
konfirmerede med lang kjole, men så var
der Haralde og Caroline Amalie, store pi
ger, og Anna, Elisabeth, Valborg og Julie,
de små piger. Theophil og Laurits havde
deres bestemte tøj, så de var ingen be
kymring. Moders yndlingsstof var hvidt
moll til os, og nydeligt kunne det blive.
Jeg skulle have et bælte med en meget stor
lyserød sløjfe i atlask, ganske glat, men
helt til gulvet. Haraldes og Caroline
Amalies var med broderede borter i blåt
og rødt i store sving med LJ og GJ. Hvor
det dog passede til dagen, og som det ville
more bedstemoder. De små var også i
hvidt moll. Ja, moder skulle være pragt
fuld. Bedstemoder havde foræret hende
det dejligste silkebrokade med silkefløjl
som besætning og slæb, Charlotte og
Laurina15 havde fået noget lignende. Det
var vist ikke mange gange, at moder
brugte sin pragt, men i mange år blev
slæbet og stoffet brugt til at sy om til bør
nene.
Det var desværre det mest elendige
sommervejr i 1888, og da dagen den 27.
juli oprandt, var stemningen hos os mat.
Vore forældre hadede disse fester, og en
streng lang dag lå foran os. Der var afslø
ring af mindestenen, der blev holdt taler,
og bedstefader takkede med bævende
stemme. Solen kom frem, men så regnede
det atter. Det mægtige selskab bænkedes i

salen til middag, og der blev atter holdt
mange taler, og sange blev sunget. Vi un
ge morede os meget over de morsomme
sange. Søren Holck16 var fyr og flamme i
det muntre hjørne. Efter middagen
spredtes de mange gæster i hus og have.
Maribo-borgerne ville vise Søholt end
nu en æresbevisning, og de kom sejlende
over søen i mange illuminerede både og
sendte fyrværkeri op. Dette måtte vi da
se, og jeg gik i haven med Dora og Nelly
og tre eller fire af fætrene Suhr. Vi more
de os og nød det smukke syn. Dette viste
sig nu desværre at være en forbrydelse.
Da vi kom op til havetrappen, kom moder
os i møde, og jeg fik at høre, at der var
blevet ventet på mig, fader havde bestilt
vognen, og det var ganske forkert og
upassende, at jeg var gået ud. Fader havde
været misfornøjet og ladet moder føle, at
hun ikke passede på sin voksne datter.
Moder græd inde i spisestuen, fru
Schmidt prøvede at trøste, man undrede
sig over, hvad der var på færde, og der
stod jeg brødebetynget. Der skulle drikkes
te, men nu var vognen for døren. Vi kørte
i den lukkede vogn, vi græd, jeg hostede,
nu var jeg nok blevet forkølet af at løbe
om i den våde have. Det var utroligt, at en
voksen pige kunne bære sig sådan ad og gå
alene med herrer i en mørk og kold have!
Jeg kunne intet svare, jeg græd kun, jeg
fattede ikke tilværelsen. Havde jeg ikke
været hos Dora og Nelly i fjor, og alt hvad
de gjorde var godt og rigtigt, og var
Suhr'erne ikke mine fætre, som jeg havde
kendt altid, og jeg var 15 år. Livet var
altså umuligt. Jeg kunne ikke fatte, at jeg
havde gjort noget så galt, at det kunne
foranledige en hel skandale.
Bedsteforældrenes død kom så pludselig
efter deres guldbryllup. Det var ikke mere
end omkring 3 uger efter, at onkel Henrik
var hos os en dag på vej til Clausens på
Sæbyholm. Han fortalte, at bedstemoder

Laurits Jørgensen købte Søholt 1852. Han lod
hovedbygningen ombygge og flyttede derover i
1870. Fotografiet er taget fra bådebroen i 1912.
Søholt overtoges af beretterens farbroder Henrik
Jørgensen.

var syg, og han mente, at det var meget
alvorligt. Han var nu altid tilbøjelig til at
se sort, når nogen var syge, så forældrene
regnede det ikke for så meget. De var net
op meget optagne i de to efterfølgende
dage, så vi fik intet hørt fra Søholt. Så om
natten kom der ridende bud, bedstemoder
var død. Moder kom ind og vækkede mig
meget stille og fortalte, hvad der var sket.
Jeg skulle køre med fader til Søholt med
det samme. Han ville gerne have mig

med. Afsted kørte vi i den lukkede vogn.
Det var en stille sommernat den 21.
august. Solen stod op, da vi skridtede
gennem den lille skov ved Sørup. Et ufor
glemmeligt øjeblik blev det, fader var så
stille. Da vi nåede Søholt, blev vi ført ind
til bedstemoders leje. Hun så så fremmed
ud, som det kolde marmor. Hendes smil
og milde blik forsvundet. Stakkels fader
dækkede sit ansigt med sine hænder, som
han sad der på den lille sofa. Hans skuldre
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bevægede sig så underligt, han hulkede.
Jeg havde aldrig set fader græde.
Bedstefader var meget nedbrudt. Han
var 78 og var ældet meget i de sidste år.
Det var en lang og trang uge inden begra
velsen. Kisten stod i salen, hvor mange
mennesker samledes til talerne, og endnu
flere måtte stå uden for. En lang og sørge
lig vej til graven i Grethes Lund. Bedste
fader gik dog forrest i skaren, og vi undre
de os over hans kraft. Senere kunne det
dog ske, at han glemte, at hun var død, og
han brast i gråd ved at se hendes billede,
som han havde fået forstørret og hængt op
i sin stue. Fader forstod dog at trøste ham
og moder også. Det faldt derfor ganske
naturligt, at han med Jens Tjener flere
gange kom til Søllestedgård i det korte år,
han overlevede bedstemoder, og fader var
også ofte på Søholt og hjalp med forret
ningerne. Bedstefader forpagtede nemlig
Søholt ud til forpagter Aagesen, og jeg var
med fader den tur enten med tog eller
egen vogn den ene gang efter den anden.
Så kom bedstefaders sidste korte syg
dom. Fader og moder var frem og tilbage
til Søholt flere gange, og vi gik i angst og
spænding hjemme. Han var en gammel
kæmpe, den elskede bedstefader. Han sad
og gik oppe den sidste nat for at kunne
trække luft. De støttede og hjalp ham fra
den ene stue til den anden. Til sidst seg
nede han i deres arme, og de måtte løfte
ham op på sengen. De fleste af hans børn
og svigerbørn var til stede. Han talte end
nu og var helt klar, kunne endogså spøge.
Moder kom så i denne stund til at tænke
på den lille historie fra onkel Hans' fødsel,
som bedstefader har beskrevet i sin bog,
hvorledes han var blevet hentet hjem fra
marken og styrtede ind til bedstemoder,
som sad stille og med en afværgende be
vægelse sagde: »Gå ind og glæd dig«.
Dette gjorde sådan et indtryk på ham, så
han ønskede nogen af hans nærmeste ville

sige ham dette ord, når han engang skulle
lukke sine øjne. Moder mindedes dette, og
han gik bort så glad. Det var den 4. juni
1889, da solen stod op.
Et afsnit om fordelingen af arven mellem
faderen og hans søskende springes over
her. Arveopgørelser og arvesager findes
der et overvældende stort og rigt materi
ale om i vore landsarkiver. Det tog som
regel lang tid at gøre et så stort bo op, og
ofte opstod der strid mellem arvingerne.
Faderen havde allerede 1873 overtaget
Søllestedgård.

Beretterens bedsteforældre på Søholt blev
begravet i en lille lund ved gården. Siden 1912
har også familien på Søllestedgård haft gravsted i
Dyrehaven lige ved gården. Billedet er fra
beretterens fars begravelse i 1912.

Til den årlige pinsetur blev alle de
»personvogne«, som der kunne findes forspand
til, fyldt med hvem, der ville med, både herskab
og tjenestefolk. Turen gik gennem de
nyudsprungne skove og endte i haven, hvor der
serveredes et eller andet.

U ng pige
Fader tog sine glæder med os derhjem
me og forstod at give os mange festlige
dage. Han havde fundet Kramnitze med
den pragtfulde søndre strand. Første gang
vi tog derned, var det med mange forbere
delser. Moder mente, at søluften ville
være kold og skarp, så vi blev udrustet
med uldne kjoler, og vi ærgrede os fryg
teligt over at skulle pakkes ind. Vi kørte i
to vogne, vor trofaste Fenris var ikke hos
os den første gang, senere hen plejede den
altid at holde de to vogne sammen ved at
løbe frem og tilbage mellem dem til
skyndet dertil af dens hyrdehundeinstinkt.

At drikke the i skoven om aftenen var
også en af vore største fornøjelser, der var
megen munter forberedelse, og de store
kurve blev pakket på vognen med trefod
og kedel og lidt brænde til at begynde bå
let med. Det var mest i sommerferien, at
dette gik for sig, og Theophil var selvskre
ven til at stå for bålet og kogningen. Vi
andre samlede kviste, der var nok at finde;
det nyttede ikke at pakke ud, før ilden
havde ordentlig fat. Der skulle først koges
kartofler. De smagte vidunderligt med
koldt smør og forskelligt pålæg til smørre
brødet, og theen, som ofte smagte lidt
røget, kom til sidst. Har I nu tal på theskeerne? kom det lidt ængsteligt fra mo-
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der. Hun må ofte have haft det lidt drøjt
på disse noget primitive skovture.
Frokost i haven gik for sig med noget
mere stil. Vi var ordentlig bænkede ved et
langt bord. Der var to piger om at bære
tingene ned i en klædekurv, og så var det
ikke altid lige vellykket, for fader sagde, at
der var træk. Jeg tror, det var det, der gav
ham indskydelsen til at plante alle de nå
letræer mod nordsiden. Han havde også
plantet sådanne dejlige nåletræer uden for
Schrøders hus. De så ikke ud af ret meget,
men han sagde: Her har jeg anlagt en god
lun dyne, som ordentlig skal lune for hus
et. Det ved de nu ikke noget om, men en
skønne dag skal de nok blive glade for den.
Han drømte ikke om, at hans elskede Hel
ga skulle komme til at bo der i over 20 år.
Disse sommerglæder med udflugter
kulminerede næsten, da fader fandt på, at
vi alle skulle ud at sejle. Han talte med
skipper Lund i Kragenæs, som sejlede sin
jagt imellem øerne og på København. Fa
der kunne leje den hele for nogle dage, og
skipper Lund og hans søn ville tage os
derhen, hvor vinden blæste. Der var ikke
noget så prosaisk som en motor. Dette var
da et større eventyr. Lasten var redt op
som en søsterseng på begge sider. Der
skulle moder, Caroline, vi unge piger og
børnene sove. I skipperens lukaf var der
gjort plads til fader, Theophil og Georges
Dreyer. Jeg kan ikke sige, jeg var videre
hyggelig ved det hele. Jeg kendte jo søen
og al dens lumskhed, men der var ellers
stor begejstring. Der var meget lidt vind,
da vi stod ud fra Kragenæs, men den var
østen, så vi gik over Langelandsbæltet. Vi
spiste frokost, og alt så smilende ud, men
vinden løjede mere og mere af, og der var
en del dønning, så de fleste af familiens
medlemmer blev søsyge. Vi lå på dækket
og duvede op og ned. Det var knap så
morsomt. Næste dag kom vi til Svend
borg, hvor vi gik i land. Moder var meget

træt og tog ind på et hotel med Valborg,
som virkelig havde været meget syg. De
havde måttet lade hende blive på dækket
om natten, en presenning var bredt over
hende, en herlig sommernat, men duggen
lå tæt over hende om morgenen. Vi ople
vede nu mange ting i Svendborg. Fader
bestilte øllebrød på Christiansminde til
hele det store selskab, og børnene var me
get forbavsede over alt det, de så. Om
natten lå vi fredeligt for anker i Svendborg
Sund, og om morgenen sejlede vi for en
god brise til Lohals på Langeland. Elisa
beth og jeg lå med hinanden under armen.
Det gyngede dygtigt, men vi morede os.
Den eneste, der kunne gå i kabyssen og
lave os lidt mad, var Georges. Han var i sit
element som ægte sømandssøn. Han sør
gede for forplejningen og gik rundt og tog
en hånd med i alt, hvad der foregik. Vi
kom tilbage til Kragenæs, som havde vi
været på en jordomsejling. Vore forældre
havde uhyre fornøjelse af eventyret og af
at have trodset besværlighederne.
Til København kom vi kun sjældent i de
år. Det var altid en stor begivenhed, når vi
så kufferten komme frem og hørte, at
vore forældre skulle nogle dage til hoved
staden. Vi følte os løsslupne og kunne or
dentlig more os ved klaveret eller sætte
håndarbejder igang, som plagede moder.
Theophil holdt ikke af København, skønt
vi hørte meget om alle de dejlige ting, han
fik at se på museer og på rustkammeret.
Men skolen var sådan en tvang, og han
holdt ikke af at læse. Leunings var mage
løs rare mennesker. Theophil havde aldrig
andet end godt at sige om dem, men de
var ganske uforstående over for en ung
dreng. Nu kom der dog engang opfordring
til Haralde og mig om at komme med til
skolebal. Moder var meget optaget af,
hvordan dette bedst kunne sættes i scene.
Hun kunne ikke selv rejse med os, så hun
fandt på at sende vor gamle stuepige

Mette med os. Mette var vant til Køben
havn, hvor hun havde tjent i mange år, så
hun kunne sørge for, at vi kom pænt i
baltøjet og kunne tage imod os, når vi sent
om aftenen kom tilbage til hotellet. Ha
ralde og jeg var henrykte. Sikken en ople
velse.
Vi skulle have nye kjoler; vi havde gået
i dyb sorg, helt sort, for vore bedstefor
ældre, men nu syntes moder, vi kunne få
et par lyserøde kjoler. Det var tyllsnederdele, brusende tyil, med atlask i, snøre
ned ad ryggen, vi var ganske ens og meget
glade for vore fine kjoler. Til moro for
vore forældre stod vi opført i avisen som
»frøkenerne Jørgensen fra Søllestedgård
med suite«. Men ak, så var jeg så uheldig
at få gulsot. Jeg havde følt mig ilde nogle
dage, og selve balaftenen kunne jeg næ
sten ikke holde mig oppe. Hvordan jeg
kom gulvet rundt, ved jeg ikke, men det
var af største vigtighed at gøre Theophil
en smule ære blandt hans kammerater.
Der var Suenson, Dreyer og Leuning.
Disse havde han talt meget om, og vi
måtte holde ørerne stive og træde op på
passende måde. Der var megen munter
hed ved souperen.
Heldigvis holdt Georges Dreyer ikke af
at danse, så vi blev hurtigt enige om at
sidde og se på de andre og snakke lidt hyg
geligt. Haralde var helt anderledes flink,
hun kom glimrende ud af det med alle, og
så var hun så sød imod mig, da vi meget
trætte kom tilbage til hotellet. Næste dag
skulle vi hjem. Tante Lise havde skrevet
til moder, at Margrete så meget dårlig ud,
og jeg måtte også på hovedet i seng og lå
syg temmelig længe med den slemme
gulsot.
Dette var i efteråret 1889. I sommerfe
rien 1890 kom Georges med Theophil
hjem til os for første gang. Han gjorde et
noget fremmed indtryk, men han var jo
også født i Kina, hvor hans fader som of

ficer i marinen havde lagt kabler ud for
Store Nordiske Telegrafselskab og været
chef for selskabet hist ude. Dette var den
store vide verden. Georges havde også
som dreng været på Island, hvor han på
egen hånd var rejst fra sted til sted på he
steryg og så sejlet hjem med sin fader,
som var chef for eskadren det år. Han var
så forskellig fra os og havde læst det meste
af den danske litteratur, talte også fransk
med stor lethed, var som et pillet æg i
klædedragt og var altid mærkelig taktfuld.
Han vandt vore hjerter.
Theophil og Georges var meget optagne
af at udskære i træ den sommer. Der var
fundet dejligt gammelt moseegetræ i den
forreste eng. Georges var begejstret over
dette materiale. Han var så dygtig med sin
kniv og fik Theophil så interesseret, så
han skar en lineal til fader med runer »til
den gamle brune bjørn«.
De to unge nød al slags morskab med
hinanden. De stod op før solen for at prø
ve, om de skulle møde en buk. Anton
Staldkarl måtte kalde. Georges havde en
snor om armen, og Anton blev ved at
trække til og trække, til han viste sig i
vinduet, og så var der ingen tvivl om, at
han var vågen og parat til at komme af
sted. Mindet om disse sommermorgener
står endnu i en herlig glans. Om efter
middagen fik vi ofte en god tennis. Vi sad
på havetrappen efter middag, hvor kaffen
serveredes og ventede, til solen ikke var så

Emilie (Mølle) fotograferet omkring 1900 i
Søllestedgårds have af storesøsteren Haralde.
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stærk. Der kom ordentlig fart i spillet, når
Georges var med. Tennisplænen var ikke
videre god. Græsset var så gammelt og
blødt, så bolden havde ikke så stærk en
fart, men vi spillede vort eget tennis og
morede os dejligt. Tennis var dengang så
godt som ukendt i Danmark. Jeg havde
min erfaring og øvelse fra England, og vi
brugte de engelske benævnelser for op
tællingen. Fader kom ofte for at se til, og
han morede sig særligt, når bolden kunne

holdes gående fra den ene cour til den an
den. Han bragte gæster ned i haven for at
se på os. Alle disse sommerglæder var
forbi med sommerferien, og det føltes
som en stor tomhed.
Næste år tidligt om foråret fik vi et
længere besøg af Georges. Han havde
været syg, og lægen havde sagt, det var
nødvendigt for ham at få forandring og en
lang hvile, så skolen havde givet tilladelse,
og vore forældre havde tilbudt, at han

Beretterens forældre holdt sølvbryllup i 1895 med
æresport og guirlander. Haralde fotograferede.

Blomsterskib lavet af gartneren og børnene til
godsejerfruen Helga jørgensens 50 års fødselsdag
1899. Blomster af hyacinter blev trukket på
ståltråde. Tre af hendes yngste børn, Jutta.(født
1885), Carl (født 1891) og Emilie (født 1890) ser
til.
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Herregårde 7

måtte tilbringe nogle måneder hos os. Jeg
var ikke helt vis på, at det ville være beha
geligt at have en fremmed i huset så læn
ge, da han ikke kunne undgå at komme
ind i vore forhold noget mere, end jeg
brød mig om. Han ville kritisere. Der ville
opstå vanskelige situationer, som ville
forøge mine i mange måder besværlige
forhold. Mærkelig nok havde Georges fået
nys om disse mine tanker, så vi begyndte
med at tage en tørn. Jeg nægtede for re

sten at have haft nogen som helst uvilje
mod ham og hans besøg, men Georges
ville have en bestemt udtalelse fra mig
om, at vi skulle være venligtsindede imod
hinanden, ellers skulle jeg slet ikke have
det smukke lille vindsel, som han var i
færd med at skære ud. Vi var meget barn
lige, men det anede vi ikke. Vi tog alt så
alvorligt.
Haralde var på dette tidspunkt i Køben
havn og gik på frøken Zahles kursus for at
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tage præliminæreksamen. Dette var den
gang regnet for en ypperlig adgangseksa
men til mange forskellige ting, og Haralde, som var så dygtig, skulle dog bydes
den chance. Der havde været mange be
tænkeligheder ved dette skridt, men da
Kristine og Marie Skov, som styrede deres
egen skole i Hellerup, påtog sig at have
Haralde i huset, blev vanskelighederne så
meget mindre. Forældrene følte sig trygge
for, at Haralde ville være under den
hjemlige kontrol.
Jeg havde nu flere gange lejlighed til at
besøge Haralde derinde i den store by, og
vi var meget lykkelige ved at være sam
men. Jeg fulgte hende hver morgen fra
»Johannelyst«, hvor Skovs boede på den
anden side Svanemøllen, ind til Zahles
Skole. Nogle dage om ugen måtte vi
hjemmefra lidt over 7. Der var næsten 3M
times gang til skolen, da Haralde skulle
være der til gymnastik klokken 8. Vi gik
rask. Haralde fik mig lært at skridte or
dentlig ud og gå med appel. Hjemme var
vi slemme til at dase og ase, da føret ofte
var så rædsomt. Ofte hentede jeg også
Haralde om eftermiddagen, og så var vor
store fornøjelse at gå ind og spise en læk
ker konditorkage. Vi måtte dog være me
get sparsommelige med vore penge. Jeg
havde ganske vist fået 20 kroner, som
skulle være mine, men der var grumme
meget at bruge dem til. Haralde kunne
dog somme tider finde en 10 øre eller en
25 øre et sted i en lomme, hvor den var
blevet glemt, og dette morede os så dob
belt. De gode Skovs var så venlige imod
mig, de tog mig med i teatret, og de bad
unge piger hjem, som de syntes, Haralde
skulle slutte sig til, og dog havde vi det
ikke helt godt med dem, da de dominerede
os for meget. Haralde kunne ikke frit væl
ge, hvem hun syntes bedst om af sine
kammerater. Nej, frihed havde vi ikke
meget af. Vi fik også skænd en aften, vi

havde været inviteret til Leunings og hav
de spadseret den lange vej hjem. Marie
havde siddet oppe efter os, og klokken var
»et kvarter på tolv«.
Endnu værre gik det, da vi havde været
til middag hos Georges forældre. Vi havde
haft det så ganske yndigt. Der var en så
dan stil og skønhed over det hjem, og vi
havde siddet oppe efter os, og klokken var
som vi havde hørt om fra Theophil. Både
Haralde og jeg havde fået hver en lille
ting, og der blev vist os så megen venlig
hed. Der blev så tale om en søndagsud
flugt til Frederiksborg Slot, Theophil, Ge
orges, Haralde og jeg med fru Dreyer. Vi
sagde tak til denne udmærkede plan, men
da vi kom hjem og fortalte Skovs derom,
mødte det bestemt modstand. Haralde
skulle være flittig, hun måtte ikke sprede
sig for meget, og der blev skrevet hjem
derom, og jeg fik besked om, at jeg måtte
skrive til fru Dreyer og sende afbud. Dette
kom jeg meget kejtet fra, og Theophil blev
meget vred og såret over, at jeg kunne
skrive så dumt et brev til hans venner. Jeg
havde altså ikke mindste begreb om at
skrive et høfligt og ordentligt brev. Jeg
græd mine modige tårer og følte mig me
get uvidende og uduelig. Vi prøvede så at
gøre bodfærdig visit og forklare så godt
som muligt, at vi ikke på egen hånd havde
lov at tage bestemmelser.
Trods alt det store opofrende arbejde,
Skovs anvendte på deres skole, så tror jeg
ikke, de havde megen forståelse af ung
dommen, og de overanstrengte Haralde.
Det viste sig, hun ikke kunne tåle den lan
ge spadseretur og gymnastik, og hun læ
ste for meget og blev så tynd. Moder hav
de nogle vanvittige ideer om hendes klæ
dedragt, så hun kunne ikke gå klædt som
de andre unge piger. Skovs holdt med
moder. Haraldes gamle kåbe kunne godt
sys om, og hun gik og så ud! På skolen fik
de det indtryk, at hendes forældre måtte

have det forfærdeligt småt, og frøken
Skov blev spurgt, om Haralde måske øn
skede at give nogle timer i matematik til
yngre elever, da hun var så dygtig i dette
fag. Dette fik vi dog først at vide flere år
senere.
Tiden gik dog hurtigt, og Haraldes ek
samen stod for døren. Forældrene havde
rimeligvis ventet noget aldeles storartet.
Der var noget, der hed udmærkelse, og
dette havde de vist tænkt, at Haralde sag
tens kunne opnå. Så i stedet for at være
glade og taknemmelige for så pænt, hun
havde klaret sig, var der nu en misfornø
jelse med, at den danske stil ikke havde
været til mere end mg. Haralde blev ikke
tilbudt at fortsætte læsningen og blive
student. Hun havde heller ikke brænden
de lyst dertil, skønt da øjeblikket kom, og
hun skulle sige farvel til skolen og kam
meraterne, følte hun, hvor glad hun hav
de været ved disse år. Forældrene længtes
dog efter at få den kære Haralde hjem. Jeg
kunne ikke forstå, at Haralde ikke havde
lyst til at undervise, og jeg mente, at når
hun nu havde den herlige eksamen, så
stod verden hende åben. Hun kunne drage
ud som lærerinde og komme til at se andre
mennesker og andre egne. Hvordan det
skulle gribes an, vidste jeg ganske vist ik
ke. Haralde blev dog ved sit, hun hadede
at undervise.
Ikke desto mindre blev det dog til, at
hun skulle læse med den lille Ingeborg
Schrøder. Det lille forsagte og forlegne
barn mødte op hver formiddag og stod
ulykkelig ved døren, mens moder rasede
videre med hvad travlhed, vi for øjeblikket
var optaget af, og hun måtte vente, til
Haralde fik løbepas og tid til at tage sig af
hende.
Det blev en meget mærkelig vinter efter
lille Carls fødsel den 1. oktober 1891.
Gamle Ane havde passet os alle, men var
nu træt, og Dorthea og børnene trængte

til hende hjemme, så moder var uden den
kyndige og kærlige hjælp,- som hun havde
været vant til. Hun mente vistnok i sit
stille sind, at hun kunne pleje den lille
dreng en hel del bedre. Anes metoder var
ikke just hygiejniske, og der kunne være
mere moderne orden og præcision. Jeg lå
hos moder i soveværelset, og drengen var
vel knap 14 dage gammel, det var så mær
keligt, at han ikke græd, men »knirkede«
ganske svagt og fægtede med sine bitte
arme. Det forskrækkede mig, når jeg
tændte lys og så dette den ene gang efter
den anden. Vi vidste ikke, hvad vi kunne
gøre. Laurits kunne godt hjælpe til hist og
her, han var altid så god og tålmodig, li
stede på tåspidserne og med krumme knæ
og bar brænde ind i stuerne fra gangen, og hjalp nu med at skylle sutteflasker. Vor
lille Carl, den yndige Jille lyse dreng, blev
sandelig passet og plejet. Han var så skær
og fin, så ren som et pillet æg, var altid i
rent tøj, blev vejet hver uge og omhygge
ligt regnskab holdt over hans vægt. Det
kneb at få den op i begyndelsen, men så
trivedes han herligt og var vor glæde og
stolthed. Det gik dog noget ud over fader
og andre ting, men frøken Femmer var
mageløs til at læse højt i Dickens. Hun
havde aldrig læst disse før, så det morede
hende lige så meget som os, for hvem
Dickens altid var en opmuntrende og be
roligende lekture. Aftenen gik hurtigt, og
et kapitel fik vi ofte ind imellem skoleti
merne, som så måtte finde sig i at blive
lidt forkortede. Frøken Femmer syntes,
dette var meget galt, men når forældrene
så kraftigt opfordrede hende til Dickens-læsning, var hun for ung til at kom
me med nogen alvorlig indvending.
Faders rejseplaner tog vi ikke rigtig al
vorligt i begyndelsen, men da han be
gyndte at korrespondere med Det forene
de Dampskibsselskab angående deres skibe
på Middelhavet, begyndte vi at gøre store

øjne. Hvordan moder kunne rive sig løs
fra alt dette herhjemme og rejse bort i to
måneder, det var næsten ikke til at fatte,
men uden moder ville fader ikke af sted.
Nu ville fader ud at sejle, han ville se
Middelhavet.
Der gik skib »Christian Broberg« fra
København, Goteborg, Portsmouth til
Genova og Palermo. Derfra kom det mest
æventyrlige: et italiensk skib fra Palermo
til Tunis, hvorfra så et andet Forenet
Dampskibsselskab-skib skulle tage dem til
Smyrna og Konstantinopel. Vi fulgte fa
ders planer på kortet med de rigtige dato
er, hvordan det skulle passe.
Tænk, Haralde skulle med. Hun var ik
ke helt glad, det var ikke til at vide, hvor
dan det ville være at rejse alene med fader
og moder i to måneder. Hun tog til Nak
skov et par gange om ugen for at lære at
fotografere, så hun kunne tage billeder fra
rejsen. Det var dengang meget mere
vanskeligt end nu, hvor man har de små
apparater. Dette var en ret stor kasse, og
man bragte sine glasplader med sig. Et
mørkekammer blev indrettet i brænde
rummet under trappen ved entreen, og
dette stod for os som noget uhyre roman
tisk med det kulsorte mørke og den røde
lampe. Stakkels moder må have været
meget betænkelig ved at skulle afsted,
men hun havde meget dygtige og pålideli
ge piger og vidste, at hun også kunne stole
på mig. Schrøder og Hallager var jo faders
støttepiller, så der var for så vidt ikke no
get at ængste sig for.
Moder syntes dog, det ville være mere
»comme il faut«, om der var nogle ældre
ansvarshavende i huset, så hun bad tante
Lise og oberstløjtnant Bauditz om at
komme over og tage forældrenes plads,
mens de var borte. Dette var en ganske
mageløs ordning. Der var nogen for fol
kene at arbejde for, og det stivede af til
almindelig god opførsel.

Hvor var de søde og hyggelige. Vi
sluttede os hjerteligt til dem med det
samme. Jeg følte dog, at et stort og dejligt
ansvar var lagt på mig. Jeg skulle tage mig
af alt på moders vegne. Både jomfru Goth
og børnene ville vente dette af mig. Jeg
var lige 19 år, og jeg var overbevist om
min egen duelighed og vidste bestemt,
hvordan jeg kunne indrette mig. Det
skulle blive langt bedre gjort. Jeg skulle
ikke spilde min tid. Nu skulle der sandelig
overkommes noget.
Men hovmod står for fald. Det be
gyndte ikke for lovende. Aldrig så snart
var forældrene vel afsted til København,
hvor de skulle afvente deres skib, før Julie
fik en finger klemt i rullen. Hun havde
ikke kunnet modstå fristelsen til at vove
sig lidt ned at se på pigerne i stryge- og
rullekælderen og skulle så gå hen og putte
fingrene i rullen. Hun var jo en ganske
lille pige, 7 V2 år, og hun kom jamrende op
og kunne kun få frem: Rullen, rullen.
Fingeren så slem ud, neglen ville nok gå
af. Hvad skulle jeg dog gøre. Der var lige
kommet telegram fra fader, om jeg ville
møde ham nogle timer i Maribo, da han
kom over i hast for at stemme, rimeligvis
landstingsvalg. Jeg var bange for, at fader
helt ville miste tilliden til mig, når jeg
ikke bedre kunne passe på mine små sø
skende, og fortie dette uheld kunne jeg da
heller ikke, så det var en ren gal historie.
Fader tog det dog mere roligt, men det var
en nyttig advarsel.
Da jeg nogle dage senere kom gennem
spisestuen og så Mølle17 og Peter hænge
lovlig langt ud ad vinduet, blev de kom
manderet ned, og da de anden gang et
øjeblik senere var der igen, fik de hver en
kraftig ørefigen. De gloede forbavsede på
mig, de havde ikke oplevet, at søster
Margrete kunne gå sådan til værks, men
de tog sig det til indtægt og var lutter ly
dighed derefter.
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Jeg var tidlig på færde om morgenen,
klokken 6 var jeg på benene og var meget
hurtigt færdig til at tage fat på sytøjet. Nu
skulle børnenes tøj i orden. Solen strøm
mede ind i salen, hvor jeg sad hyggeligt og
fredeligt i de første morgentimer, inden
tante Lise og Fafle skulle have the op på
det røde gæstekammer. De små syntes det
var storartet at få sommertøjet så pænt.
Anna, som var hos frøkenerne Skov,
skrev til mig: Jeg håber, kære Margrete,
du også tænker lidt på vintertøjet!
Frøken Femmer var også fyr og flamme
for, at det skulle gå godt frem i skolen, og
det forsømte skulle indhentes, og de søde

børn faldt i med denne iver og var så flitti
ge og artige; det gik som en leg.
Hvor var foråret dejligt, som vi nød ha
ven og køreturene, som fader havde ind
rettet. Der skulle køres en tur for tante
Lise og Fafle hver dag, og så kunne børne
ne og andre være med, som det bedst
passede. Tante Lise og frøken Femmer
blev hurtigt gode venner, og de havde al
slags spøg for. Vi fik nogle iskolde dage,
og de frøs forfærdeligt på køreturene.
Ganske blå i ansigterne blev de ved at
spørge hinanden: »Fryser De, fru
Bauditz?« Tante Lise elskede at få Carl ind
i den lille dagligstue, når hun kom ned om

Leg i Søllestedgårds have fotograferet ca 1912.

morgenen. Så havde jeg det søde barn ba
det og klædt på og flasken varm, så han
kunne rulles ind i sin lille kurvevogn og få
sin formiddagslur. Vi havde fået en bar
nepige til ham, men Mette passede ham
om natten, og jeg gjorde ham i stand om
morgenen, så den unge pige gik nærmest
til hånde. Jeg var lykkelig ved at mærke,
at alt gik vel. Hvor var det dejligt at arbej
de og gøre nytte og så at have sin frihed til
at indrette sig. Der var bøger, jeg så gerne
ville læse. Der var Grundtvigs liv, som jeg
Læste med megen interesse og ungdom
melig kritik. Vi havde ingen tillid til alt
det grundtvigske. Det var ikke alvorligt
nok, »det lille ord« blev så let til bare ro
mantik.
Det var nu det gamle kongepars guld
bryllup den sommer. Vi skulle have en
stor fest på gården. Folkene skulle spise i
alleen, hvor der var dækket lange borde.
Jomfru Goth havde bagt tærter og lagka
ger, og gode stege var stegt. Folkene
strømmede ind, og der blev en herlig stem
ning. Der blev udbragt skåler for landets
kongepar og for godsejeren og fruen. Jeg
følte mig noget fremmed over for folkene.
Vi kendte ikke hinanden så godt, som da
jeg var barn, men de var alle så venlige
imod mig. De stod på broen mange af dem
og sang, mens jeg spillede og sang fædre
landssange oppe i salen.
Det var en meget lykkelig og ufor
glemmelig tid for børnene. De elskede
Fafle, den gamle, noget stive officer, som
havde en hyggelig måde at gå rundt og
interessere sig for enhver småting. Han
elskede pottemagerarbejde og fandt på at
lave et morsomt fad, hvori han ridsede
alle navnene på de steder, vore forældre
besøgte. Han opdrog også på børnene og
holdt dem i militær orden. Vor lille Emilie
var hans yndling, hun var lige to år og
havde været meget længe om at lære at
tale, Fafle var fortryllet af det yndige

barn, og hun udviklede sig forbavsende i
den tid. Hun var den dejligste lille skab
ning, og vi morede os usigeligt ved at se
hende lære alt muligt. Nu kunne hun tale,
og det helt rigtigt, men hun kaldte sig selv
Mølle. Når vi kørte på vogn, talte hun
med sig selv hele tiden og lagde mærke til
alt, hvad vi kom forbi. Det var Mølles hø
ne, og det var Mølles mølle. Vi forkælede
hende måske, men hvor kunne vi lade
være. Fafle lærte hende nu en lang sæt
ning, som hun skulle frem med, når for
ældrene kom hjem: Velkommen hjem fra
Konstantinopel.
Der var æresport og fin modtagelse til
de tre vidtberejste. Lille Emilie trådte
frem af skaren på trappen og kom med sin
lange velkommen, og tante Lise morede
sig over at se moder køre op gennem går
den så strunk og smilende i en fin ny hat.
Hun var vant til at se moder hensmeltet i
tårer ved enhver højtidelig lejlighed.
Fader var opfyldt af alle sine oplevelser
og fortalte spændende om, hvordan de
havde handlet på bazarerne i Tunis og
Konstantinopel og var blevet budt tyrkisk
kaffe, mens de pruttede med den højst
mærkeligt udseende jøde i gul atlask og
tøfler. Der var hvid silke til kjole til mig
og en tyrkisk bachelik købt i Tunis. Der
var også andre silketøjer, hvoraf det ene
dog var lovlig påfaldende, så moder fik
lavet fine silkedyner deraf til det røde
gæstekammer. Fader havde været lykkelig
ombord i de dejlige skibe. Moder sagde, at
når han stolt og glad stod på broen, blev
han taget for at være selve kaptajnen. Det
forenedes konsuler havde været udsøgt
venlige imod de rejsende. Hvor de kom
frem, var de blevet hjulpet til at se det
mest mulige. Tænk, de havde set Græ
kenland og det vidunderlige Bosporus.
Haralde var så fornøjet og så henriven
de ud i sin røde Garibaldi-hue. Hun var
kommet så godt ud af det med moder. De

havde ganske vist begge været søsyge i
begyndelsen, men så havde kaptajnen
hentet dem op af kahytten og anbragt dem
i hængekøjer på dækket; der havde de lig
get så godt og gynget frem og tilbage og
kom sig fra den fæle syge.
Det var den sommerferie (1890), tror
jeg, at fader begyndte at tænke på at få
bedstefaders bog trykt og sendt ud som
»manuskript for venner«. Der lå tre
smukke bind fint skrevet med bedstefa
ders egen hånd i danske gotiske bogstaver.
Det var ikke helt let at læse, men moder
var dog dygtig til at Læse skrift og læste nu
højt for fader og os. Mange smukke styk
ker deraf læste hun også for bedstefader
Boisen og andre venner. Jo mere vore
forældre satte sig ind i dette værk, desto
bedre syntes de derom. Vi unge var lidt
forbavsede. Det var ikke så længe siden,
de havde rystet på hovedet, når det en
enkelt gang havde været omtalt, at bed
stefader havde skrevet memoirer. De hav
de set så kritisk på de gamle. Ganske vist
var der meget i disse optegnelser, som var
naivt, mennesker og forhold ikke just be
dømt lige forstandsmæssigt, men der var
netop noget rørende ved hele måden, og
det var jo nærmest skrevet for hans børn
og passede på hans tid. Vi unge var aldeles
optagede af bedstefaders beskrivelse af li
vet på Søllestedgård i hans barndom og
ungdom. Hvor var det skønt og æventyrligt altsammen. Hans vidunderlige kær
lighedshistorie med den yndige Grethe
var ganske betagende. Jeg så på min ring
med de tre røde stene, som bedstemoder
havde givet mig efter hendes egen, jeg
havde jo kendt dens historie. Og hvor
mærkeligt, at Laurits Jørgensen og Helga
Boisen skulle mødes i næste generation og
nu virkelig fik hinanden. Hvor blev vi
romantiske.
(NEU 35975, skrevet i 1930erne).
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Beretteren havde besluttet sig for at dele
livet med den omtalte Georges, der stu
derede medicin. Forældrene var strenge
ved valg af svigersønner. Der var ialt ni
døtre i børneflokken, og der skulle være
passende medgift. Margrete tog dog sa
gen i egen hånd, idet hun rejste hjemme
fra, og Georges endte som internationalt
kendt videnskabsmand, professor ved
Oxford universitet. Hans virke har
Margrete Dreyer beskrevet i bogen: Ge
orges Dreyer - A Memoir, Oxford 1937.
Sommerferierne tilbragte professorfami

lien på Søllestedgård, og 1937 flyttede
Margrete Dreyer som enke tilbage til
Danmark. Tove Jørgensen har i Oxford
oplevet hende som den levende og højt
begavede værtinde for sin mands medar
bejdere og venner, unge som ældre.
Syv af de ni døtre på Søllestedgård for
blev ugifte. De fem boede i København,
alle med et rigt og aktivt liv, fortæller
Tove Jørgensen, der mener, at hendes fa
stre ville være helt enige med Ingeborg
Lange i dennes slutord side 115. Men en
enkelt tog altså sagen i egen hånd.

Harald? og en veninde fotograferet i den såkaldte
»Bjørnevogn« foran »Ståltrådsporten«, der er fra
1760erne, dog med fornyet træværk. Hun blev
gift med præsten Bojsen Møller, men døde 1902 i
sin første barselseng.

1. Oppe i Onkel Christians er stadig betegnelsen
til to gæsteværelser i øverste etage ud mod
sydgavlen. Onkel Christian er vistnok den bro
der til den første Laurits Jørgensen, som fra
sagde sig sin arv i 1836, for at broderen skulle
kunne redde gården. Han blev en velstående
urtekræmmer i København og kom undertiden
på besøg. Andre navne til gæsteværelser er det
røde, det grønne, kahytten, det store, skolestu
en og jomfruburet.
2. Clausens børn, det er halvkusiner og -fætre,
Faderen Christian Clausen Bagge var forpagter
på Sæbyholm under Krenkerup gods.
3. Morfaderen Harald Boisen overtog et præste
kald i Sakskøbing.
4. Det er nok ikke tilfældigt, at Caroline Amalie
bliver nævnt. Da dette blev skrevet, var hun en
majestætisk, klog og dygtig kommunelærerin
de på Christianshavn, der kontrollerede broderbørnenes skolefærdigheder!
5. Godsforvalter E. C. Schrøder giftede sig med
husjomfruen Sophie Hofmann, der nærmest
var veninde med husets frue. Schrøder var
børneven og kom til at betyde meget for gods
ejerens børneflok. Han havde iøvrigt mange
opgaver, som ellers ikke hørte under en gods
forvalter. Han virkede på Søllestedgård til
1909.
6. Skikken med tiårsringen fortsætter stadig.
Forhen var den en glat guldring, men nu er den
forsynet med en sten for ikke at ligne en forlo
velsesring.
7. Onkel Th. Suhr var gift med fasteren Julie
(1842-1883). De boede på Rosengården ved
Ringsted.
8. Julie Jørgensen født 1883.
9. Tante Kamma var søster til beretterens moder
Helga Boisen. Hun var gift med storkøbman
den Fritz Rasmussen i Sakskøbing.
10. Hvis han er smuk, tager jeg mine røde strøm
per på.
11. Cordua var forvalter, leder af landbrugsarbej
det.
12. Bedstemoderen fik 7 børn, hvoraf to piger døde
som små og en dreng 16 år gammel.
13. Man strøede sand i stedet for at bruge trækpa
pir til at suge det overflødige blæk.

14. Fru Erichsen var født Suhr, der hørte til Søllested-familiens gode venner. Beretterens for
ældre havde boet hos familien Erichsen i Lon
don på deres bryllupsrejse, og til jul sendtes der
et ungt rådyr til London.
15. Charlotte var søster til beretterens fader og
gift Kruger. Laurina (født Clausen) var datter
af en søster til farfaderen og gift med
beretterens farbroder Henrik Jørgensen,
senere ejer af Søholt; efter hans død gift med
sin fætter Laurits Suhr fra Rosengården.
16. Søren Hagerup Holck er Laurinas morfader.
17. Mølle er kaldenavn til lillesøsteren Emilie, født
1890.

Søllestedgård

En dejlig klang har høsten
Laurits Jørgensen er født 1876 på Sølle
stedgård som næstældste søn. Den første
fødte Theophil var udset til at overtage
gården. Laurits Jørgensen blev uddannet
som landvæsenselev, forvalter og overtog
landbruget på Søllestedgård i forpagt
ning. I barndomserindringerne mærker
man, hvorledes der, medens faderen selv
drev både land- og skovbrug med forval
ter og skovfogeder, var et nært forhold
mellem godsejerfamilien og folkene. Me
dens den ældre søster har skildret daglig
livet i børneflokken, har Laurits Jørgen
sen i sine erindringer søgt at karakterisere
de forskellige ansatte på Søllestedgård
som i skildringen af barnepigen i foregå
ende bind. Her gengiver vi Laurits Jør
gensens barndomsminder om julen og om
kornhøsten, som han selv ledede som for
valter og forpagter til 1926, da han købte
en gård på Sjælland (se Otto Høyers skil
dring i bind 1, side 127-145).
Til Søllestedgård hørte der 1320 tønder
land, hvoraf halvdelen var skov. Nu dri
ves gården af beretterens broders sønne
søn:

I et album fra Søllestedgård dateret 1912-18
findes en serie fotografier af kornhøsten. På dette
er mænd og kvinder i færd med at binde korn i
neg i åbenbart ikke alt for godt vejr.

En dejlig klang har høsten. Det er frugten
af mange planer, frugten af mange for
skellige arbejder, af flittige hænder, og det
er forhåbninger om mad og klæder, hus
og hjem, afdrag på gæld og nye træsko til
Anders. Det var for fader og hans familie
som for husmandsfamilierne, karlene, pi
gerne ligesom for andre på gården og for
håndværkerne, der havde fortjeneste ved
avlsbruget. Det var høsten, der symboli
serede omsætning og fortjeneste.
Når mejningen begyndte, var høsten in
de, og almueskolen gav høstferie. Squareheadhveden var det første korn, der
blev tjenligt. Markerne var afmærket med
pæle for hver 3 tønder land, og husmændene trak lod om stykkerne og klemte så
på med deres mejered. Konerne bandt op,
og de hjalp hinanden med at sætte i hov.1
Ja, sådan begyndte høsten i min tidligste
barndom; og jeg erindrer, at jeg har været
med ude i høstmarken med kaffe til folke
ne. Kaffen blev lavet hjemme og hældt på
den store themaskine og anbragt fastbun
det til to stænger på den bageste del af
charabancen, således at der kunne tappes
af hanen, når man stod nede på jorden.
Det var en opmuntring for de hårdt arbej
dende høstfolk at få den dejlige duftende,
stærkt dampende kaffe med kandis og
brød til. Fader sparede ikke på opmun
trende ord, og folkene var aldrig mere
vittige end i høstens tid. Der var konkur
rence, der var kappelyst, som vi nu kender
fra sportspladserne.
»Kom her dreng! Så skal du lære den

ny høstvise, men du skal holde der for
enden af lebladet, mens jeg begynder at
stryge leen.« Et rask slag med strygespå
nen helt ud til spidsen af lebladet gav et
rap over fingrene, og han hylede »Av,
av!« »Ja, nu kan du den nye høstvise.«2
På det tidspunkt mener jeg, at hveden
blev mejet af husmændene på akkord.
Derimod blev vårsæden mejet med aflæg
germaskine. Den første af den slags kom
til Søllestedgaard 1872, et år, hvor det
syntes at blive vanskeligt at få mejet alt
kornet med le. Det var den tykke Christi
an Smed, der forestod den første meje
maskine. Der var ingen sæde for kusken
at sidde på, og jeg erindrer fader fortælle
om den tykke smed, der løb ved siden af
og kørte hestene. En dreng red på en tred
je hest, der trak i stangen. Drengen blev
jo snart øm i halen af at sidde der, og der
vankede mangt et ukvemsord til drengen,
der ville dreje for tidligt om hjørnet.
I mine drengeår havde fader 12 svenske
roepiger. De boede i kælderen på hoved
bygningen, og sammen med 7-8 koner,
nogle drenge og piger var det den styrke,
der bandt op efter mejemaskinerne. Disse
rykkede ud om morgenen klokken 4-5 og
blev ved med skiftehold, så længe der var
til at se i marken. Når de mange bindere
så tog fat, svandt det godt en snes skår for
hver omgang rundt i marken, og når om
gangen var gået rundt, måtte de bindere,
der før gik indvendig, nu tage de udvendi
ge skår. En mand for hver tre bindere
fulgte efter og rejste kornet. Ladefogeden,

1 6 9

170

Morten Vejle, hans efternavn var Vilhelmsen, fulgte efter og passede godt på,
at arbejdet blev udført godt, »for ellers var
det jo ikke til at have med at gøre, når det
skulle køres ind.« Det var Morten Vejle,
der lærte mig at binde, »og så går det al
drig op,« kan jeg høre ham sige.
Arbejdet gik jo stærkt, når godt en snes
bindere kappedes; kom forvalter Cordua
derud, kunne han godt binde et par neg
for Maren Sypige, Kesten Just eller Birte
Amme, der var kommet lidt bagefter. En
dreng blev sendt hen i hjørnet af marken
efter øllejlen, og så gik den på omgang.
Når marken så var færdigbundet og sat
smukt op, så var det måske fyraften. Der
var måske gået en halv time over tiden,
men det var jo høst, og »der vankede et

pænt høstgilde,« men der kunne jo også
være mange timer endnu af arbejdsdagen,
og så kom der noget dejligt, måske gik
man i sluttet flok med rettede rygge over i
en anden mark, måske en snes minutter
længere ude igennem Dyrehaven forbi
Georgias Eg, Fruens Bøge eller ind gen
nem »Etatsrådens Le'hul«, gennem Sølle
sted Skov til Teglværksmarken.
»Nu må vi ha' en lille opsang,« siger
Morten Vejle, og de svenske piger er villi
ge til at give en lille sang. Der går de arm i
arm og synger, jeg ser dem endnu, jeg
hører dem endnu så mange år efter. Mel
lemmaden blev jo nydt i marken klokken
8V2 og midaften klokken 4, og til maden
blev der af Morten Vejle skænket til
mændene og karlene en snaps brændevin

Kvinder slæber neg sammen. Mænd stiller
negene op i hobe. Beretteren tænker tilbage på
det herlige syn af de mange travle mennesker på
Søllestedgård.

af en lerdunk og drukket af samme blik
bæger.
Når den halve time er omme, råber
Morten Vejle: »Op igen!« og så finder
hver sin plads i rækken, og arbejdet går
igen i kappestrid om at vinde med, om at
komme foran, til enden er nået, og nye
skår tages for.
Vejret er jo altid lunefuldt i høsten, og
mange gange har det været nødvendigt at
vende og vende det våde korn, som lå der
ubundet, tynget af regn eller dug. Nutil
dags, hvor man har de tidligere kornsor
ter, kommer høsten også tidligere og
slutter meget før. Det var dengang ikke
ualmindeligt at have korn ude i oktober
måned. Jeg mindes det regnfulde år 1888
- det første år, forvalter Hallager var på
Søllestedgård - at der om natten i novem
ber måned blev kørt korn sammen i stakke
i Hollændermarken - i måneskin og frost
vejr. Folkene havde vanter på og måtte
have varmt øl. Jeg synes også at erindre,
at hvedehøsten engang var tilendebragt til
faders fødselsdag den 11. august.
Indkørselen var jo høstens højdepunkt.
Forvalteren og huggemanden »Jens Kusk«
havde nøje gennemgået vognene med alt,
hvad dertil hørte af bagreb, forreb, læsse
træ og agebrædt, og på vognstangen stod
skrevet med kridt den første dag kuskens
navn. De første vogne, der kørte ud i
marken, havde hver med sig en rækker,
en kone til at rive efter og en dreng til at
køre frem.3
»Fremad«, siger rækkeren. »Sid fast,«
råber drengen til kusken, og sådan går det
fra hov til hov. »Kør dog inte så nær på,
dreng, du går jo og sover, mer til nærmer,
mer til nærmer.« Kusken råber, at nu skal
han have lidt bag i vognen til at binde på.
Så løser rækkeren læssetræet, der har
slæbt efter vognen i et kort reb, og rejser
det op, så kusken kan nå det. Han tager
det på den ene skulder med den tykke en

de frem og ned mod hestene, hvor konen
står på vognstangen imellem hestene pa
rat med forrebet til at vikle om hovedet på
læssetræet. »Vil du ha' to gange, vil du
ha' tre gange?« spørger konen.
Hvor husker jeg dette smukke syn, når
den stærke unge karl stod der højt oppe
med læssetræet på skulderen. Det var en
dejlig silhouet. Imedens har rækkeren løst
og ordnet bagrebet op over læssetræet,
stikker enden af rebet igennem en talje og
op igen over læssetræet med rebet, som
nu kone og mand begge trækker i. Er
læsset lagt lidt skævt, kan det rettes meget
op ved bindingen. »Liner, pisk og hand
sker,« råber kusken, drengen den klodrian
har ikke kunnet få dem op i det høje læs,
og rækkeren må yde dem hjælp med sin
høtyv.
Så går det først småt i marken, hvor der
er lidt blødt. Kusken står oprejst på sit
høje, smukke læs, ser ud over det flade
land, ser Hellinge Mølle, Tvede Mølle, ser
de store linde i Skovlænge præstegårdsha
ve, ser det nye hus, »Rolighed« der er
bygget på vej til stationen, ser Per Krags
gård; ja, han føler noget herligt fribårent
der oppe fra sit smukke læs, »som forval
teren ikke skal sige ham noget på denne
gang.«
Han synger: »Og havde jeg blot vinger
og var en lille fugl, så fløj jeg til et frem
med land, hvor ingen mandfolk bor, rundt
på gulvet!«
Han kommer ind i sit rigtige nummer i
vognrækken, der stiler hjem mod den høje
lade. På Stenvejen går det i rask trav, han
slår et skrald med den grønmalede pisk,
hvor skaftet er flettet af en pilevånd. He
stene glæder sig til at komme hjem i la
den, hvor de får et lille foder. I ladeporten
venter ladefogeden med sine drenge.
Læssetræerne skal løses. Så kommer den
ne vidunderlige lyd af læssetræet, der
smides ned på langloen4 - det skal jeg al

drig mere høre; de er snart gamle eller
borte alle dem, der har lyttet og hørt den
lyd - der var en forunderlig harmoni i
lyden af læssetræet mod lergulvet, en
klang der var forskellig for de forskellige
læssetræer, men udtrykte sammen en
livsglæde og virken, men også en spæn
ding: »pas 'oe,« råber kusken, før han
kaster læssetræet ned - der var jo de man
ge drenge og mulig andre nysgerrige på
langloen. Jeg erindrer aldrig, at nogen er
kommet til skade med et læssetræ. Mor
ten Vejle - faders gamle soldaterkamme
rat og ladefoged i mange, mange år - du
har været en god vogter og fader en god
og pålidelig tjener, altid stod du ret, når
du fik en ordre, »Javel«, og du udførte den
ikke efter dit eget sind, men sådan som det
ønskedes.
Drengene måtte nu rubbe sig med at
sætte en trækrybbe med foder frem til
hvert par heste, sådan anbragt at vogn
stangen hvilede på krybben, og så var der
forreb og bagreb at vikle op, så de var i
orden, til vognene atter skulle rulle ud i
marken. Nye læs ruller ind, tomme vogne
ramler ud, der er en råben, der er en
pludren, alt medens det dejlige tørre korn
rasler højt oppe i laden. Når kornet blev
sat helt til tops i laden, måtte der 6 i hvert
gulv til betjening. Blev der nu kørt med 6
hold og 3 vogne i holdet, blev det 18 ku
ske, 9 i marken, 36 i ladegulvet og 3 dren
ge på langloen, i alt 66 mennesker og 36
heste.
Den dag, hvor høsten var endt, var der
indhøstningsgilde om aftenen i vognpor
ten. Der blev trakteret med øl, smørre
brød og snaps, æbleskiver, punch senere
på natten. Chr. Clausen, en lille spinkel
mand, der var væver, gned fiolen.
På Søllestedgaard måtte der gøres høst
arbejde i to uger for at have »tjent til
høstgilde«. Forvalteren udfærdigede en
indbydelse, som det i min barndom var
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Anders Toftes hverv at gå rundt med, og
for en sådan glædelig indbydelse måtte
der gives en kaffepunch hvert sted, så An
ders var højt oppe, inden han kom hjem.
I mælkekælderen i mejeribygningen er
der rømmet til side, på gulvet er der lagt
dansegulv, og i gavlsiden er rejst en for
højning til musikken med forstykke til
noder og lys. Festsalen er prydet med
gran, andet grønt og georginer, ned fra
loftet hænger en med grønt dekoreret
»høstkrone«, og hele salen rundt hænger
guirlander af grønt og blomster. Bag mu
sikken er anbragt et skjold af Dannebrog

med navnetrækket L.I.H.I. Tre lange bor
de er dækket, og madam Christensen går
og ser efter, om der nu ikke mangler no
get; hun er lille og trivelig, med hvid kyse
og hvidt forklæde.
Klokken nærmer sig 2. Folkene begyn
der at komme, drengene står allerede ovre
i ladeporten og kikker, de fire musikanter
er ved at tage deres instrumenter frem.
Morten Vejle går frem og tilbage; nu
kommer forvalteren og siger til, at der
godt kan begyndes. Musikanterne, der
står i gården, sætter nu i med stor kraft på
blæseinstrumenterne. Det lyder meget

Hjemkøringen af de utallige neg er begyndt på
Søllestedgård. I forgrunden står en kornhob, der
antagelig har været for våd til at køre ind.

Vognene er ved at være læsset på Søllestedgårds
ager. Beretteren har sikkert set på billedet, da
han skrev om den stærke unge karl, som løftede
læssetræets ende højt op.

festligt og forventningsfuldt - et stort
program skal gennemføres. Nu kommer
de strømmende fra alle sider, ca 60 gæ
ster. Mændene får af Morten Vejle ved
indgangsdøren en snaps og en skive skin
ke. Når gæsterne er placerede, anbringer
musikanterne sig på tribunen, og nu af
løser det ene nummer det andet. Malkepi
ger og mejeripiger bærer til og fra. Menu
en står på suppe med urter, melboller,
brødboller og kødboller - kogt kød med
peberrodssauce og stuvet hvidkål - steg
med kartofler og tyk sovs, dertil asier,
rødbeder, syltetøj - florentinerkage med

ris. Ved slutningen af måltidet går Mor
ten Vejle rundt med en tallerken til et lille
ekstrahonorar til musikken, som nu blæ
ser, så trommehinderne er ved at spræn
ges. Festmåltidet er endt, og man samler
sig ude i gården i nærheden af forpagter
boligen til en procession. Morten Vejle går
foran med et flag, så kommer musikken
og derefter mænd, koner, karle, drenge og
piger. Fader og moder står på tårntrappen,
som processionen går forbi. Anden gang
den passerer, bliver musikken stående, og
fader og moder byder velbekomme, og
folkene siger tak for mad.
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Klokken er vel nu snart 4, og mejerifor
pagterens folk skal til malkning. Flere af
husmændene og konerne må hjem for at
se til grisen og vel også for at få de
mindste børn i stadsen. Enkelte koner har
fundet ind til madam Christensen, der gi
ver en kop kaffe. Drengene render om i
haven, den eneste dag i året, hvor de får
lov til det. Gartneren ser lidt sur ud, men
så bliver han da fri for at samle valnødder
op i morgen! Musikerne bliver beværtet,
og det myldrer alle vegne med festklædte
gildesfolk. Drengenes stemmer høres både
her og der.

Ved syvtiden begynder dansen i festsa
len, der er oplyst af stearinlys og nogle
enkelte lygter. Karlene og pigerne havde
ret til hver at invitere en med til dansen,
og nu møder de frem efterhånden, lige
som alle husmandsbørnene, som ikke har
gjort høstarbejde, nu også indfinder sig.
Musikanterne har fået fat i fløjten, to vio
liner og en bas, en rigtig brumbas. Mor
ten Vejle, der går foran i alt, går også
foran her, og han har i sine unge dage
virket som danselærer på egnen. Der
danses vals, mazurka, polka, galop, hop
sa, trippevals, rheinlånder, sekstur og så

Det ser imponerende ud med rækken af store
tunge læs på vej mod Søllestedgård. Billedet
kaldte på mange minder hos sønnen, forvalteren,
forpagteren, der som gammel mand skrev derom.

*

Kornet læsses af i en stor nybygget hjælm ved
Søllestedgård.

en dans, der mindede noget om frangaise
men hed »det sorte lam«. Den måtte
Morten Vejle altid føre op til, for den var
lidt indviklet, og jeg kan desværre ikke
huske den mere. Imellem hver dans, og
medens musikanterne stemmer deres in
strumenter, rykker børnene ud på gulvet i
en tagfat eller snurrer rundt, medens de
holder hinanden i hænderne.
Når der har været danset en timestid,
kommer mejeripigerne med smørrebrød
og øl. Smørrebrødet bliver budt om i de
flade mælkebøtter af træ, der var grønmalede udvendig og rødmalede indvendig.

Der er god appetit, og der bydes og nødes
kraftigt af de flinke mejeripiger; også for
ældrene sørger godt for, at børnene får,
hvad de kan spise. Jeg erindrer Christian
Baltser nøde et af sine børn: »Vil du æde,
vil du æde!« Barnet halvt grædende: »Jeg
kaa' enne mer'«, og Christian: »Det er
ikke hver dag, du får hvedekage!«
Nu var der atter kræfter til at tage fat på
dansen, og der arbejdes med iver af gamle
såvel som af unge. Fløjten skærer igen
nem, og bassen er vidunderlig med sit
bum, bum, bum, bum. Engang imellem
må fløjten hvile, og første violin har alene
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melodien og spillemanden hjælper til med
tramp i gulvet. Så kommer fløjten igen
med fornyet skingrende kraft. Det er
uimodståeligt, de dansende hvirvler om i
en rasende fart i spøg, i latter og en sky af
støv. »Det er inte hver dav, vi haar høst
gilde.«
Ved titiden har fader og moder om de
res store bord i spisestuen samlet deres
børneflok, forvalter, godsforvalter Schrø
der og frue, Poul Skovfoged og Stine til en
punsebolle. Schrøder, der altid har stået
for vinkælderen, har brygget den. Fader
begynder med at takke forvalteren for
hans gode arbejde i høsten. Mange van
skelige situationer har der ofte været for
forvalteren i høstens tid, og hvor så meget

står på spil, kan det ofte knibe med tålmo
digheden. Efter denne tale gik turen ved
bordet hele vejen rundt. Hver især måtte
sige noget; hvordan skal jeg dog få sagt
noget, det var forfærdeligt, og stakkels
Stine Skovfogeds vred sig bogstavelig på
stolen; men et godt ønske fik alle da afle
veret, så bordet kunne hæves. Schrøder
skulle jo også brygge punsebolle til folke
ne til klokken 12.
Punsedrikningen er jo høstgildets clou.
Musikken holder inde, og der bæres et
langt bord ind til glas og æbleskiver. To
høje, smalle mælkejunger bæres ind med
varm duftende puns, og forvalteren og
Morten Vejle skænker ustandselig op i
glassene. Der udbringes skåler, hvortil

Høstgildefolkene på Søllestedgård samlet foran
porten i gavlen på den store lade, som beretterens
farfader og navnefælle Laurits Jørgensen lod
bygge 1851 af sten brændt på eget teglværk. Der
er mange folk, og så var mekaniseringen endda
begyndt med aflæggere, hvor mændene tidligere
svang mejeleen.

synges hver gang: »Og dette skal være
N.N. til ære, hurra! og skam få den som
ikke N.N.s skål vil drikke, hurra! den skål
var bra, hurra! N.N. længe leve, hurra! i
fryd og velstand svæve, hurra! hurra!«
efterfulgt af musikkens touche. Ind imel
lem blev sunget fædrelandssange, og kon
gens skål blev drukket. Snedker Jensen
udbragte altid skålen for fædrelandet, og
vort selskabs skål blev også drukket. Vi
børn blev forholdsvis tidligt sendt op i
seng og lå længe og lyttede til fløjten og til
bassens bum, bum . . .
Inden dansen sluttede, blev smørrebrød
og øl atter båret omkring. De mindre børn
sad og sov på mødrenes skød, men de skal
jo have alting med. Lidt før 4 slutter høst
gildet. Mejeriforpagterens folk skal jo
skifte tøj, før de går over til malkning, og
karlene vander hestene, før de går op og
lægger sig for at sove ud til middag.
(NEU 35951, skrevet i 1950erne).

Glade jul - dejlige jul
Nu på mine gamle dage, hvor erindrin
gerne strømmer ind på mig, kan jeg, li
gesom ud af skuffer, trække fortidsbille
der frem, skubbe ind og trække frem;
navnlig når jeg sidder i min gode stol med
benene på bedstefaders skammel og ser på
Kølles maleri af Søllestedgård, som Gunver har været så elskelig at forære mig,
eller når jeg sidder i forstuen og ser på den
store billedsamling af slægten, der alle har
været bosiddende på Lolland, de fleste
fødte der, og alle begravet der på nær min
tip-tipoldefader fra Norge.
Nu op mod julen vil jeg sætte mig rolig
ned og trække ud en af de største og kæ
reste skuffer, der hedder: glade jul, dejlige
jul på Søllestedgård, for julen på Sølle
stedgård gennem 50 år har givet mig
mange dejlige billeder, og i taknemmelig
hed vil jeg prøve på at fortælle om min
barndoms jul.
Julen begyndte med første søndag i ad
vent, hvor kirken var pyntet, og grankvi
ste var spredt på kirkegulvet. Det var altid
en festlig gudstjeneste og en forberedelse
til julen. En fedekalv var om morgenen
bragt op til sognepræsten. Eller var det
måske dejen til de brune kager blandet og
æltet, der var det aller første juletegn?
Efter middagen den første søndag i ad
vent, blev julepapiret taget frem. Det hed
»at klippe julepapir«, og første gang jeg
erindrer at have været med, foregik dette i
bedstefaders stue ved det store firkantede
mahognibord, som ikke har de skarpe
hjørner. Fader målte og tegnede med stor
nøjagtighed til hjerterne. Senere år fore
gik dette arbejde i spisestuen i tiden efter
middag klokken 14 til the klokken 18.
Som årene gik, blev der også mere og
mere at lave. Så blev Højreby skole også
forsynet med julestads til et træ lille jule
aften. Hjerterne flettedes let med de små

fingre, men var meget vanskelige at af
runde, og nettene blev ofte til, hvad vi
kaldte for sprællemænd. Det var, når pa
piret var lagt galt sammen, eller der blev
klippet i den gale side. Og så var der de
vanskelige net at klippe på Søholtsmåden.
Disse blev lagt en gang mere sammen, så
blev maskerne mindre, og nettet mere
buttet. Jeg må prøve på at klippe et sådant
net af silkepapir i år. Der er endnu nogle
dage til julen 1941.
Der var meget at rydde til side, når pi
gen kom for at dække thebord. Alt det
afklippede fra hjerterne blev gemt til at
pynte fastelavnsris med. Det var jo kun
søndagene, at der blev den lange aften, til
hverdag måtte lektierne først besørges.
Den skuffe med: »Klapjagten før jul«,
må jeg også med taknemmelighed næv
ne. I erindringen om et besøg som fader
og moder havde gjort hos familien Erichsen i London som nygifte og var blevet
modtaget med så stor gæstfrihed, blev der
hvert år før jul sendt et dyr over til julen.
Jagtdagen måtte rette sig efter de dage,
de store drenge ikke havde skoledag. Der
var i forvejen lavet patroner, et meget
morsomt arbejde for en dreng. Det foregik
altid i billardstuen, og der stod patronerne
så opstillede som soldater og blev num
mererede.
Vi kørte så om morgenen med chara
bancen til Tjennemarke skovene. Da vi
blev ældre var det gerne fader, Schrøder,
Theophil. Ved skovfogedstedet tog vi Poul
Skovfoged med, og ved Lergården candidat Vestergård fra planteavlsstationen.
På køreturen sagde så fader gerne:
Hermed vil jeg så udnævne min kære søn
Theophil til jægermester for at lede jag
ten. Ved skovfogedstedet i Tjennemarke
stod så klapperne parat. Jeg mindes her
skovfoged Knudsen, en søn af den gamle
skovfoged Knudsen, stå med to grævlingehunde, hvoraf den ene hed »Kikibusk«.
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Så gik skytterne på post ganske stille og
klapperne bagom, hvor de så i kæde gik
igennem mod skytterne. Jeg var i flere år
med som klapper. Der gik så skovarbej
derne hver med et par drenge imellem sig.
Kom de til en linje eller en grøft, blev klap
perkæden rettet ud. Klapperne havde hver
en stok i hånden til at klappe med på træer
eller buske. Ellers måtte de ikke råbe eller
skrige, hvad der var meget svært at und
lade, når de så et stykke vildt. Det var
ofte en våd tørn at gå igennem disse våde
tykninger.
Jægerne stod nu ganske stille, og alt var
så stille i skoven, lidt hundeglam langt
borte fra en gård, en mælkevogn ramler
på en stenvej, en solsort skraber lidt der
henne, en fasan skrikker, men ellers er alt
så forventningsfuldt stille. Så hører man
efterhånden klapperne nærme sig. Er der
først skudt en buk, må der ikke skydes
flere råer, og en gammel rå skal man helst
undgå at skyde. Harerne var på grund af
en harepest, der havde raset, frivilligt fre
det på Søllestedgård i 5 år, og fasanerne
kom først til Søllestedgård omkring 1890.
Agerhønsene var der ikke mange af,
efter at jorderne var blevet drænede, og
brakgrøfterne ikke mere var der til deres
dækning. Der var ikke meget vildt på
Søllestedgård i mine drengeår, og kryb
skytterne tog gerne først.
Vi kunne godt tage flere såter, før der
kom noget for. I en såt i Kongeskoven,
hvor jeg stod på vejen mod nord, skød jeg
min første buk. Den kom ud på vejen til
venstre for mig, så forbavset på mig, et
knald, og der lå den. I dag efter ikke at
have været på jagt i mange år ville jeg ikke
have skudt det dyr, men det var en stor
dag for mig den gang.
Efter et par timers forløb gik vi tilbage
til skovfogedhuset, hvor vi spiste frokost i
den dejlig varme stue. Der var en smørrebrødspakke til hver og bagefter varme

pandekager rullet sammen med hindbærsyltetøj. De lå i en gryde, der stod i en
lille høkasse, så de var dejlig varme og slet
ikke spor sprøde, som jeg foragter; så fik vi
et glas portvin til. Ih, hvor det smagte! og
hvor var der hyggeligt i den lille stue med
stolen ved kakkelovnen, hvorpå faders
medbragte sokker lå og hans snørestøvler
stod lige ved kakkelovnen.
Efter frokosten gik jagten videre med
lidt mere lystighed. Man mærkede også
på klapperne, at frokosten havde gjort
godt, men var der ikke faldet en buk, var
det jo meget kedeligt. Mørket faldt jo tid
ligt på, og i tusmørke kørte vi hjem til
middag. Så var vor kære jægermester også
træt.
Den blinde organist Jacobsen fra Saks
købing, der kom en gang om ugen for at
spille med mine søstre, benyttede sit sid
ste besøg før jul til at gennemgå alle jule
salmerne rigtig med os, så takten blev
rigtig. Hele søskendeflokken havde
sangstemmer og flere særdeles gode
stemmer.
Nogle dage før jul blev der slagtet en
ko. Den blev parteret i mange stykker, og
så kom husmændene og trak lod om styk
kerne. Jeg synes gerne, at det var godsfor
valter Schrøder, der havde til opgave at
finde de to store juletræer til havestuen.
De skulle gerne være ens i form og otte
alen høje. Jeg mindes som ganske lille
dreng at have været med Schrøder i sko
ven for at finde sådanne juletræer. I man
ge år ved jeg, at vi fik dem fra Sortemose.
Så blev træerne kørt op til broen ved ha
vetrappen og passet til der. Fra vinduerne
i spisestuen kunne vi have øje med arbej
det.
Schrøders juletræ lille juleaften var en
begivenhed. Den gentog sig i de mange år,
han boede hos os i hovedbygningen fra
1876, til han blev gift 1885. Han invitere
de skovarbejdernes koner og børn til jule

træ. Det var i de tider ikke almindeligt
med juletræ hverken i hjemmene, i skoler
eller foreninger. I borgestuen i hoved
bygningen, som var en tofags stue lige op
til køkkenet, hvor kusken og fremmede
kuske plejede at spise, havde Schrøder
rømmet alt ud og pyntet et dejligt juletræ,
og nu kom børnene masende ind fra kæl
derhalsen. De struttede i al deres stads.
Der blev sunget nogle julesange, og
Schrøder delte ud af godter og gaver,
mundharmonika, småbøger, blyanter,
udklipsdukker, soldater og hvad det nu
var altsammen.
Efterhånden var der ikke så lidt spektakkel af blæseinstrumenter og højt hu
mør. Vi børn fik jo ikke noget, for det var
juletræ for skovarbejdernes børn, men nu
var det rigtig lille juleaften, og det var
store juleaften i morgen. Der er så mange
trappetrin for børn til julen at kravle op
ad. Nu så vi allerede glansen fra Schrøders
juletræ, hørte de kære julesalmer og alle
de glade børnestemmer. Jul! Jul! Glade
Jul! Glædelig Jul!
I 8-9 år var jeg ude som landvæsenselev
og forvalter og oplevede den stemning,
som det var at rejse hjem til jul, hvor alle
var så glade og hjælpsomme på rejsen.
Ofte var flere af os søskende i følge, og de
små medbragte gaver blev diskuteret. Når
vi så med toget var kommet ud af Gam
melgårds Kohave, måtte vi se efter tårnet
til det kære gamle hjem, og hjemme stod
fader, moder, og hvem der ellers var
hjemme, for at modtage os med åbne ar
me i åbne døre. Ja det var en rigtig modta
gelse, og således har sikkert bedstefor
ældrene og oldeforældre stået og modta
get deres kære med åbne arme i åbne døre,
og vi følte, at vi var ventet med glæde.
Til frokost juleaftensdag var der dækket
et rigt bord med alle mulige herligheder
efter slagtningen. Til hver af os var der en
»mikkemuskage« med navn på. Det var et

stort fladt rundt brød med takker. Fra
gammel tid var det skik efter høst at sanke
aks, og af hveden blev der så bagt mikkelsmessekager til mikkelsdag den 29.
september. En smukt pyntet skinke kom
på bordet, som fader skar af, og dertil fik vi
grønlangkål. Efter gammel skik fik vi en
snaps rom, de yngste børn meget lidt, den
aller yngste ikke mere end der kunne
hænge på en strikkepind. Efter sigende
var sådan en snaps juleaften det bedste
middel mod lollandsk feber.5 Til denne
frokost var skovfoged Poul Rasmussen og
Stine Skovfogeds altid med. Om efter
middagen kom der en gammel julemand.
Det var pottemager Petersen fra Skovalle
en. Han kom op på gården i sit stiveste
puds, sort diplomatfrakke, for at ønske
glædelig jul! Så sad han inde i spisestuen
hos os børn og fortalte historier, og af pa
pir klippede han hunde, heste, dukker og
mange forskellige fantasidyr. Han for
kortede eftermiddagen for os. En juleaf
tensdag kan være lang for forventnings
fulde børn, og han forlængede juleglæden
for os.
Vi var tidligt klædt på til juleaftens
nadver, og fra jeg tror 1887 fik vi den
skik, inden vi gik til bords at synge jule
salmer i den store dagligstue. Vor næst
ældste søster Haralde, åh! hvor jeg sav
ner hende, spillede godt klaver, så hun

Et glimt af juletræet på Søllestedgård. Fruen
Helga Jørgensen står med den yngste søn Carl,
der er født 1891. Datteren Haralde har taget
billedet. De høje juletræer har åbenbart været
vanskelige at fotografere med datidens teknik.
Billederne har slet ikke den glans som
beretningerne.
12*
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akkompagnerede, og sammen med Caroli
ne Amalie satte hun anden stemme til
Margretes førende sopran. Fader og mo
der var på dette tidspunkt optaget i bil
lardstuen af at udpakke julegaverne og gik
frem og tilbage gennem faders stue, en
treen og den lille dagligstue for at anbrin
ge dem udpakkede ved juletræet.
Når jeg nu tænker tilbage på denne ju
letime, så er det med de dejligste minder,
og for fader og moder må det have været
en lykkelig stund at høre de klare og rene
barnestemmer - ja dette er en dejlig erin
dringsskuffe, billederne står så friske og
klare for mig endnu, men om en liden
stund er denne børneflok ikke mere og
disse levende billeder forsvundne.
Så kom vi da til bords ved juleaftens
nadver. Vi foldede vore hænder, og fader
bad: »Velsign vort hus, velsign vort bord,
velsign den hele arme jord, ved almagts
som ved nådens bånd, Gudfader, Søn og
Helligånd«. Til risengrøden var der slå
ensaft. Jeg har nu aldrig holdt af den saft,
men det var juleaften en hilsen fra slåen
buskene i markhegnene og i skovbrynet,
der nu i vinteren gav så god dækning for
harer og fasaner. Så var der naturligvis en
mandel i grøden, og den, der fik mande
len, havde ret til aller først og ene at gå
ind omkring juletræerne. Vi børn havde i
forvejen tigget de voksne om at overgive
deres ret. Fader og moder gav også gerne
deres ret fra sig, men der var Schrøder,
forvalter Cordua, gartner Petersen, og der
var alle pigerne.
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1 julen 1911 blev Ebba Jørgensen, f. Dietrichson
fotograferet med et tamt dådyr i gården til
Dyrehavehuset ved Søllestedgård. Hun var gift
med Theophil Jørgensen, ejer af Søllestedgård
1912 til 1936.

Efter risengrøden fik vi skinke og
grønlangkål og så oksesteg med tre slags
syltetøj til af den morsomme glassylte
tøjsskål som et stort trekløver. Gartneren
blev først budt steg, for at han så snart
som muligt kunne gå ind for at tænde
træerne sammen med havemanden An
ders Jensen. - Engang, jeg tror, det var i
1885, ville fader ikke give mandelretten
fra sig. Hvordan han havde fået mande
len, blev aldrig opklaret. Nu jeg tænker
efter, kan det ikke være gået helt rigtigt
til. Jeg ser endnu det poliske udtryk,
hvormed fader gik ind til juletræerne, og
så begyndte at spille på en »ariston«6 »An
der schønen blauen Donau«. Nu kunne
børnene ikke trippe mere, men masede
frem, ind til det dejlige juletræ, som vi
kendte det fra år til år.
Bedstemoder havde i mange år varieret
anbringelsen af juletræet, men efter deres
ældste søns død 1856 blev der ikke foreta
get nogen forandring. Der var to lige store
træer ca otte alen høje, et på hver side af
lysekronen i den smukke runde havestue.
Sække fyldt med hakkelse blev lagt om
kring foden af træerne, derover et tæppe
af mos med røde æbler og de mange ga
ver. I midten mellem træerne var anbragt
et stort rundt kar fyldt med vand. Døren
til salen var lukket, og der op ad var an
bragt et stillads med grangrønt, hvori der
var ståltråde, som stod lidt ud med lys på.
Her ud for stod som et alter et bord med
hvid dug over, og der midt på en mindre
forhøjning, også hvid, hvorpå Thorvaldsens skytsengel stod. Denne, som ellers
havde sin plads i bedsteforældrenes sove
kammer, kom en gang til skade og blev så
ved juletræet ombyttet med »den lille be
dende pige« fra tårngangen. Denne ens
artede julestue blev fastholdt i 58 år, og
rummede i sig selv mange dejlige minder.
Ja, det var et dejligt syn at se de to store
træer spejle sig med deres mange lys i de to

konsolspejle, se den yndige lille bedende
pige stå der i det levende lys og at se træ
erne spejle sig i vandet mellem træerne.
Hvor er vi dog mange, der har glædet os
over dette dejlige syn, og tankerne er gået
tilbage til de gamle i slægten, der har stået
her og set frem til nye håb for kommende
slægter.
Gaverne var mange, for vi var jo man
ge, og størst var gaverne fra Søholt. Jule
morgen måtte vi tidligt op for at nå mor
gentoget til Sakskøbing og julebesøget i
Sakskøbing præstegård hos moders for
ældre. Alt tøjet var lagt frem og lige til at
stikke i. Roland (vognhunden) gøede al
lerede første gang. Det betød, at seletøjet
blev lagt på kørehestene. Det udvalgte le
getøj er pakket sammen eller godt gemt i
en lomme. Fader går roligt omkring og
passer nøje på, at vi alle kan komme i
vognene 20 minutter før togtid, som vel
nok har været klokken 8. Vi fik altid en
rummelig ventetid på Søllested station,
for de nakskowitter kan jo ikke komme op
om morgenen. Jernbanebetjeningen ved
fra år til år, at de kan vente familien fra
Søllestedgård, så der var altid nogle tom
me kupeer til os, og konduktøren får 10
kroner i julegave. I Maribo er der lang
ventetid, og vi morer os med at genkende
en og anden. Mange herrer går ude på
perronen for at rette benene. Det var
meget brugt dengang at sætte sin billet i
hattebåndet, første klasse var en hvid bil
let, anden klasse lyserød og tredje klasse
grøn, så kunne man jo også se, hvor de
rejsende hørte hjemme.
I Sakskøbing må det have set morsomt
ud at se fader og moder komme gående
med den store skare af børn efter sig, og
hos bedsteforældrene følte vi deres glæde
ved vort komme. Vi nåede at få overtøjet
af for at komme ind ved det lange bord i
spisestuen, hvor vi fik dejlig varm kakao
med wienerbrød til, så tøj på igen, jule

klokkerne kimer ovre fra kirken på den an
den side af gaden. Vi sidder oppe i den
øverste stol til venstre, og organist Jacob
sen præluderer så forventningsfuldt. Så
træder kantor Rosenstand frem i koret,
går et trin ned ad trappen for at fremsige
indgangsbønnen smukt. Han sænker sal
mebogen lidt under bønnen »Fadervor«.
Så får vi de dejlige julesalmer og hører
bedstefaders smukke stemme, når han
messer. På prædikestolen taler han meget
hjerteligt. Af og til lader han så hænderne
falde slapt ned på prædikestolens fløjels
kant med et lille bump.
Det kunne jo knibe for de mindste af
børnene at sidde roligt i kirken, men så
var der nogle vagtsomme ældre søstre ved
siden til at adsprede. Organist Jacobsen
havde indøvet et udmærket godt drenge
kor, og ved de store helligdage brugte han
ved orglet et triangelspil, som lød meget
festligt.
Efter gudstjenesten spiste vi frokost i
præstegården, fik forloren skildpadde,
smørrebrød og schweizerost, og vi fik
kaffe med wienerbrød.
Når vi kom til Sakskøbing station for at
tage toget hjem, var der atter en lang
ventetid, hvor vi ofte havde legetøjet
fremme i ventesalen. Jeg husker således,
at vi har haft en pragtfuld rumlepotte
syngende på det sandbestrøede gulv til
moro for alle de ventende. Efter middag
hjemme klokken 14 var der gerne højt
læsning af en eller anden julebog.
Anden juledag var også en stor festdag.
På denne dag plejede familien fra gammel
tid at samles. Oldeforældrene havde jo de
tre præstesvigersønner, Clausen i Hal
sted, Clausen i Utterslev og Holck i
Skovlænge, senere i Sandby, og efter
gudstjenesterne kunne børn og børnebørn
komme hjem til Søllestedgård.
Denne tradition at samle slægt og ven
ner på Søllestedgård anden juledag havde
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vi også i vort barndomshjem. Der kom
bedsteforældrene fra Søholt, onkel Henrik
og tante Laurina fra Lille-Søholt, Krygers
fra Lidsø, Clausens fra Sæbyholm, provst
Lunds fra Halsted, lærer Schøttes fra
Gurreby.
Det har været med mange glædesmin
der, men også med store savn, at de gamle
gik omkring juletræet og sang: »Julen har
englelyd«, for denne julesalme var den
mest elskede ved juletræet på Søllested.
Vi børn forstod ikke ret meget af det den
gang, men var ivrige efter at få gartneren
til med sin lange stang at tage hjerter ned
til os fra juletræet, og så gemte vi dem,
som andre hamstere, til de kommende
dage. Bedsteforældrene tog i julen altid
hjem igen til Søholt samme aften.
I juleferien, når vinteren tillod det, var
skøjteløb på Hesteparken til stor fornø
jelse, med »ståtrold« og »to mand frem
for en enke«. Moder kunne også finde på
at traktere med brændende chocoladebudding på isen. For den østlige vind var der
dejligt læ af fårestalden. I kaneføre fore
tog vi mange morsomme kaneture. Der
var feitskanen, halstedkanen, den lille
norske kane, Schrøders kane, Hallagers
kane, forpagterslæden og jordemoderslæden. På sådanne ture kørte fader med mo
der i den forreste kane, og så kunne han
finde på at køre ud til siden, holde stille,
for at alle kanerne kunne køre frem. Han
fik da lejlighed til at hilse på os alle. Bag
efter kørte han så rask frem igen. Han så
strålende ud og kom atter foran. Glemme
gør jeg heller ikke kaneturene uden ka
neklokker i den stille skov, der på en nat
var udsprungen i sin vinterpragt.
Den 29. december var det bedstefaders
fødselsdag på Søholt. Så kørte vi dertil
efter tidlig frokost. Der kunne være man
ge små børn i den lukkede vogn hos mo
der. De største kørte i charabancen hos
fader. Der var en egen vidunderlig hygge

lig stemning på Søholt. Selv lugten som
slog en i møde, når man kom der, har jeg
endnu en tydelig fornemmelse af. Det er
måske en særlig sans for børn, for nu føler
jeg det ikke mere så udpræget, når jeg
kommer til et fremmed hjem, men som
dreng syntes jeg, at hvert hjem havde sin
egen lugt. Sakskøbing præstegård havde
også sin egen lugt. Inden vi blev klædt om
i stadsen til middag, nåede vi at få dejlig
varm chocolade og kager, hvad der gjorde
godt efter den lange køretur.
Der kom mange til middagen. Foruden
den nærmeste familie, som jeg allerede
har nævnt fra anden juledag, kom også
den meget gamle og meget lille Hanne
Mejer fra Rødby (en søsterdatter af pastor
Clausen i Halsted) og hendes to niecer de
ældre frøkner Tine og Chatrine Hjort,
borgmester Sørensen og apoteker Berent
ligeledes fra Rødby, godsforvalter Bonn,
avlsforvalter Boss og frue, mejeriforpag
ter Due og frue, gartner Larsen og frue,
eller var de måske madammer endnu den
gang. Til middagen blev der sat et bord
frem foran døren mellem spisestuen og
dagligstuen, hvor de mindste børn blev
placeret, og der sørgede Jens Tjener altid
godt for dem og vidste på en prik, hvad
børn godt kunne lide.
Til selskab har jeg altid fundet, at Sø
holt havde den mest ideelle lejlighed, for
neden spisestue, dagligstue, kabinet, den
lange havestue, endnu et lille kabinet og
så den smukke sal med de fire pillespejle
helt ned til gulvet, det smukke gulv af
meget brede pommerske planker med de
dejlige træårer. Her ledede bedstemoder
selskabet på sin stille hyggelige måde. Så
var der den smukke brede trappegang til
bedstefaders lejlighed. Man kom ind i
bedstefaders stue med de mange billeder
på væggene, derfra ind i billardstuen og så
det røde værelse, hvor der var sat borde op
til kortspil ligesom i bedstefaders stue.

Efter middagen blandede gæsterne sig
ved kaffen i værelserne forneden, hvor
efter herrerne gik med bedstefader op for
at ryge og spille kort eller billard. Vi børn
havde den forrettighed, at vi kunne være
både nede hos bedstemoder og oppe hos
bedstefader. På denne dag traf vi altid vore
kusiner Margrete og Visse fra Lidsø, i 1883
også fætrene' fra Rosengård og ligeledes
vore næstsøskendebørn fra Sæbyholm.

På balkortet fra juleballet 1869 kan man næppe
ane de syv kavalerers navne, der er skrevet med
blyant. De havde ikke noteret sig for en enkelt
dans, som man kan tro ved at se på kortet, men
til en hel serie. Hvor længe denne skulle vare,
bestemte baldirektøren. Hvor indviklet det kunne
gøres, kan man læse om i Laurits Jørgensens
skildring på de følgende sider.

Der blev gerne danset i salen, hvor tante
Nina (Clausen) spillede på afdøde tante
Julies (Suhr) klaver, som nu står hos min
søster Caroline Amalie. Vi overnattede på
Søholt, og bedstemoder gjorde alt for at
gøre det så godt for os som muligt, også
med at opvarme vore senge. Jeg husker
således en gang, da vi skulle i seng, at min
søster Anna opdagede et varmebækken i
sin seng og blev ganske hysterisk. Sådan
et havde hun aldrig set. Det var et spansk
rørs stativ ca V/4 alen langt og V2 alen
bredt, og inden i stativet var et fyrfad med
gløder.
Den næste formiddag legede vi i salen,
spillede fjerbold, så billeder i store ind
bundne bøger af »Illustreret Tidende« fra
krigsårene og morede os med det meget
legetøj, der var på Søholt. Efter frokost
klokken 11 kørte vi hjem.
Ja nu er det 51 år siden, vi gjorde dette
julebesøg for sidste gang. Da var bedstefa
der blevet enkemand, en meget gammel
mand på 78 år, men det var ham kært at
mødes med børn og børnebørn, men han
længtes efter at samles med sin elskede
Grethe.
Det kunne ske, at fader og moder gjorde
et julebal for os. Der blev inviteret, som
det dengang hed til the klokken 7. Så vid
ste man, at der var bal, og man mødte
med hvide glacéhandsker, og herrerne
mødte inde i stuen med handske på den

I et familiealbum findes en serie snebilleder
fotograferet på Søllestedgård julen 1911. Dette
viser familiens gravsted i Dyrehaven.
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venstre hånd og hilste rundt i selskabet.
Man fik en kop the at balancere med,
herrerne klumpede sig gerne sammen i
den ene ende af stuen, damerne i den an
den, men så fik man balkort udleverede,
og herrerne vandrede over gulvet til da
merne for at engagere til de forskellige
danse, første vals, anden vals, borddans,
lancier, cotillion, første ekstra, anden ek
stra, og hvad det nu var. Det var uan
stændigt at engagere en dame til mere end
højst to danse, hvis man da ikke var forlo
vet med hende. Det aller vigtigste var,
hvem man fik til borddans.
I faders stue sad musikkorpset fra
Nakskov og spillede. Det lød ganske dej
ligt og satte god stemning i selskabet.
Først spillede de en march, som man kom
ind i salen ved, så stod man stillet op par
vis i en lang række, og den forreste herre,
som var udnævnt af værten til baldirektør
for denne dans, gav besked til musikken
om, hvilken dans man ønskede. Det var
gerne en polka til at begynde med, og han
gav så for eksempel tilladelse for de første
fem par at danse ud, og han dansede na
turligvis selv ud med sin dame. Når han
syntes, det var nok, klappede han i hæn
derne til tegn på, at de dansende skulle
holde op, og han udpegede de næste fem
par, og således fremdeles til hele rækken
havde danset ud. Så begyndte han forfra,
måske med en vals, men denne gang var
der kun tre par, der dansede ud, og når
baldirektøren fandt det længe nok, klap
pede han og råbte »blomsterdans«, det
ville sige, at disse tre herrer og damer
inklinerede for to andre damer og to andre
herrer og spurgte, hvad de ville være, den
ene ville måske være en tidsel og den an
den en viol, og så gik man hen til en anden
herre og spurgte, hvad han ville have, en
tidsel eller en viol, og foretrak han nu en
bly viol, dansede hun ud med ham, og
selv valsede han så ud med sin tidsel.

En anden tur var, at en dame blev an
bragt på en stol med en kurv i skødet,
hvori der var en blomst og en ring, og tre
herrer blev nu stillet over for hende. Den,
hun gav blomsten, kunne gå hen og inkli
nere for hvem han ville. Den hun gav rin
gen dansede hun selv ud med. Den tredje
herre, som hun gav kurven, måtte danse
rundt med den tomme kurv til moro for
det øvrige selskab. Et rejsetæppe kunne
også blive holdt op midt i salen med da
merne på den ene side og herrerne på den
anden. Damerne kastede så deres lom
metørklæder over på den anden side af
tæppet, og herrerne fik travlt med at finde

Dyrehavehuset ved Søllestedgård i hvid jul 1912.
1 et par år havde gårdens kommende ejer boet i
den tidligere godsforvalterbolig. Nu efter Laurits
Jørgensens død 1912 blev huset til enkebolig,
hvor de ugifte døtre ofte kom på besøg og ferie.

det aller dejligste og parfumerede lom
metørklæde og dansede så ud med ejerinden. En spændende tur, som jeg særlig
husker Schrøder opførte lige efter bordet,
var »jomfruen i kloster«. Når man efter
bordet var marcheret ind i salen, tog man
alle hinanden i hånden og blev ved at gå
rundt uden om hinanden i en tæt snegl,
og når kredsen var helt sluttet, brød det
inderste par ud igennem denne snegl, og
således frigjorde hele rækken sig indven
dig fra, og så gik det videre hånd i hånd i
en lang sammenhængende række igen
nem havestuen, den lille dagligstue, en
treen, op ad trappen og hen over den bru
ne gang, ned ad den anden trappe og køk
kentrappen igennem køkkenet til moro for
piger og koner, igennem kælderhalsen og
op ad trappen til entreen, gennem den lille
dagligstue og havestuen tilbage til salen,
hvor musikken spillede endnu, og der blev
danset ud af hele selskabet. Andre steder
var der også juleballer. Jeg har således
været til julebal hos doktor Funder i Ve
sterberg, hos apotheker Aarestrup, på
Jullinge, Rudbjerggård og Gammelgård og
hos pastor Ishøj i Stokkemarke. Meget
vand er gået i stranden siden da, og der er
sagt mangt et farvel!
Julen endte med »hellig tre konger«,
hvor vi sang: »Dejlig er den himmel blå«
ved juletræet.
(NEU 35951, skrevet 1941).
Beretterens lillesøster Emilie, kaldet
Mølle, blev sendt på Zahles skole i Kø
benhavn. På skolen fik han en veninde
Ebba Dietrichson, som hun havde med
hjem på ferie. Trods næsten tyve års for
skel i alder blev Ebba og beretterens æld
ste broder Theophil forelskede i hinanden.
Han var uddannet som forstmand, og
1909 afløste han E. C. Schrøder som
godsforvalter, idet dennes opgaver forene
des med skovriderens. I 1911 blev han og

Ebba gift og tog bolig i godsforvalterens
hus.
Her kom Ebbas ældre søster Gunvor på
julebesøg, og gensidig sympati opstod
mellem hende og beretteren. Det fortæl
les, at de - som almindeligt dengang i
deres kredse - var generte og tilbagehold
ne. Ved juletræet trak de en knallert. Ud
faldt en lille ting, et hjerte. Diskret puffe
de han det med foden ind under et møbel.
Senere fandt han det frem, lod det ind
fatte i en medaljon af glas med guldkant,
og hun bar denne resten af sit liv. Måske
ligger dette bag bemærkningen om at sige
farvel ved et julegilde. Opbruddets for
virring som tidligere skildret af oberst
Christian Lunn var vel egnet dertil!

1. Binde op betyder at binde det ophøstede korn i
neg. Sætte i hov at sætte kornnegene til tørring
to og to i lange hobe.
2. Spøgen med den nye høstvise var ikke nogen
enkeltpersons ondskabsfuldhed, ej heller specielt
for herregårde, men det var en almindelig spøg.
Der var også en lovise, og kendte barnet den, gik
det næppe med til høstvisen, men det havde fået
en nyttig skepsis.
3. En rækker løfter med en fork, også kaldet en
høtyv, kornnegene op til den, der lægger kornet
til rette på vognen. At køre frem betyder at køre
vognen til næste kornhob.
4. Langloen er en kørevej gennem en stor lade fra
gavl til gavl. Her kunne der tærskes om vinte
ren. Resten af laden var opdelt i afdelinger, der
kaldes gulv.
5. Koldfeber, malaria, holdt sig længe på Lolland,
men forsvandt i løbet af sidste halvdel af
1800årene.
6. Ariston, en art spilledåse med roterende cylin
der, hvorom en papcylinder med indstemplede
huller blev sat. Den kunne således spille et ube
grænset antal melodier.

Comtesse Marie Antoinette Bille Brahe Selby,
kaldet Misse, fotograferet 1919 som student på
Polyteknisk Læreanstalt.

Stensgård

Lensgrevens datter
De foregående beretninger handler om
dagliglivet på almindelige herregårde på
mellem 1000 og 2000 tønder land. Den
følgende handler om et af de store godser,
et lensgrevskab omfattende herregårdene
Hvedholm, Stensgård, Damsbo og
Østrupgård, alle på det sydvestlige Fyn.
Dertil hørte i 1919 ca 457 tønder hart
korn. Til selve Stensgård hørte der 100
tønder hartkorn eller omkring 2000 tøn
der land, hvoraf godt halvdelen var skov.
Skildringen er skrevet af kommandør
Marie Antoinette von Lowzow, født 1899
på Stensgård i Svanninge sogn nord for
Fåborg, hvor forældrene greve (fra 1918
lensgreve) Hendrik Bille Brahe Selby
(1870-1938) og Ellen Basse, født Fønss
(1876-1949) boede fra 1897:

Stensgård er opført i lavningen mellem
Hornelandet og Svanninge bakker. Både
avlsbygningerne og hovedbygningens tre fløje er
hver for sig omgivet af grave, som dog er fyldt
op i haven mod syd. Da avlsbygningerne brændte
i 1903, blev de genopført på samme sted.
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Stensgård har i flere generationer været
en del af lensgrevskabet Brahesminde.
Susanne Hein, født Brahe, ejede Stens
gård og Damsbo. Hun var barnløs, og det
var hendes broder Preben Brahe også.
Han ejede Hvedholm med tilliggender. De
to søskende testamenterede deres fælles
godser til en søstersøn, Bille. Ved Prebens
død 1786 uddøde den danske Brahe-slægt.
Nevøen blev den første Bille-Brahe, og
ejendommene blev senere til lensgrevska
bet Brahesminde. Da den indgiftede slægt
Selby uddøde, indgik det Selbyske fideikommis og friherreskab i familiens eje,
og navnet blev Bille-Brahe-Selby. Sidste
ejer af grevskabet, og i hvis tid lensgrev
skabet ophævedes ved lov, var Hendrik
Bille Brahe Selby. Lensgrevskaber og
stamhuse overgik derefter i privat eje, dog
blev en pengefond afsat til de to først be
rettigede arvinger.
Ved lensgreve Hendriks død i 1938 ef
terlod han tre døtre, og da der kun var
mandlig arveret til lensgrevskabet, over
gik pengefonden til en nevø af Hendrik.
Stensgård blev solgt af arvingerne til di
rektør Michael Hansen, hvis søn nu ejer
gården. Hovedhuset er forpagtet ud til
Stensgårds Herregårdspension.
Da grev Hendrik overtog Stensgård fra
sin fader 1897 efter forpagter Lagoni, var
gården helt hvidpudset. 1903 brændte
næsten alle gårdens avlsbygninger - man
ge køer og svin indebrændte. Branden
antages påsat, men den blev aldrig opkla
ret. At hovedhuset blev reddet, skyldes i
høj grad, at de store kastanietræer ved
voldgravsbroen fangede gnisterne. Træ
erne blev skadet og måtte senere klippes
ned og blev senere klippet i firkantet
form.
Jeg var på brandens tidspunkt 4 år, og
jeg blev vækket af min barnepige, Maren

Madsen, og ført ind i det nordøstre rum i
midterfløjen, der dengang var anretter
værelse. Det forbavsende er, at jeg husker
endnu i dag, hvordan jeg så ud ad vinduet
over mod staldene på den anden side af
voldgraven og så grise løbe afsted med
brændende krop. Det var midt om natten,
jeg tror klokken 3. Fra Hvedholm kom
min fars yngste broder, garderofficeren
(senere godsejer) Daniel Bille Brahe Sel
by og andre kørende for at hjælpe os. Jeg
husker, at han tog mig op på skødet og lod
mig lytte til hans »repeterur«, der var
meget interessant og beroligende. Så hu
sker jeg ikke mere, men er nok faldet i
søvn.
Efter branden blev de brændte bygnin
ger genopbygget, hvor de havde ligget,
men med faste tage der, hvor der havde
været stråtage, og naturligvis højmoderne
indrettet indvendig. Dette gav muligheder
for at udskifte den røde race med jerseykøer. Fodermesteren blev sendt til Jer
sey-øerne for at hente dem hjem. Racen
var ny og ukendt, men besætningen har
nok været med til at grundlægge de fyn
ske jerseybesætninger. I årene efter
branden blev hovedbygningen gennemrestaureret. Man havde konstateret, at
huset under det hvide pudslag var bygget
af røde munkesten, kampesten og ege
træsbindingsværk. Nu blev alt kalkpuds
banket af. Det var meget besværligt, for
ofte måtte hver enkelt sten tages ud for at
blive banket ren og så mures ind igen.
Sådan fik gården sit nuværende gamle
skønne udseende.
Bygningsstilen er nærmest kaotisk, og
øjensynlig er der bygget i forskellige eta
per og tidsaldre. Midterfløjens underste
del er det oprindelige ældste af gården.
Den er bygget af kampesten, dem har der
været nok af på marker og i kirke- og
godsruiner, hvor man kunne »hugge«
dem. Hvor man ønskede et vindue indsat,

murede man en ramme af munkesten til
at indsætte det i. Nogle arkitekter mener,
at stensætninger antyder, at der har været
tårne i hver ende af midterfløjen. Øverste
etage synes at være bygget i en senere
periode. Her er ingen kampesten, men
rent bindingsværk og munkesten, men
også her er der bygget funktionalistisk.
Man indsatte et vindue, hvor der var brug
for det! Se på bagsiden af midterfløjen,
hvordan vinduerne sidder i forskellig
højde og med forskellige mellemrum. Si
defløjene antages at være bygget i
1700-tallet. Udbygningen af en karnap på
havesiden af den søndre fløj er tilbygget af
min fader under restaureringen. Det må
have været 1906-08.
I gårdspladsen lod fader trappen fra den
sydlige fløj, der gik vinkelret ud fra byg
ningen, vende, så den gik parallelt med
bygningen. Jeg husker, at grunden hertil
var, at der så blev plads nok for et firspand
til at køre korrekt for hoveddøren. Des
uden lod han sidefløjenes trapper, der
havde trægelændere, og også hovedtrap
pen forsyne med kunst-smedejernsgelæn
dere forsynet med hans og min moders
våben (Bille Brahe Selby og Fønss) udført
i kobber. På den nordre fløjs bagside, nær
mest hjørnet (i det gamle anretterværelse,
der blev slået sammen med flere rum til
hans kontor) påbyggedes en karnap. Her
fra havde han god udsigt til avlsgården.
Man bemærker, at ved genopbygnin
gen af herskabsstalden er denne nøje pla
ceret som den nedbrændte, dog opført
med rødt tegltag. Man ser da, at staldbyg
ningen med porten til hovedbygningen
ligger skævt i forhold til denne. Det for
tælles, at sådan lagde man i middelalderen
portbygningerne, for at man ikke et styk
ke ude fra kunne beskyde hovedhuset
gennem porten. Indkørselsbroen over
voldgraven havde trærækværk til ca
1912-13, da min fader lod det ombygge til

Medens beretterens farfader Preben Bille Brake
Selby 1878-1882 lod Hvedholm helt ombygge til
et nyt hus i gammel stil, så søgte faderen
Hendrik at restaurere Stensgård i årene efter
1900. Hans arkitekt var Aage Mathisen. 1
murværket er bevaret spor af gamle vinduer,
men den tårnagtige udbygning med karnap på
sydfløjens sydside er nybygget. De gamle
hjørnetårne blev nedrevet i 1700årene, da gården
blev omformet i baroktidens smag med lyse
pudsede vægge.

rødmurstensværk. I gården var der ved
den inderste ende af indkørselsbroen to
træhundehuse, der kunne rotere, så hun
dene kunne dreje dem. Jeg husker, at jeg
som barn har leget i disse huse, men der
var aldrig nogen bundne hunde, for disse
havde en absolut præferencestilling i fa
milien. Husene blev fjernet, da den nye bro
blev bygget.
Mine forældre overtog 1897 Stensgård
som hovedsæde for min fader, der var ar
ving til grevskabet, og den indre ombyg
ning var ikke mindre end den ydre. Efter

beretning og erindring var den indre ind
retning således: Det yderste store værelse
i den sydlige sidefløj var mine forældres
soveværelse, derefter kom til gårdsiden et
lille værelse, antagelig brugt som garde
robeværelse. Til havesiden kom et på
klædningsværelse med trappegang ned til
et i kælderen indrettet flisebadeværelse
med forsænket kar og brændefyringsovn,
ved siden deraf et ligeledes flisebeklædt
WC. Herefter kom i gårdsiden en gang
og til havesiden et barneværelse. Derefter
kom, i hele fløjens bredde, den store sal
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eller dagligstue. Så, et trin lavere, have
stue eller min moders dagligstue, der var
hjørnestue mellem hoved- og sidefløj.
Efter den fulgte i hele hovedfløjens bredde
et bibliotek med en 20.000 bøger. Så
fulgte en entre eller hall og derefter spi
sestuen. De sidste værelser i hovedfløjens
ende var anretter- og skabsrum. Derfra
tre trin højere var der en gang til køkken
(den nuværende spisestue), og bag den
fandtes udenomsværelserne: linnedrum,
fadebure etc.
Under alle fløje undtagen hovedfløjen
var der kældre, hvor der var diverse folkeværelser, kuskestue med videre. Der
verserede på egnen et sagn om, at der var
en kælder under hovedfløjen, men at »en
myrdet« var blevet begravet der, og at
kælderen derfor var blevet fyldt op. Der
var, sagde man, udstedt en forbandelse
mod den, der vovede at udgrave kælderen.
Min fader besluttede under den store re
staurering, at han ville udbygge en kælder
under hovedfløjen, blandt andet til vin- og
forrådskældre. Under arbejdet viste det
sig, at der var en kælder, der var jordop
fyldt, under hele hovedfløjen. Så spørger
man: Fandtes der skeletter af lig der? Nej,
det gjorde der ikke. Man fandt et delvis
ødelagt sandstensrelief, der nu er indsat
over kaminen i hallen, og en tom, ce
mentlignende kegleformet beholder, der
stod med spidsen nedad. Måske beregnet
til at gemme værdier i ufredstider. Hvad
med forbandelsen? Min fader gik økono
misk meget ned, men mon det dog ikke
mere skyldtes hans egne dispositioner end
den gamle forbandelse.
Den med restaureringen følgende ind
vendige ombygning var følgende. Lad os
begynde med den sydlige fløj: Forældre
nes soveværelse uforandret. Påklæd
ningsværelse mod haven: udbygget med
en karnapbygning. Det følgende børneværelse: uforandret (senere et mindre

I haven syd for gården, hvor voldgravene var
fyldt op, er der bevaret dele af et gammelt fransk
haveanlæg.

Portalen på østsiden af Stensgårds vestfløj blev
opsat efter 1650 af Sidsel Høeg, der også har
tilføjet overetagen i bindingsværk. Derimod er
jerngelænderet tilføjet ved restaureringen, og
kampestensmuren er antagelig fra 1500årene.

bibliotek, nu gæsteværelse). Det lille væ
relse mod gården: da de tre børn blev
ældre, fik de soveværelset, moder på
klædningsværelset, og fader det sidste
værelse før spisestuen til soveværelse, og
barnepigen fik dette lille værelse. Gangen
mod gård, salen og havestuen uforandret,
selv om de brugsmæssigt ofte havde for
skellige opgaver. Biblioteket blev omdan
net til opholdsstue med egetræspaneler,
og det kaldtes senere »Frederiks stue« ef
ter Juels maleri af Frederik VI i konfir
mationsdragt, der blev ophængt der. Lof
tet mellem hallen og rummet ovenover
blev fjernet, og der blev lavet »svale
gang«. De følgende rum blev slået sam

men til een stue, fik også egetræspaneler.
Det blev faders kontor. Gangen op til køk
kenet blev lavet til en »gallerigang« med
gammelt porcelæn på væggene. Køkkenet
blev til spisestue og forsynet med kinesi
ske paneler, der var fundet på lofterne, og
som blev restaureret. De har antagelig
siddet i riddersalen. Bag spisestuen kom
der anretterværelse (med elevator ned til
køkkenet, som nu installeredes i kælde
ren), og fadebur og linnedkammer samt
porcelænsrum. Flisegulvet i spisestuen er
det gamle køkkengulv.
Der havde været flere værelser på lof
terne til betjeningen. Nu blev her også
ombygget. I gavlen af den sydlige fløj lå
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moders kammerjomfrues værelse. Der var
et lille forrum uden for det, hvortil trap
pen førte op, og hvorfra der var indgang
til de forskellige værelser. Mod haven (i
karnapudbygningen) var vores privatlæ
rerindes dagligstue, der også tjente som
skolestue. Mod havesiden lærerindens so
veværelse. Så var der fra gangrummet en
gang ind over loftet, hvor der til venstre
var et værelse, der fungerede som min
moders større garderobe, og sidst et væ
relse til venstre der var oldfruens værelse.
Gangen endte i en »hønsetrappe« op til
loftet over hovedfløjen. Lærerindens væ
relser fik min yngre søster, comtesse Ella,
senere som sine. Oldfruens værelse er
under direktør Hansens ombygning taget
til badeværelse for hovedfløjens store
gæsteværelse. Hovedfløjens førstesal: I
det nordvestlige hjørne lå det store gæste
værelse (antagelig den fortidige riddersal,
hvis en sådan har været der). Her efter
fulgte, som nu, til gårdsiden en lang gang,
og til havesiden en række gæsteværelser
og den to-etagers høje hall med trappe op
til første sal og med svalegang omkring.
Fra svalegangens yderste ende ud mod ha
ven var der en trappe op til loftet oven
over. Efter det store gæsteværelse var der
to værelser kaldet »herreværelset« og »det
hvide værelse«. Så kom hallen og efter
den et WC og så et gæsteværelse kaldet
»det grønne værelse«, så kom et mindre
og til sidst ud mod gavlen to værelser, det
ene ud til haven, det andet for enden af
gangen og kun med vindue ud mod vold
grave og avlsgårde. For enden af gangen
var der en trappe (med tovværks-»gelæn
der«) ned til gallerigangen. Det nævnte
»lille værelse« er nu inddraget til to bade
værelser, et til »det grønne værelse« og et
til fælles badeværelse for gæsteværelser
uden bad.
På 1. sal (loftet) af nordre sidefløj var
der yderst i gavlen to pigeværelser. Ellers

var der kun loft. Her er nu gæsteværelse
med bad og forværelse. På hovedfløjens
loft i den nordøstlige gavl var der yderli
gere et pigeværelse, ellers loft. Under
dette lofts gulv havde forøvrigt de langø
rede flagermus, der holder til omkring
Stensgård, taget bolig. Jeg husker, at vi
engang måtte brække gulvet op og »udskovle« 300 flagermus. Mennesker og
hunde måtte foranstalte et helt blodbad
for at få dem slået ihjel. De nævnte endegavlværelser og det ved siden af liggende
lille værelse i hovedfløjens 1. sal var en
årrække en speciel bolig for en gammel
dame, vi børn kaldte Brahma.1
Før mine forældre flyttede ind på
Stensgård, havde der som før omtalt boet
en forpagter Lagoni. Ham havde mine
forældre ikke haft nogen kontakt med, så
de kendte ingen beretninger fra hans tid.
Da de flyttede ind, var der ingen, der talte
om eller havde hørt noget om spøgelser,
hvad der ellers kunne have været så tem
melig sandsynligt i et hus af den alder.
Derimod fortaltes et sagn om den første
ejer, man kendte navnet på. Han hed
Bjørn, og hans våben i sandstensrelief ses
idag på portbygningen, hestestalden, hvor
det er indfældet over porten på den side,
der vender mod hovedbygningen. Samme
Bjørn kaldtes »Bjørn den Onde«, for han
sagdes at være ond og hård, ikke alene
mod sine folk, men også mod sin kone.
Det medførte at konen, altså »fru Bjørn«,
gav en ung karl på gården, jeg tror der
sagdes: nogle og tredive sølvskilling, for
at slå manden ihjel. Det gjorde han promp
te og flygtede så. Men han blev fanget
og hængt. Hvad der skete konen, siger
sagnet ikke noget om. I værelset til højre
for hallen, når man kommer ind ad døren,
er der i mine forældres tid lagt nyt gulv,
men på det udslidte gulv, der nu ligger
under det ny gulv, har de fortalt mig, at
der foran det sted, hvor der nu er kamin,

er en stor, sort plet. Den sagdes at være
Bjørns blod, der flød, da han blev slået ihjel.
Som skik og brug er på gårdene, havde
mine forældre ofte liggende gæster, ofte
over længere perioder. En morgen kom en
kvindelig gæst, der havde sovet i det store
gæsteværelse (riddersalen), ned til mor
genmad og fortalte, at hun havde haft en
frygtelig oplevelse om natten. Hun var
vågnet ved, at hun følte, at der var nogen i
stuen, tænder lys, og der ved siden af
hendes seng sidder en gammel kone i en
gyngestol og med en stor bog i skødet, og
hun spørger, om hun skal læse for hende.
Tro det, om man kan, gæsten var så ræd,
at hun trak dynen over hovedet i stedet
for at være så nysgerrig at sige: »ja tak«!
Hun, der skulle blive i flere dage, fik
pludselig så travlt, at hun måtte rejse
samme dag. Min moder prøvede selv at
overnatte i værelset. Hun vågnede ved, at
tunge trin (hørbart trods tyk løber på gan
gen udenfor) vandrede op mod værelset.
Hun tændte lys og sprang ud af sengen og
rev døren op, men der var intet at se. Jeg
har selv oplevet det samme, da jeg sov i
stuen sammen med min søster og en ven
inde. Også jeg skyndte mig at åbne dø
ren, men der var ikke noget at se.
Jægermesterinde Sehested, en meget
intelligent dame, opholdt sig i længere tid
hos os og boede da i værelset kaldet »her
reværelset« ved siden af »riddersalen«.
Mor og min ældre søster og jeg fulgte
hende som regel op om aftenen og sludre
de lidt, før vi sagde godnat. En aften sagde
mor, da vi stod oppe hos hende: »Hør pi
ger, nu skal jeg vise jer, hvordan jeg hørte
spøgelserne trampe på gangen«, og så gik
hun ud på gangen og trampede af al magt.
Gæsten blev lidt bleg om næbbet og sag
de: »Jamen, det har jeg jo hørt hver nat.
Jeg troede det var vægteren, der skulle gå
en runde også her!« Men hun rejste da
ikke.

Spisestuen på Stensgård blev indrettet på
køkkenets plads med en blanding af nyt og
gammelt - de nye møbler er tegnet til at virke
sammen med de gamle.
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Julen 1915 var familien samlet på
Stensgård, og vi havde som gæst en norsk
dame og hendes syvårs dreng. I stuen til
venstre for hallen, når man kommer ind
ad indgangsdøren, senere kaldet »Frede
riks stue«, havde vi julestue og juletræ.
Her havde den lille norske dreng leget
alene det meste af eftermiddagen. Om af
tenen sad jeg inde hos den norske dame,
da hun klædte sig om til middag. Hun
boede i »det grønne værelse«. Da siger
hun til mig: Hvad var det for en kone, der
var i julestuen i eftermiddags? Carlito (det
hed drengen), sagde, at der var sådan en
grim kone med gult tørklæde om hovedet

og noget rødt henover ansigtet. Der har
ikke været en sjæl, sagde jeg, Carlito var
alene. Kan det ikke have været en malke
kone eller sådan en, spurgte hun. Umu
ligt, sagde jeg, de kan ikke komme der.
Nå, sagde hun, så er det bare Carlitos
fantasi. Og vi snakkede ikke mere om det.
Efter middag sad vi over kaffen i faders
»første stue«, stuen til højre for hallen,
når man kommer ind ad indgangsdøren.
Moder frøs lidt og bad derfor min yngre
søster (10 år) om at hente hendes pelskra
ve, der lå i hendes soveværelse i enden af
gårdens venstre fløj. Min søster løb der
over og tændte det elektriske lys under-
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vejs. Hun kom tilbage med pelskraven og
sagde: »Midt imellem salen og havestuen
(der ligger lige under »riddersalen«), stod
der en gammel kone med gult tørklæde
om hovedet og et rødt ar over ansigtet!«.
- Det hele var gået så hurtigt, at først nu
blev hun rigtig chokeret ved oplevelsen.
Da min yngre søster, Ella Jeromia, var
bestyrer for »Herregårdspension Steensgård«, fortalte hun mig, at flere gæster,
som havde siddet i havestuen, havde talt
om, at nogen havde spillet så dejligt på
klaveret i salen ved siden af. Da hun selv
sad der alene en dag, hørte hun nogen
spille. Hun sagde til mig, at musikken ik
ke kom fra klaveret, der står ud imod går
den, men fra hjørnet ud mod haven. Ikke
så underligt, sagde jeg, for da du var lille,
var der ikke klaver i stuen, men derimod
et dejligt Bliitnerflygel, der stod i hjørnet
ud imod haven. Og dengang kom der
mange musikkunstnere her. Nå, sagde
hun, og det var »Det haver så nyligen
regnet« og »Quand l'amour meurt«, de
spillede. Ikke så underligt, sagde jeg, for
det var netop de melodier, der var »in« på
den tid.
En dag, da Ella havde gået tur i haven
og kom tilbage til huset, sad pigerne i vin
duerne og pudsede dem, og der tonede
musik ud fra vinduerne. Nå, sagde hun til
pigerne, I hører nok musik i radioen. Nej,
sagde de, vi har ingen radio her og her er
ingen musik! Så gik Ella alene ind i salen
og sagde meget alvorligt: »Kære venner,
hvem I så er, der fornøjer jer med at mu
sicere her, vær venlig at holde op, det
ødelægger mit hotel ved at skræmme mi
ne gæster.« - Så holdt musikken op.
Til slut skal jeg dog ikke undlade at
fortælle, at nogle år efter, at mine for
ældre kom til Stensgård, kom tidligere
forpagter Lagoni på besøg. Under dette
sagde han: Hvordan går det med den
gamle kone, der går igen her?

Børnene
En skildring af barnepigen Maren Mad
sen findes i 6. bind side 139-141:
Da vi var små, blev vi jo af og til sendt ned
til vore forældre, når der var gæster, for
at blive vist frem. Så var vi iført fine,
nedringede kjoler med blå silkesløjfer på
skulderen. Det blev som regel lidt af en
tortur for mig, for min ældre søster Tulle
havde dejligt, lyst krøllet hår, og jeg hav
de glat, kommunefarvet hår. Men jeg
skulle være lige så fin som Tulle og være
krøllet, så jeg fik forinden sat papillotter i

håret, og de strammede og gjorde ræd
somt ondt. Som helt små spiste vi i barne
værelset hos Maren, og maden blev sendt
over fra køkkenet. Da min søster og jeg
nåede omkring 7-8 års alderen, spiste
lærerinden og vi frokost med mine for
ældre, mens lillesøsteren blev hos Maren.
Middagen spiste Tulle og jeg sammen med
lærerinden ved et lille bord, der blev sat
op i spisestuen inden forældrenes middag.
Her fik vi altid rødvin at drikke, »for det
var jernholdigt og godt for sundheden«.
Mine erindringer om tiden, før vi fik
huslærerinde, og jeg fik skolegang hos
hende, er, når undtages ganske enkelte

Grevens to ældste døtre Tulle og Misse i deres
jumbe med æslet Jacob spændt for. Dette var
familien faldet for i et cirkus, men det blev snart
erstattet af en islænderhest.

Påfugle fotograferet en vinterdag på Stensgårds
haveterrasse. Påfugle er flotte, men for børnene
var det meget morsommere at have nogle høns.
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episoder som ildebranden, kun vage. Dog
husker jeg, at skolelærer Lauritzen fra
Millinge skole et par gange om ugen kom
for i biblioteket at læse med Tulle og lære
hende at stave og læse. Jeg fik da lov at
sidde på gulvet og lege - så var jeg jo an
bragt så længe. Om det var der, jeg lærte
at læse ved at høre på, ved jeg ikke, men
jeg har ingen erindring om, at jeg senere
lærte at stave og læse, jeg kunne det bare.
Min søster Tulle og jeg fik et par timers
undervisning om formiddagen hos lærer
inden. Efter frokost skulle vi gå tur med
lærerinden, mindst een time, og under
turen måtte vi kun tale engelsk. Resten af

eftermiddagen tog vi ofte tur med hende,
om sommeren særlig til stranden at bade.
Da cyklede vi, eller også kørte vi med den
lille islænder og i vores jumbe.
Herunder opstod ofte visse konflikter,
for vi to søstre havde en vis handelsfor
bindelse, idet vi ustandselig byttede vore
ejendele, men der var en fortrydelsespa
ragraf, idet betingelsen var: »det er på til
bagebytning«. Jeg husker en køretur med
lærerinden frøken Larsen, kaldet Lille
Las, hvor vi blev uenige om, hvilken vej vi
skulle køre. Jeg »ejede« på det tidspunkt
vogn og seletøj, min søster ejede hesten. Vi satte lærerinden af på grøftekanten.

295

296

Hun har sikkert moret sig herligt over
denne »happening«. Så begyndte vi at
spænde hesten fra og hver især tage vore
ejendele. Det ville være ret ubehageligt
for mig at trække vognen med seletøjet i
hjem - lærerinden kunne jo gå men til
mit held var Tulle bange for hesten og
turde ikke trække den hjem ved øret, da
den jo intet hovedtøj havde. Resultatet
blev, måske lidt uværdigt for mig, fordi
jeg benyttede mig af søsterens ængstelse
ved hesten, at jeg sejrede. Vi spændte igen
for, hev lærerinden om bord og kørte den
vej, jeg ville.
Så legede vi resten af eftermiddagen i
haven og i »pagoden«, som vi kaldte »tår
net« med vore dyr: dværghøns, store
høns, kaniner etc, som vi selv skulle
passe.
Om aftenen var vi en timestid hos læ
rerinden, der læste højt for os af danske
børneklassikere og af engelske, spænden
de romaner.
Jeg tilbragte megen tid med at ride,
først på vore små heste, senere på de
større rideheste. Ridning interesserede
ingen af mine søstre. - Fars forlangende
til kusken, der red med mig, var, at jeg
skulle ride uden stigbøjler, for jeg skulle
lære at hænge fast med benene.
Vi fik også ofte besøg af vor tante Mis.
Det var fars ugifte søster, der boede hos
forældrene på Hvedholm. Hun cyklede
over til Stensgård for at lege med os
børn. Det vil sige, det var faktisk kun for
at lege med min søster Tulle, for hende
forgudede hun. Jeg blev tvangsindlagt i de
lege, Tulle ønskede. Jeg husker engang, jeg
reagerede, måske ikke særlig pænt her
imod. Tulle ville ud at fiske gedder i en
mergelgrav, hvor der gik nogle store fede
nogen. Jeg havde absolut ikke lyst dertil,
men jeg skulle med. Så tog jeg mine to
dejlige gedebukke, Max og Moritz, som
jeg havde fået af moders halvbroder Niels

Basse Fønss på Hindsgavl, med. Hans
børn var nok vokset fra gedebukke, da jeg
fik dem. Gedebukkene var meget trofaste
mod mig og fulgte mig som et par hunde.
De havde kæmpehorn, som jeg ikke kun
ne spænde om med een hånd. Normalt
kørte jeg med dem forspændt en lille
vogn. Men her tog jeg dem med »løsgåen
de«. Så skete der det, jeg havde forudset,
at hver gang tante Mis blot kom i nærhe
den af mig, så stangede de hende. Hun
beordrede mig at fjerne de modbydelige
gedebukke, men det sagde jeg - hvad jo
var løgn - at det kunne jeg rigtignok ikke
kommandere dem til. Jeg fik altså trods alt
en rigtig god fornøjelse af udflugten.
Når vi legede i haven, var det ofte med
soldater. Vi byggede store jordfæstnings
værker med løngange lavet af nedgravede
drænrør, hvori man ved hjælp af en tynd
pilekvist kunne sende en soldat ud efter
hjælp eller med skriftlig besked, uden at
de belejrende fjendtlige tropper opdagede
det.
Ella var for lille til at lege med, men
hun blev jo underholdt af Maren.
Tulle elskede at opholde sig i køkkenet
og at lave mad, og hun blev meget ferm til
det. Hun nød også at sidde hos kammer
jomfruen og sy.
Mine specielle interesser var anderle
des. Hestestalden var mit yndlingsopholdssted. Der fik jeg lov at lægge seletøj
på hestene og smøre deres hove med vase
lin og at spænde for. Desuden kørte jeg
med gedebukkene ned i landsbyen Millinge til barberen. Undervejs fik de landsby
unger, der altid løb efter mig, efter tur en
køretur. Barberen var en driftig mand.
Foruden sit erhverv solgte han postkort og
bandt bøger ind. Han lærte mig at binde
bøger ind, og det har jeg haft megen glæ
de af senere at kunne.
Jeg læste også meget, særlig mors en
gelske bøger om teosofi, men også om an

den filosofi og religionshistorie. Og på en
meget primitiv »håndduplikator« og ved
hjælp af fars skrivemaskine (som han al
drig lærte selv at skrive på), duplikerede
og udgav jeg et blad »Lotusbladet«, med
teosofiske artikler, som jeg oversatte fra
engelsk. Mine »abonnenter« (2 kroner år
lig for 12 numre) var unge teosoffer i
Christiania, som jeg havde truffet under
vinterophold i Norge.
Men jeg læste også andet, nemlig fysik
og kemi. Disse fag mestrede lærerinden
ikke, og da de interesserede mig, studere
de jeg dem selv, og med held, for da jeg i
1915 kom i N. Zahles skoles 10. klasse og
de 3 matematiske gymnasieklasser, kunne
jeg udmærket følge med.
På loftet havde jeg indrettet mig et »la
boratorium«. Det bestod i et stort bord,
hvorpå jeg havde stillet mit studiegrej:
elektricermaskine, leydnerflasker, induk
tionsruller, batteridrevne små modeller og
utallige kemiske flasker, reagensglas og
kolber. Alt var ting, jeg ønskede mig i
jule- og fødselsdagsgaver. - Nu bagefter
undrer det mig, at jeg undgik at tænde ild
i huset.
Tulle kom hjemmefra i 1913. Først var
hun i huset hos Tulle Holck på Gammel
Klingstrup, derefter på kostskole i Schweiz,
hvorfra hun måtte hentes hjem, da
verdenskrigen brød ud. I 1916 blev hun
gift med Peter Jacobæus fra Ny Kling
strup.
Jeg drog til København 1915, fordi jeg
gerne ville være student. Jeg blev ind
kvarteret hos en elskelig gammel dame:
Anna Møller, og jeg blev som sagt mate
matisk student fra Zahles skole i 1919.
Men i alle ferier var jeg selvfølgelig på
Stensgård.
Beretteren kom efter studentereksamen
ind på Polyteknisk Læreanstalt for at læse
til elektroingeniør. Som praktik var hun

Salen i hovedfløjen mod vest er åbenbart
beregnet på stilfærdig konversation og ikke på
lystig dans.

på rejse til Østen med et Ø.K.-skib. Når
hun ikke blev færdig med studiet, skyldes
det, at hun forinden tabte sit hjerte til
orlogskaptajn K. K. von Lowzow, og hun
giftede sig 1923. Da udgiveren engang
ville være klar over, om de spøgelseshi
storier, som tidligere er gengivet, var en
slags spøg, som man underholdt sig med
og gyste lidt over, svarede hun straks med
et fast blik: jamen tænk, hvor meget vi
siden har opdaget. Nu ved vi, at stuen her
er gennemstrømmet af bølger, som vi nu
kan opfange med radio og fjernsyn, og
der er givetvis meget, som vi endnu ikke
kender noget til.

Belysningen på Stensgård bør omtales, for
den gennemgik en forbavsende udvikling i
den relativ korte tid, jeg var der. 1 min
første barndom var belysningen stearin
lys, olielamper (såkaldte moderatørlamper) og petroleumslamper - man havde
ingen anden belysning.
Men så vistnok i 1906 fik far installeret
gasbelysning på hele gården. Der var en
gasproducerende beholder for hovedhuset
og en for avlsgården. Jeg vil antage, at det
var en art carbidgas, de producerede. Når
en lampe skulle tændes, lukkede man op
for gashanen og satte en tændstik til det
»net«, tilsyneladende af meget fint bom-
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uldsgarn, der hang over gasrøret. Det
har været kemisk præpareret, for det kom
til at gløde og gav et kraftigt lys. I hoved
huset kom der et særligt raffinement. På
væggen ved døren blev opsat en lille me
talkasse med indbygget induktionsrulle og
en mekanisme, man satte igang ved at
dreje på en ret stor knap, så en afbryder
mekanisme blev sat i vibration og strøm
fra et tørbatteri førte elektriske gnister op
til nettet. Samtidig åbnede en mekanisk
anordning for gashanen, en meget ind
viklet og meget snedig anordning.
Første gang hele gården blev oplyst,
kom folk farende fra de omliggende lands

byer, for med det lysskær, der stod over
gården, troede de, at nu brændte Stens
gård da igen. Først ca 1912 nåede elektri
citeten ud til Stensgård og blev installeret
der.
I min tidligste barndom var vi altid ju
leaften og helligdagene på Hvedholm hos
bedsteforældrene. Der kom også fars syv
søskende med koner, mænd, børn og tje
nestefolk. Det blev til mange, men der var
god plads. I gæstefløjen, den venstre, når
man kører op mod slottet, var der 72 op
redte gæstesenge, og i mansardetagen var
der værelser til tjenere, kammerjomfruer,
barnepiger og kuske.

Kronprinseparret Christian og Alexandrine
besøgte Fåborg i 1907 i anledning af indvielsen af
jernbanen Odense-Nørre Broby-Fåborg. De er
fotograferet i Stensgårds firspand i trængslen i
Fåborgs snævre gader.

Menukort ved kronprinseparrets besøg på
Stensgård den 22. juni 1907. Det fortælles, at
greven gik i vinkælderen og undersøgte, hvilke
virkelig gode vine han havde, og der ud fra blev
menuen komponeret.

Alle vi fætre og kusiner morede os dej
ligt sammen, men det kan jo ikke nægtes,
at når otte søskende med familier er sam
let, så opstår der let rivninger. Om efter
middagene kørte vi den obligate køretur i
omegnen et par timer med en række af
hestevogne. Børnene fandt sammen med
dem, de bedst kunne lide i visse vogne,
men så kunne det ske, at visse forældre
kom og hev nogle børn ud, »for de børn,
skal du virkelig ikke køre med,« og så blev
de puttet over i en anden vogn.
Da min bedstefar blev svagelig, og må
ske også af andre grunde, ophørte disse
julefester på Hvedholm, og vi fejrede jule
aften hjemme. Men indtil da fejrede vi
julen lillejuleaften med træ og gaver og
det hele, og det var for os den egentlige
jul. Tidlig om formiddagen pyntede vi ju
letræ i salen i den sydlige fløj. Langs
væggene var bordplader stillet op på træ
bukke, det var gaveborde, der interesserede
os umådeligt, men de var endnu tomme.
Derefter kom funktionærer og daglejere
på julevisit, dog uden børn, og det var da
os børn, der skulle finde gaverne frem til
de enkelte. Til hver familie var der en
pengegave til forældrene, og til hver
dreng, de havde, var der tøj til en skjorte

og til pigerne tøj til en kjole. Og så var der
poser med slik til alle børnene.
Så spistes der frokost, og efter den kørte
Tulle og jeg med vor islænder og en kas
sevogn rundt med juletræer, pynt, slik og
gaver til en række gamle medarbejdere,
som ikke længere orkede at komme til
Stensgård, og det er faktisk et af de bedste
minder, jeg har, for det var ikke alene de
små juletræer og gaver, de fik, der glæde
de dem, men også den snak de fik med os
hvert sted.
Vi spiste middag klokken 17, for at fol
kene kunne få tidligt fri til at fejre deres
juletræ, der stod i kuskestuen i kælderen.
- Så blev vort juletræ tændt, og vi fik lov
at kaste os over gavebordene, der nu
svulmede med mange pakker.
Der havde jo været nerver på hele dag
en for at nå alt, og ikke mindst spændin
gen havde trættet, også hos de voksne,
som gav sig udslag i små irritationer, men
nu var alt idel glæde. Og klokken 21 var
alle faktisk så trætte, at de længtes efter at
komme i seng!
Naturligvis var der megen selskabelig
hed. Der var først og fremmest familiefe
sterne: fødselsdage, bryllupper, konfir
mationer, sølvbryllupper etc. Men så var

der festerne for den omgangskreds, man
havde indenfor den fynske og noget af den
sjællandske adel og godsejere. Særlig højt
og spændende nåede det i jagttiden. Der
var da særlig mange liggende gæster, men
mange kom også daglig kørende i deres
hestevogne. Man regnede ikke en afstand
på to til tre timers kørsel for noget. Når
jeg tænker på min tipoldefar på Hved
holm, som årlig kørte til Rom med sine
hestevogne, så må man indrømme, at sy
net på transport var anderledes dengang og mon de ikke alligevel nåede lige så me
get positivt arbejde som nutidens stresse
de og forjagede mennesker?
Forberedelserne til jagterne og de
medfølgende selskaber var store. Målti
derne skulle planlægges, bordsætningen
ordnes og transporten ud til jagtrevirerne
med de mange vogne arrangeres, også
med hensyn til, hvem der skulle sidde i de
forskellige vogne. Det sidste skabte en
frygtelig konflikt. En godsejerfrue mente,
at hun var blevet placeret i en vogn, der i
rækken kørte bag efter en vogn med en
dame af ringere rang end hun. Etiketten
skulle jo overholdes nøje! Det medførte,
at hun blev så fornærmet, at familien ikke
mere kom på Stensgård.

MENU
MUSIK
Andersen:

Tortue daire.

Kronprins Christians Honnørmarch.

Octave Cremieux: Quand l’amour meurt. - Valse.
Mascagni: Cavaleria Rusticana.
Poncin:

Petite Tonkinoise.

Sousa: Stars and stripes.
Gounod:

Potpourri af »Faust«.

M argis: Valse Bleue.

Intermezzo.

Filet de sole Edouward VII.

Portvin.

Selle d’agneau O rloff.

Sauterne 1876.

Poularde a la Gabrielle.

Moet & Chandon.

Champignon a la creme.
Sorbet au Champagne.
Glareoles rotis - Saladc.

Brut Imperial 1898.

Chambertin.
Gl. Madeira.

Asperges en branches.
Glace au framboise.
Medallion au Parmesane.
1 9 9

2 0 0

Da Tulle og jeg blev så store, at vi kom
med til de »fine frokoster«, sad Tulle ved
siden af far, og han skulle give hende
mad. Jeg var placeret tilsvarende ved siden
af mor. Det skete ved en frokost, at mor
havde en uhyre snakkesalig herre ved sin
anden side og derfor glemte, at hun skulle
give mig mad. Jeg vidste, at børn ikke
måtte snakke ved bordet, så jeg turde in
genting sige. Først, da vi kom til desser
ten, spurgte overtjeneren Johannes: »Skal
Misse da slet ingenting have idag?« - Så
blev skandalen opdaget, og jeg fik mad. Jeg har senere i livet drillet min mor me
get med den historie.
Min lillesøster Ella kom ofte ind ved
slutningen af disse frokoster - for at blive
vist frem. Hun sad så på gulvet og legede
med sin snavsede yndlings-kludehund.
Hun sagde ikke noget, men pludselig op
lod hun højt sin røst og sagde: »Min hund
har to slags dyr: orm og lopper«, og så
klappede hun i igen. Det vakte jubel ved
frokostbordet.
Da Tulle og jeg blev ældre endnu, kom
vi med til de mindre selskabsfrokoster, og
der var det almindeligt, at maden var stil
let frem på borde og buffeter, og at tje
nerne ikke skulle servere »for det var
hyggeligt at være alene«. Men det betød,
at vi søstre skulle se, når enhver gæst
havde spist op, og så gribe et fad og byde
dem noget nyt. Der blev ikke megen tid
til, at vi selv kunne få noget at spise, men
vi lærte at holde øje med vore gæster og at
servere pænt.
De store middage, som vi kom med til,
da vi blev ældre, var nogle langsommelige
foretagender. Normalt var der otte retter
med dertil hørende udsøgte vine. Menuen
bestod sædvanligvis af: Suppe - fisk fjerkræ - en grønsags- eller anden mel
lemret - sorbet - steg (i jagttiden ofte
vildt) - dessert - eventuelt bon-bons.
Blandt de tjenestefolk, der gjorde et

særligt indtryk på mig, er Pejs, gartner
Petersen, som far »arvede« fra forpagter
Lagoni, og som først gik i sit otium i et
dejligt legathjem i Odense få år, før far
døde. Han var ungkarl, og det mente han
var grunden til, at han blev så gammel,
som tilfældet var. Han var strålende god
mod os børn, selvom vi lavede rod i driv
husene og rokkede orm til at fiske med i
hans drivbænke. Derimod lå han i kon
stant krig med husjomfruen, for hun øn
skede visse haveprodukter fra ham, mens
han kun gav hende dem, det passede ham
at drive frem.
Han tog ofte ud i naturen, i skovene, og
nød skønheden der. Men, uha! så skete
det engang i skoven, at lidt fra der, hvor
han havde sat sig, lå et ungt par, der be
gyndte en elskovsleg. Hvad skulle stakkels
Pejs gøre? Jo, han slog sin paraply op, så
han ikke kunne se, hvad der foregik.
Pejs kunne man se vandre fra klokken 4
om morgenen med lange, sindige skridt
og en kurv i hånden gennem haven, der
var på adskillige tønder land. Antagelig
gik han adskillige kilometer unødvendigt,
fordi han som regel gik med en enkelt ting
ad gangen. Sådan rationaliseret var hans
arbejde ikke. Men han elskede det og nød
den frie natur og alt det, han fik til at gro.
Men han tålte ikke indblanding eller irettesættelse. Irettesatte far ham, sagde
han pladsen op. Og kort efter kom han og
»sagde den i igen«. Til sidst blev far sur og
sagde: »Hør Petersen, næste gang De si
ger op, så skal De altså rejse«. - Så sagde
han op til mor i stedet for, når han var
utilfreds, og så var situationen den gamle.
»Hovmester« eller førstetjener Christi
an arvede vi fra bedstefar på Hvedholm.
Der var han også kammertjener for bed
stefar. Når nogen ringede på telefonen, og
bedstefar var på WC, så svarede Christian
med sin stærkt snøvlende stemme:
»Lensgreven er på privatkontoret«. - Da

bedstefar var meget syg og på klinik i Kø
benhavn for at gennemgå en blæreopera
tion, sagde Christian til sygeplejerskerne:
»Det er dog for galt, at lensgreven ikke
engang tåler, at man af og til låner en
cigar.« Han har nok lånt mange.
Bedstefar importerede fra en slægtning
af familien Selby, der var vinhandler på
Madeira, store lagre af en sercial-madeira3, der fik navnet »Selby-Madeira«.
Denne madeira behagede også Christian.
Mine søstre og jeg har mange gange mo
ret os med at skænke et glas af Selby-madeiraen for Christian, og så kunne han
straks sige, hvilken årgang det var.
Christian havde en draw-back. Han led
svært af fodsved, hvilket omgav ham med
en alt andet end behagelig duft. Jeg hu
sker, da han endnu var på Hvedholm, og
vi sad i den store dagligstue omkring et
mægtigt rundt bord og drak Selby-madeira i olielampens skær, hvordan Christian
hver tredie time kom ind for at trække
pumpeværket op på lampen, der var en
moderatør-lampe, hvor olien skulle pum
pes op fra en underliggende beholder til en
lille overliggende, hvorfra den dryppede
ned på vægen, og hvor lampen, når be
holderen var fuld, gav en lyd som
»øøh-øøh« fra sig. Efter dette udbrud,
vandrede Christian højtidelig ud igen, ef
terladende duften af sine fusser! - Det tog
tjenerne mange timer hver dag at pudse
væger og rense pumpeværker i de mange
moderatørlamper, der var tidens fineste.
Christian fik sin pension og boede i sit
otium i et lille hus, han købte i Fåborg.
Jens Hansen, ja, han gennemgikden sæd
vanlige uddannelse på gården: stalddreng
- staldkarl - kusk for fars »køre-selv-ungarske-heste« - chauffeur - og til sidst, da
alt var indskrænket i een person: kam
mertjener, tjener og chauffeur.
Jens havde mekanisk snilde, så han var
selvskreven til at blive chauffeur, da vi fik

Hvorledes bilerne vendte op og ned på mangt og
meget, illustreres af dette billede af baronesse
Tulle Holck fra Holckenhavn ved Nyborg på
besøg på Stensgård ca 1913. Der er langt fra
firspandet med liberiklædt kusk.

vor første bil, der forøvrigt var nr 2 pri
vatbil i landet. Jenses broder, der var dag
lejer, havde forøvrigt også mekanisk snil
de, så han passede damp-lokomobilet, der
trak tærskeværket. Den bil, vi fik, ville
idag være en formue værd som veteranbil.
Den var selvfølgelig åben og højbenet og
lignede mere en hestevogn end det, man
senere forstod ved en bil, nærmest en
slags jagtvogn. Den havde et forsæde og
med ryggen mod det et bagsæde. På for
sædet sad mor og far, der styrede køretø
jet med en slags rorpind, der stak op fra
vognens bund. På bagsædet sad Jens, og
når de kom til en lidt stejl bakke, hoppede
han af og skubbede på vognen for at hjæl
pe den lille motor. Kørekort var der ikke
noget, der hed, men der var politived
tægter, der dels bestemte, at man kun
måtte køre på landeveje, og kun på visse

tider af døgnet, og som desuden sagde, at
når man mødte et hestekøretøj, og kusken
løftede pisken op i vejret, så skulle man
standse og gå hen og tage ved hestene og
vende vognen (kusken var som regel
sprunget af i rædsel og stod og så til i
grøften), så bilen kom bagfra forbi heste
ne, så blev de ikke så bange.
Senere, da der kom flere biler på veje
ne, kom beboerne fra omegnen med deres
hestekøretøjer til Stensgård, og så kørte
de den ene vej gennem hoved- og avlsgår
den, og Jens kørte bilen den modsatte vej,
så de stadig mødte hinanden, og hestene
blev vænnet til synet af uhyret.
Mine forældre kørte en lang tur i'Jyl
land. Imens var vi børn - og selvfølgelig
Maren - indkvarteret hos bedsteforældre
ne på Hvedholm. Så indløb der en strøm
af breve fra folk, der ville have erstatning

201

S

202

/

z ?f/. 0 ^ 0 .

for de ulykker, bilen forvoldte. De havde
fundet frem til bedstefars adresse og tro
ede, at det var ham, der kørte eller ejede
bilen. Heste var løbet løbsk, vogne smad
ret, og en kone havde i rædsel tabt en stor
kurv med flere snese æg og fået dem
smadret. Bedstefar var rasende og skældte
og smældte over det helvedes legetøj, far
havde anskaffet.
Jens havde sine bestemte meninger.
Engang havde en kusine, Bettina
Kauffmann (senere gift Schack, Barritskov), der var en habil amatørbilledhug
ger, modelleret en kølerfigur til bilen til
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mor. Den var støbt i bronce og ganske
nydelig. Hun havde brugt sin bror Axel,
der var en flot fyr, som nøgenmodel. Han
lå på maven med hævet hoved og over
krop og havde horn i panden som en an
den djævel, og med begge hænder rakte
han næse. Mor gik til Jens og bad om at få
den monteret på køleren. »Næj«, sagde
Jens, »je har dævelskav nok indeni vog
nen, je skatte ha det uenpå å.« Og den
smukke djævel kom aldrig på bilen, men
blev brevpresser istedet.
Politisk havde Jens sit eget synspunkt
og mente, at forholdene var gode nok,

På Hornelandet mindes ældre mennesker det
hyggelige syn af Preben og Antoinette Bille
Brake Selby på deres daglige spadseretur i
Hvedholms omegn. En forårsdag har de sat sig
på en stabel træplader, der brugtes til at dække
drivbænkene med i kolde nætter. Lensgreven var
ordensmand til fingerspidserne, og hans blik
overså intet, fortæller en gartner, der engang
glemte sin kniv på grevens kontor, da han
ordnede blomsterne. Det indbragte ham en
alvorlig påtale via overgartneren. t

som de var. Han kunne ikke forstå alt det
socialistsludder, for når man nu skulle til
valg og hen at stemme, så havde lensgre
ven jo een stemme, men han, Jens, havde
jo også een, og den var lige så god. Jens
holdt også delvis på formerne, når det var
nødvendigt. Engang kom min søster Tulle
og hendes mand nr 2 Henning Schaffalitzky de Muckadell kørende til middag på
Stensgård. Undervejs kom de op at skæn
des om et eller andet, og Tulle græd af
arrigskab. De havde en gæst med, men det
vidste Jens ikke, så da han stod på trappen
og modtog dem og lukkede vogndøren op
for Tulle og så, hvor hun så ud, så udbrød
han: »Hvo faan er det, du ser ud i fjæset?«
I samme øjeblik opdagede han gæsten bag
i bilen, hvorpå han bukkede sig ned efter
Tulles kuffert og højtidsfuldt sagde: »Må
jeg tage baronessens kuffert?«
Da far døde 1938, blev Jens en kort tid
hos den nye ejer, direktør Hansen, men
var da så gammel, at han ophørte med at
arbejde og boede i sit otium i det lille hus i
Millinge, som far havde bygget til ham,
og som han havde fået lov at købe.
Ingeborg Andersen var hendes rette
navn, og hun bør også omtales, da hun
betød meget i min barndom og ungdom og
var en særlig personlighed, der illustrerer
forholdet »upstairs and downstairs«.
Vi børn gav hende kælenavnet
»Agurk«, fordi, sagde vi, »hun var en sur
agurk«, men det var nu ment i al venlig
hed. Hun var uddannet damefrisør og var
kammerjomfru for min mor. Om hendes
oprindelse ved jeg faktisk kun lidt. Hun
var opdraget som plejebarn hos en meget
ortodox jødisk familie, som hun elskede.
Men hun var ikke selv jøde. Der var en
søn i familien, hendes plejebror, som jeg
nok tror var hendes store kærlighed. Men
han fandt en anden, og hun støttede ham
og hans familie med bidrag af sine
sparsomme midler.

Det var ca 1908, hun kom til mor, men
et par år efter tog hun i eet år plads i
England - for at se sig om - men så vendte
hun tilbage som kammerjomfru igen og
blev hos mor resten af sit liv.
Hun elskede mor og tog det som en
livsopgave at hjælpe hende, og også os
børn elskede hun. På Stensgård lå hun i
krig med husjomfruerne, for hun gav dem
ordrer, som det passede hende, men sag
de, at det var besked fra grevinden. Senere
flyttede mor til en villa Hortensiavej 12,
som hun købte i København, og i sine
sidste år flyttede hun til en villa, hun lod
bygge i Tisvilde. Overalt fulgte Agurk
hende og endte med at være både hus
jomfru og kammerjomfru og altmulig-mand kun med hjælp af en ung pige.
Mor boede sammen med en veninde,
sangerinden Saima Neovi, der faktisk var
en selskabsdame for hende, og som jeg
satte stor pris på, men det gjorde Agurk
ikke. Hun var jaloux på hende og drillede
hende så meget, hun kunne. Lige til sin
død klædte hun mor på og af, og syntes
hun, at mor skulle kvikkes op, købte hun
ofte for egne midler en flaske vermouth
og serverede for hende. Desværre blev
hun til slut mentalt forstyrret og måtte
indlægges på sindssygeanstalt, hvor hun
døde året efter i 1944. - Det slog faktisk
mor ud, så hun mistede livslysten og døde
1949.

På besøg hos farfar
og farmor
Hvedholm, hvor min fars forældre boede,
var hovedsædet for lensgrevskabet Brahesminde. Foruden Hvedholm gods hørte
Møllegården, Stensgård, Damsbo og
Østrupgård plus Damsbo skov, Dyreborg
skov, Enemærket og Hanneslund skove og
Svanninge Bakker under grevskabet.
Landevejen fører fra Nyborg mod Bøjden. Den passerer på sin vej gennem det
frodige, fynske landskab store herregårde
som Egeskov og Trolleborg. Når man har
passeret Fåborg-Assenslandevejen og kø
rer ud over Horneland ad den sidste etape
af Nyborg-Bøjden landevejen, observerer
man på højre side et lille anlæg, en lille
have med et smedejernsgitter for ud imod
vejen. Midt i anlægget står en høj søjle
med en buste på toppen. Den forestiller
lensgreve Preben Bille Brahe, min tipol
defar. Han må have været populær blandt
sine bønder, for efter hans død rejste de
denne mindestøtte for ham. - En lignende
rejste bønderne ved hans andet gods
Svanholm på Sjælland.
Fra venstre side af landevejen lige over
for støtten fører en gammel allé ned til
slottet Hvedholm. Man passerer en port
gennem de gamle kampestens avlsbyg
ninger og kommer frem til den trefløjede
hovedbygnings midterfløj, hvis to side
fløje strækker sig videre frem mod den
store parks sø.
Hvedholm er bygget omkring 1637 som
en meget smuk firefløjet herregård i 2 ]/2
etage med takkede gavle og med et rundt
tårn for enden af den venstre fløj ud mod
søen. Det var dog ikke højere end selve
huset. Antagelig har det været trappe
gang, ligesom det nuværende tårn er for
blevet efter ombygningen.
Da bedstefar arvede lensgrevskabet ef
ter sin far, foretog han i årene 1878-1882
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en gennemgribende ombygning af slottet.
Det hed sig, at det blev ombygget i hol
landsk renæssancestil! Om han har haft
en arkitekt til at hjælpe sig i dette »mo
derniseringsarbejde«, ved jeg ikke. Det ser
nærmest ud, som om han har haft assi
stance af en meget jævn bygmester. Re
sultatet er fortvivlende stilløst og grimt.
Pudset på murene blev fjernet, og de
blev beklædt med maskinstrøgne, røde
sten. Vinduerne blev forsynet med brede
rammer af glatstøbt cement. Tårnet blev
forhøjet og fik spir. Det ligner nærmest et
fyrtårn!
Den fjerde fløj, den ud mod søen, lod
bedstefar rive ned. Han havde kontor i
hovedfløjens stueetage, og det sagdes, at
den fjerde fløj blev revet ned, fordi han fra
kontoret ikke kunne se ud over søen og
parken. Men måske kan bygningen jo ha
ve været meget forfalden. - Hvad ved
man?
Forøvrigt må det have været en ret
spændende fløj at gå på opdagelse i. Den
blev vist ikke brugt til beboelse, men til en
slags pulterkamre. Far har fortalt mig, at
han som barn løb rundt derovre og fandt
hele værelser med gamle dragter, også fi
ne silke-ridderdragter med guldbroderier
og mange mærkelige ting, som tipoldefar
havde haft med hjem fra sine Romrejser.
Da bedstefar døde, stod der nogle store
kister i øverste etage af Hvedholm med
nogle af de her omtalte dragter. De blev
foræret til Nationalmuseet, som vist blev
meget glad for dem.
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Hvedholm på Hornelandet nord for Fåborg blev
fotograferet af Christian Brøns velsagtens i
1880erne.

Bag huset lå som sagt den store sø, og
der omkring strakte parken sig. Den var
på adskillige tønder land og havde pragt
fulde drivhuse og blomsteranlæg og skov
partier. Den var stor at holde. Der arbej
dede nogle og tredive karle og koner i den.
Besøg fra Stensgård til Hvedholm fore
gik i min barndom - som al anden trans
port - med hestevogn. Herregårdene
overgik hinanden med smukke hestespand
med blinkere på toppen af hestenes ho
vedtøj. Blinkere er en lodret sølvring med
en ophængt sølvplade, der svinger frem
og tilbage, når hestene bevæger hoveder
ne, og sølvpladen glimter i solen. Det var
en gammel regel, at det kun var adelige
familier, der måtte køre med blinkere på
hestenes hovedlag.
Også med hensyn til vognene var der
en vis konkurrence. Der var flere typer til
forskelligt brug: landaueren med fire sid
depladser, to og to vendt mod hinanden,
og kareten, også en lukket vogn med to
siddepladser og et mindre børnesæde vis a
vis, endvidere kalechen, ligeledes med to
siddepladser og børnesæde, men den var
åben og med en kaleche, der kunne slås
op. Endelig var der charabancen med to
langsæder overfor hinanden og anbragt i
kørselsretningen. Alle disse typer var
forsynet med en høj buk, hvor kusk og
tjener tronede i flotte liberier. Selvfølgelig
var der adskillige andre typer af vogne,
men disse var de almindeligste.
Også det indre udstyr i vognene, be
træk, farver og puder spillede en stor rol-

Lensgrevens kontor i stueetagen af Hvedholms
nordfløj, fotograferet af Christian Brøns. Det er
sommer, for lysekronen er pakket ind i tyl.

205

206

le. En hel revolution bragte gummihjule
ne, der blev indfældet i de med jernbånd
beklædte træhjul med træeger. De gjorde
kørselen næsten lydløs og afskaffede
jernfælgenes rumlen.
Hestene tramper højt henover avlsgår
dens toppede brosten, når man kører fra
alleen gennem avlsgårdens port op mod
Hvedholm Slot, hvor en stor port er
smækket op, så vognen kan køre ind i sel
ve hovedfløjen. Straks dæmpes hestenes
hovstøj, for den indvendige ports gulv er
træbelagt - netop for at dæmpe støjen.
Fra vognen går man direkte ind i den
store hall, der strækker sig op gennem tre
etager. Vognen kører videre ud gennem
en lignende port til den grusbelagte, indre
gård, der er omkranset af de tre fløje, og
videre rundt om huset og til staldene. I
hallen bugter en meget smuk trappe sig op
til første sal, hvor opholdsværelserne fo
refindes. På trappens vægge hænger store
malerier, blandt andet Jens Juels maleri af
Frederik VI i konfirmationsuniform.
Straks her møder man den mærkelige
duft, jeg syntes prægede hele huset. Når
jeg besøger et museum, møder jeg den
samme lugt og må mindes Hvedholm.
Grunden er nok de store rum, der ikke
benyttedes til daglig.
Men lad os, før vi går videre her, se på,
hvad der findes i stueetage og sidefløje. I
midterfløjen møder vi til højre for porten
biblioteket med en bogsamling på mere
end 20.000 bind, der var samlet gennem
flere hundrede år, nu splittet for alle vin
de. Derefter følger en stor sal med et
kæmpebillard og havedøre ud til en ter
rasse, foran hvilken en meget stor
græsplæne omkranset af træer strakte sig.
Videre ind i den højre sidefløj var køk
kenregionen med dens forskellige rum.
Til gårdsiden ud mod søen og parken
havde bedstefar sit kontor i hovedfløjen.
Ved siden af havde han et toilet med et

»das«, det hed det dengang. Desuden hav
de han et stort arkiv med blandt andet
skabe med en meget stor møntsamling
oprettet af forfædrene.
I den venstre fløj var der gæstefløj. Den
var i to etager plus mansard. Der var lan
ge gange langs dørene til de mange gæste
værelser, der - det fik jeg at vide - om
fattede 72 opredte senge. I øverste etage
var der værelser til gæsternes tjeneste
folk: kuske, tjenere, kammerjomfruer og
barnepiger.
Det var godt, at der var god plads, for
når som i julen bedsteforældrenes otte

Salen i andet stokværk (1. sal) af Hvedholms
nordfløj fotograferet af Christian Brøns. Der var
døre ud til en balkon til begge sider. Midt for
endevæggene var der kaminer. Beretteren mindes
især, at der i en niche stod en fin lille lirekasse
med plader, hvis hulsystem gav mazurkaer,
polkaer og valse, når man ville danse uden at
have bestilt orkestret fra Fåborg.

Fra spisesalen i den vestre fløjs 2. stokværk ser
man ud gennem lensgrevindens tre stuer. De er
fotograferet af beretterens faster Roma i juli
1883.

børn med koner og ægtemænd og tjene
stefolk næsten alle var der, så fyldte det
godt op.
En stærkt snoet trappe gik op igennem
tårnet, i hvis top tante Mis, der var ugift
og boede hjemme, havde sine duer i et lille
dueslag. Jeg mindes, hvordan hun belærte
os børn om, at vi endelig ikke måtte rutche ad gelænderet ned ad trappen. Med
gru hørte vi hende fortælle, at en ma
lerdreng under de store ombygninger
havde prøvet at rutche ned, men var
styrtet til bunds og havde slået sig ihjel.
Vi vender tilbage til hovedfløjen og går
op ad hallens trappe til første sal. Først
kommer vi her ind i en stor sal. Den er
sparsomt møbleret langs væggene, for den
skulle jo bruges til dans. I hver ende var
der en kamin og i hver side en stor balkon,
en til indkørselssiden og en til den indre
gård. Alle vinduer er, som forøvrigt i hele
huset, så høje som fra gulv til loft i en
almindelig villa. - Alt virkede uhyre
stort!
I en niche i salens fjerneste ende stod
noget, der vakte vild interesse hos os
børn. Det var en rigtig lirekasse med
håndsving og gennemhullede metalpla
der, der trak spilleværket. Jeg husker
melodien »Madame Ango« og en række
polkaer, mazurkaer og valse.
Den næste sal, man kom ind i, var bed
stemors salon. Her samledes damerne ef
ter middag. Herrerne gik ned til bedste
fars kontor i stueetagen, for der måtte ik
ke ryges andre steder for bedstemor. Når
de havde røget færdig - og det tog lang tid
- sluttede herrerne sig til damerne i salo
nen. Her blev man også anbragt, når man
kom på visit med gæster. Så blev man an
bragt rundt om det runde bord og fik ser
veret »Selby-Madeira«. Hvis bedstefar
skulle opholde sig i længere tid her i bed
stemors salon, hvor han ikke måtte ryge,
så tyggede han små, sorte skrå! Ved vin-
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duet stod et »dameskrivebord«, på væg
gene var der fuldt af familiemalerier. På et
mindre bord stod en righoldig samling
puslespil. Møblerne var tunge plydsmøbler, der var grupperede om et stort, rundt
bord. Der var flere vitriner med kunst
genstande.
Opvarmningen foregik naturligvis med
brænde fra skovene. Der var som nævnt
kaminer i den store sal og kakkelovne i
alle rum, i nogle af dem store flisebelagte
kakkelovne. De varmede godt.
Lidt kedeligt var det, at bedstefar havde
den idé, at der ikke måtte fyres ret meget i
spisestuen, for »man holdt jo varmen ved
at spise!« Det var særlig ubehageligt un
der middagen, hvor man skulle være
klædt om - vi børn i nedringede kjoler
med bare arme og fine sløjfer på skulde
ren. Når der var fest varmede alle de
tændte lys.
Belysningen var normalt lysestager
med tællelys til at gå med, når man skulle
gennem de mørke stuer og gange, og så
lamper. Disse lamper var olielamper, de
såkaldte moderatørlamper. Man havde jo
nok dengang petroleumslamper, men dem
anså bedstefar for at være noget moderne
skidt, som øjnene ikke havde godt af. Nej,
han holdt sig til de gode gamle olielamper.
Når man sad i bedstemors salon rundt om
det store bord, kunne lampen lyse til
bordkanten, men ikke meget længere. Alt
andet henlå i tusmørke. Bedstefar brød sig
ikke om at købe ind for ofte, så han købte
næsten altid en gros. Da han døde, efter
lod han sig 300 reservevæger til disse mo
deratørlamper, og da lamperne ellers var
gået af brug hos andre folk, var de tem
melig nytteløse.
Men, når der var fest, så var belysnin
gen helt anderledes. I alle saloner var der
store lysekroner og i spisestuen en række
kandelabre ned langs bordet. Der var ialt
ca 600 lys at tænde, så tjenerne havde nok

at gøre inden festen. Det var en strålende
form for belysning - og lysene varmede
dejligt, særlig i spisestuen!
Efter bedstemors salon fulgte i række
endnu to opholdssaloner. Mellem alle stu
er var der fløjdøre. Fra bedstemors salon
og den næste salon var der indgang til
spisestuen. De to opholdssaloner, der
fulgte efter bedstemors, blev ikke meget
brugt til daglig. Jeg husker, at der i den
første var et stort bord med høj kant. Det
var fyldt med potteplanter og dejlige
blomster. Gartnerne sørgede for, at der
altid var en overdådighed af blomster fra
drivhusene.
Fra salonerne kom man ind i spisestu
en, der strakte sig ind i højre fløj af huset,
og vendte ud mod den indre gårdsplads.
Den havde paneler hele vejen rundt med
indfældede malerier. Den sagdes at være
kopieret fra en sal på Frederiksborg. Ma
lerierne var familieportrætter fra ca 1640
og videre frem. Desværre var de ikke af
samme størrelse. Da bedstefar gerne ville
have de indfældede rammer af samme
størrelse, blev malerierne foldet ind her
og der efter systemet skær en hæl og klip
en tå, så de passede til rammerne. Jeg har
selv arvet nogle af disse malerier, men jeg
tør ikke lade de foldede lærreder rette ud,
da konservatoren mener, at de er revnede
i folderne og næppe kan restaureres.
De store lysekroner var til daglig, lige
som i de andre stuer, overtrukket med
tylsslør, for at fluerne ikke skulle svine

Lensgrevindens inderste stue var hendes
dagligstue. Her tilbragte hun megen tid, og her
kunne familien samles. Hendes datter har også
taget dette billede i juli 1883.

dem til. Men når der var fest, så var lyse
ne i dem, ligesom i de andre stuer tændt.
Lysene i kandelabrene var også tændt, og
bordet var pyntet med dejlige blomster. Strålende lys, blomster og skinnende
sølvtøj - det var pragtfuldt.
Ved disse fester skete der af og til noget
mærkeligt. Min gamle tante Berner Schil
den Holsten fra Langesø har fortalt der
om. Hun og andre oplevede flere gange
under middagene at se en arm strække sig
ind over bordet mellem hende og hendes
sidemand, som om den ville skænke i
hendes glas. Armen havde et blåt fløjels
ærme og kniplinger ved hånden. Der var
ikke noget bag armen!
Bag spisestuen var der anretterværelse
og pudserum, hvor tjenerne også stod og
pudsede væger og fyldte olie på alle de
mange moderatørlamper.
Fra den sidste dagligstue-salon førte en
dør ud til en meget lang og meget bred
gang, der på den ene side havde spisestuen
og på den anden side en række sovevæ
relser for familiens medlemmer. Dog var
forældrenes, altså bedsteforældrenes so
veværelse ligesom nogle andre værelser
anbragt i samme side som spisestuen. I
den brede og lange gang var der linole
umsgulv, og det var et fund for børn at
løbe trampende henover det - det rungede
så dejligt.
Ved denne gang var der også et såkaldt
»das«. Det var meget fint og i fuldt smukt
poleret mahogni og med låg over sædet.
Under dette stod en spand, der blev tømt
hver morgen. På en hylde over rygstødet
stod en cigarkasse med gips og en træske,
for at man - når ens ærinde var overstået
- kunne strø gips ned over spandens ind
hold - det skulle tage lugten, sagde man.
Der var ikke rindende vand eller hånd
vaske på noget værelse, men de var forsy
nede med servanter med vandfade og store
vandkander og slåud-spand, der henholds-

vis blev fyldt og slået ud hver dag. Til
badebrug blev der hver morgen bragt et
rundt zinkbadekar ind i soveværelset og
dertil en spand med varmt og en med
koldt vand. Så kunne man sætte sig i
skrædderstilling i badekarret og bruge en
stor badesvamp som »bruser« for vandet,
som man blandede fra spandene i karret.
Dog var der eet badeværelse i huset. Det
var ved siden af bedsteforældrenes sove
værelse og lå midt i bygningen. Det var
uden vindue. Og det virkede skummelt
med sin sølle lampe med lys i. Vandet blev
opvarmet med brænde i en kobberovn.
Her kom vi børn også sommetider i bad,
når vi boede på Hvedholm.
Udover badeværelset og i anretningen,
køkkenet og vaskekælderen og selvfølgelig
i stalde og drivhuse, var der ikke rindende
vand. Dette med rindende vand var vist
for bedstefar et lidt for moderne påhit, i
hvert fald i hovedhuset. Dette viste han
tydeligt, da den engelske legationssekre
tær, der havde lejet hans palæ i Køben
havn: Set. Annæ Plads 5, skrev og bad
om, at han for egen regning måtte have
lov at installere et WC. Bedstefar svarede
ham, at han ville ikke have noget sådant i
palæet, for han anså det for sundhedsfar
ligt med den kulde fra neden, som vandet
kunne forårsage!
I den lange gang langs soveværelserne
var der et par spændende skabe, som bed
stemor brugte til at opbevare brugt ind
pakningspapir, papæsker og sejlgarn, alt
pænt sammenlagt og arrangeret »til gen
brug« - for man skulle jo spare. Bedstefar
var kun taxeret til 25 millioner! Disse
skabe var dejlige at rode i, for meget kun
ne bruges i ens lege.
Fra gangen var der en meget smal og
stejl trappe ned til køkkenet i stueetagen.
Den vej gik bedstemor ned om morgenen
for at konferere med husjomfruen. Hun
havde da altid et nøgleknippe hængende
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ved sit bælte. Jeg antager, det var til at
låse op for skabe med dyrere luxusvarer,
som helst skulle være indelåset. Af og til
fik jeg lov at gå ned i køkkenet med hende,
og det var spændende at se det uhyre store
køkken, og hvad der foregik. Midt i køk
kenet stod komfuret, så man kunne gå
rundt omkring det. Det blev opvarmet
med brænde fra de egne skove, og det
havde ikke grydehuller med ringe som
andre komfurer, men hele overpladen var
opvarmet, så man kunne stille gryder,
hvor man ville og regulere varmen efter,
hvor der var fyret stærkest.
I nogle år efter at bedsteforældrene
begge var døde, stod slottet tomt, indtil
staten overtog det til sindssygehjem. I de
år morede mine søstre og jeg og andre af
familien os af og til med at tage fra Stens
gård over til Hvedholm med picnickurve
og lave mad og spise i køkkenet.
Ved en sådan lejlighed strakte den før
nævnte arm og hånd sig ind over bordet
ved siden af min ældste søster! Det må vel
være en tidligere riddersmand, der gerne
igen ville til fest på Hvedholm. Men nu
måtte han altså tage til takke med køkke
net i stedet for spisesalen. - Jeg har ikke
hørt noget om, at han senere skulle have
besøgt de sindssyge!
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Beretterens farmoder lensgreve Antoinette Bille
Brahe Selby, født komtesse Rantzau (1843-1919),
fotograferet med et passende baggrundstæppe hos
fotograf Mikkelsen i Fåborg.

Mellem bedstemors salon og den næste
salon førte en underligt konstrueret smal,
stejl trappe med ret høje trin ned til bed
stefars kontor i stueetagen. Jeg har fået
fortalt, at man under ombygningen havde
glemt, at der skulle være trappe til kon
toret, og derfor måtte man presse dette
misfoster ind i ombygningen.
Kontoret havde vinduer ud til begge si
der: indkørselssiden og den indre gårdsi
de, så også det var stort. Der var mange
malerier på væggene blandt andet et me
get stort maleri af bedsteforældrene, der
står i fuld skikkelse med en 3-4 af børne
ne. Det er nu på Rønningesøgård hos min
fætter.
Vi børn ville meget gerne opholde os i
bedstefars kontor. Også selvom der kun
var rygende herrer tilstede. For det første
fandtes der en »rokkeskammel« med
gænger. Når man sad på den og rokkede
kraftigt og hoppede lidt, kunne man få
den til at køre fremad, og det var sjovt.
Men så var der også en anden ting af in
teresse, og det var et højt møbel, en skri
vepult, som man stod op og skrev ved.
Pulten havde mange små skuffer, og i dem
havde bedstefar lager af chokolade. Der
var særlig nogle små nougat-chokoladetoppe, der smagte dejligt. Og der var altid
en god beholdning af dem og anden cho
kolade, for også det indkøbte bedstefar en
gros. Min søster Ella gik engang en men
neskealder senere ind i Marquis' butik i
Paris på Boulevard des Italiens, og spurgte
to meget gamle damer, der expederede,
om de kunne huske leverancerne til bed
stefar. Jo, det kunne de rigtignok, for det
var altid så store leverancer.
Bedstemor havde forøvrigt en anden
ting, som var uhyre behageligt for os bør
nebørn, nemlig at hun altid gav store og
gode fødselsdags- og julegaver og konfir
mationsgaver og den slags. Det var jo rart
at vide, at man bare kunne ønske sig noget

der. Bedstefar derimod gav aldrig gaver,
men han elskede sine kvindelige børne
børn, pigerne. Drengene kunne han fak
tisk ikke lide. Jeg ved ikke hvorfor, men
det var altså hans indstilling. Han har dog
een gang givet mig en gave, og det var vel,
da jeg var en 16 år, og han var meget syg.
Derfor var min far flyttet over til Hvedholm for at være i nærheden af ham. De
elskede nu ellers ikke hinanden, det er en
anden sag, men så havde jeg imidlertid
skullet købe en hest for far hos den kon
gelige berider på Christiansborg, hvor jeg
red. Nu vidste jeg nøjagtigt, hvad slags
hest far gerne ville have, hvordan den
skulle gå og bære og alt det der, og så
havde jeg altså købt en hest, og den blev
sendt over til Fåborg og hentet til Hvedholm samtidig med, at far var derovre, og
jeg kom derover i påskeferien, og så gik
bedstefar, svag som han var, ud på en stor
balkon, der gik ud imod avlsgården, og
der viste jeg så hesten frem. Jeg red den
lidt i skoleridt og sådan noget, og det blev
han faktisk så begejstret for, så han tog en
guldtyvekrone og gav mig bagefter. Nu
må jeg sige, at min økonomi var sådan på
det tidspunkt, at jeg vekslede guldkronen,
så jeg har den altså ikke mere, men det var
meget imponerende at få så stor en sum
dengang, og jeg var alene i København.
Når jeg skulle ud til middag, cyklede jeg,
for det var det billigste, jeg kunne gøre,
selv i middagskjole, men det gik nu for så
vidt udmærket.
Hvordan var bedsteforældrene ellers?
Ja, bedstefar husker jeg kun som en me
get, forekom det mig, stor og stout mand,
han har vel også været ret høj. Jeg husker
ham kun som hvidhåret og med et fir
kantet hvidt skæg. Han stak altid næsen
lidt i sky, når han talte, og så havde han
sin egen måde at snakke på, fordi han sag
de til en: Og så siger du, og så siger jeg.
Han førte altså hele samtalen, og det lyk

kedes ham derved at altid få ret, for han
havde jo det sidste ord. Han sad som en
lille konge på Fyn. Han var meget rig og
ejede for eksempel det meste af de fynske
jernbaner. Jeg har oplevet, da jeg har væ
ret vel en 17 år eller sådan noget lignende
at tage med ham fra Fyn og til Køben
havn, hvor der var en salonvogn til ham
fra Fåborg, tjenerskabet i den ene ende og
bedstefar selv og vi andre i den anden en
de, og der kørte så et ekstra tog med os til
Nyborg. Der blev vi koblet til iltoget til
København, også som salonvogn. Det er
nu ganske sjovt at have oplevet. Men han
var en meget bestemt, nok stædig mand.
Han havde store kvaler med min far, fordi
min far forødte nogle millioner. Det var
vel også, fordi far var opdraget forkert, for
det kan da ikke hjælpe noget at sende en
mand, som skulle blive meget rig, til Kø
benhavn at studere og så ikke give ham så
mange penge, at han kunne betale en
sporvogn. Kredit kunne han jo få alle veg
ne, fordi folk vidste, han skulle få de
mange penge, men det var en meget for
kert opdragelse.
Bedstemor holdt jeg faktisk meget af,
da jeg var lille, for hun var så hyggelig og
så rar, men jeg kan godt se senere, at hun
har haft visse karakteregenskaber, der
måske ikke har været så lette at komme
om ved. Hun var nemlig ganske overor
dentlig hidsig. Hendes temperament kun
ne løbe af med hende på den utroligste
måde. Hun var født Rantzau fra Frederikslund, som det hed dengang. Nu hed
der det Krengerup. Hendes mor var født
Worsaae, og der er vist ingen tvivl om, at
derfra stammer det temperament, der har
givet sig udslag senere hen, og så er der jo
også det, at der er ingen, der siger en da
me som hende imod, så hun kan gøre,
hvad hun vil. Men hun kunne gå fuld
stændig amok og skælde ud, og hvor hun
havde det ordforråd fra, det ved jeg faktisk
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ikke, men det var nu ganske imponeren
de. Hun kunne komme kørende over til os
og skælde min mor ud for det, som min
far havde gjort, nemlig pengetransakti
oner, og det kunne mor jo i og for sig ikke
gøre for, men der kan jeg huske een gang,
hvor de kom kørende over til os, og hun
skældte ud i en halv time, og ingen kunne
få indført et eneste ord, og så endte hun
med at sige, at hun håbede, at det som
hendes søn og mor, som hun tog med i
det, havde gjort, måtte komme igen til
hendes børn og børnebørn og så videre, og
så endte hun med at sige: Farvel, søde
Ellen. Sådan snakkede hun nemlig, og så
kørte de hjem, og da tante Mis spurgte,
hvorfor i himlens navn bedstefar var kørt
over med bedstemor til Stensgård, når
hun var så skruk, som hun var, så svarede
han: Herregud, hun måtte jo have luft.
Han turde nemlig heller ikke sige noget til
hende.
Parken var adskillige tønder land stor
og havde store drivhuse, hvor der blandt
andet var en bananpalme, der enkelte
gange bar modne, men meget små bana
ner. Den oprindelige park var af tipoldefar
blevet udvidet med en mindre park, Sofienlund, til ære for og minde om hans
første kone Eleonore Sofie f. komtesse
Rantzau. Hun døde kun 21 år gammel. I
Sofienlund var der idyllisk. En lille bæk
rislede der igennem, og stier bugtede sig
mellem kønne træer. Et sted var der en
marmorplade på en høj fod. På den var
med guldbogstaver indhugget et smukt
mindevers fra den sørgende enkemand. Et
andet sted var der opført et lille, græsk
udseende tempel med søjler ved indgan
gen. Disse søjler stod 2 og 2 meget tæt, og
det var sport for os børn at se, om vi kun
ne knibe os gennem mellemrummene.
På den anden side søen var der en stor
græsplæne, i hvilken der voksede flere
kæmpemæssige kirsebærtræer. Da stære

og solsorte var meget slemme ved dem,
tilbragte bedstemor sine vinteraftener
med at filere lange baner af sejlgarnsnet,
der blev syet sammen og trukket ned over
stilladser, der blev bygget omkring træer
ne. Nogle af stærene var så kloge, at de
kunne kravle ind under underkanten af
nettene, hvor de nød tilværelsen med
masser af kirsebær, mens de andre fugle
gloede på dem udenfor! Bedstemor lærte
mig at filere, og det fik jeg glæde af. Jeg
filerede hængekøjer af sejlgarn.
Af staldene i avlsgården benyttede
bedsteforældrene kun herskabshestestal
den. Der var opstaldet 2 firspand og et
extra spand køreheste. I tidernes morgen
har der jo nok været rideheste til deres
børn.
Godsets jordbrug var forpagtet ud, så de
øvrige avlsbygninger stod til rådighed for
forpagteren.
Beretterens farfader Preben Charles lensgreve Bille
Brahe Selby (1842-1918) fotograferet af Andrea
Gomard i Odense. Han bortsolgte fæstegodset, og
de uhyre midler indgik i lenets bundne kapital,
men heraf blev der ydet lån til den store og
kostbare ombygning. Han anvendte al sin tid på
godsets styre og modtog ingen offentlige hverv.

Fire af børnene fra Hvedholm Carl, Preben,
Caroline (kaldet Mis) og til højre beretterens
fader Hendrik Bille Brahe Selby fotograferet hos
fotograf ]. Petersen i København 1888. Hendrik
blev gift 1896, og året efter overtog han
administrationen af Stensgård og 1918 af hele
grevskabet.

213

Der var mange tjenestefolk på Hvedholm. Hushovmesteren (eller førstetje
neren) Christian, der samtidig var kam
mertjener for bedstefar. Ham kender jeg
mest til, for efter at bedsteforældrene dø
de »arvede« vi Christian på Stensgård. Så
var der 2. tjener og tjenerdreng. Kam
merjomfru og oldfrue og 2-3 stuepiger.
Husjomfru og 2 kokkepiger.
Mændene havde liberier: dag-liberi:
gråt jakkesæt med guldknapper med fa
milievåbnene på, middags- og galaliberi:
fløjelsbuxer, sorte, med guldtresser under
knæet, hvide strømper, rød- og hvidstri
bet vest og sort kjolefrakke med guld
knapper med våben. Kvinderne havde
formiddags-bomuldskjoler og ellers sorte
kjoler, hvide forklæder og hvide kapper.
Når der var større fester skulle nogle af
staldpersonalet også gøre tjeneste som
tjenere. Her var første kusk, 2. kusk,
staldkarl og stalddreng. Jeg husker en
middag, hvor en ny staldkarl således var
kommet med til at varte op. Han bar et fad
med en skyrand med salat indeni. Sky
randen bævrede let, og det blev ikke
mindre ved, at han var nervøs ved foreta
gendet. Så brugte han sit kendskab fra
stalden og holdt en hånd op foran randen
og sagde, som han plejede at sige for at
berolige hestene: »Hoa! Hoa!« - og han
kom levende gennem serveringen!
I haven var der overgartner, 2. gartner
og en 30 arbejdere.
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Beretterens morfader Niels Basse Fønss stod selv
for Hindsgavls landbrug, og han holdt af at sidde
på bænken ved siden af hovedindgangen på
hovedbygningens gårdside. Her kunne han følge
med i, hvad der foregik på gårdspladsen. Bænken
står der iøvrigt endnu, men nu er det
kursusdeltagere, som sætter sig der og nyder det
smukke gårdsrum.

Hindsgavl ved Lillebælt tilhørte i middelalderen
kongen og omtales allerede i 1200årene. løvrigt
har kongerne på deres evindelige rejser rundt i
landet ofte boet der. Gården blev solgt 1664, og
1745 kom den i slægten Basses eje, fra 1764
Basse Fønss, der blev adlet 1804, og gården blev
til et stamhus. Den nuværende bygning er fra
1784. Billedet er fotograferet af Carl Liisberg ind
over avlsgårdens del af gårdspladsen.

På besøg hos morfar
På min væg hænger et lille gammelt ma
leri. Strandbredden går hele vejen rundt,
og bag den er der en stor skov, som vokser
op ad høje skrænter. På den anden side af
bugten så ser man også de skovklædte
højdedrag, men de gennemskæres af en
stor, bred, skrånende græsplæne, ved hvis
øverste kant en stor, rød bygning hæver

sig. Det er Hindsgavl. Nede ved foden af
skoven ligger der et malerisk gammelt fi
skerhus. Vandet er blikstille, og de lette
skyer på den blånende himmel spejler sig i
vandet. En sort fiskerkutter ligger foran
kret et stykke ude på bugten. Det er et
malerisk billede, og det får mig til at min
des min barndoms dage på Hindsgavl.
Det er meget lidt, jeg kan mindes fra
bedstefars tid, min morfars altså. Han dø-
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de i 1907, så sidste gang, jeg var hos ham,
det har været i sommeren 1907, og da har
jeg altså været syv år, men det jeg husker,
det står mærkværdig skarpt i min erin
dring. Huset forekom mig dengang væl
dig stort. Dørhåndtagene syntes jeg sad så
vældig højt oppe, og de var ovale af mes
sing, og de sad på en måde, at man altid
risikerede at få fingrene i klemme, når
man skulle lukke døren op. Det sidste år vi
var der, da var min søster Tulle og mine
forældre og jeg dernede sammen med
mors halvsøskende: Agnes, grevinde
Schack fra Giesegård, Karen, der var og
forblev ugift, boede hjemme hos bedstefar
og førte hus for ham, og Fanny Liittichau
fra Tjele, og hun havde sine fire børn med
sig, og det var det, der interesserede mig
mest, for de var næsten jævnaldrende
med os piger, en fire til fem år ældre end
jeg var den ældste af dem, så vi kunne lege
aldeles dejligt sammen. Det var Christian,
der senere fik Tjele efter sin far, det var
Hans, der blev oberstløjtnant i hæren, og
så er der Folmer, der senere fik Rhoden,
og datteren Fanny Manon, der blev soci
alrådgiver og er ugift og nu bor på Vallø.
I fiskerhuset ved stranden neden for
haven boede en fisker, der altid roede os
over til Fænø, når vi ville på udflugt der.
Han var der forøvrigt mange år efter dette
år lige til flere år efter, at jeg var blevet
gift, og jeg har altid været nede og hilse på
ham, når jeg tilfældigt kom til Hindsgavl.
Men dengang var jeg en lille smule bange
for ham, for hans ene arm havde han mi
stet, og derfor havde han en træarm, og i
enden af den var der skruet en stor krog,
sådan at han kunne gribe om åren med
den, og så kunne han altså ro med armen.
Men det virkede faktisk noget uhyggeligt.
Mors eneste halvbroder, Niels Basse
Føns, boede ikke på Hindsgavl dengang,
men i nærheden på Billeshave, og han
kom af og til på besøg. Bedstefar har jeg

ikke meget indtryk af. Han var en stor,
rar, svær mand med bakkenbarter, og han
sad mest på en bænk uden for hoveddø
ren, så vidt jeg husker med sin hund foran
sig. Han var 80 år dengang, så aldersfor
skellen var stor.
Morfader klappede en på hovedet, men
sagde ikke ret meget til os børn. Det med
at klappe en på håret må have været hans
særlige måde at vise sin kærlighed på, for
moder fortalte, at sådan klappede han
hende, da hun var lille. Det kunne imid
lertid have sin bagside, når det skete efter
frokost, for ved frokostbordet plejede
bedstefader at slutte med en schweizero
stemad, og når han havde skåret sin oste
skive, vendte han osten med bunden i
vejret, så ostesaften kunne »græde« ud af
ostens huller ned over hans ostemad, for
det kunne han lide. Men osten græd også
over hans fingre, som han klappede moder
med.
Moder omtalte altid bedstefar med stor
kærlighed, og han var vist meget glad for
hende og sød mod hende, men opdragel
sesformerne dengang og aldersforskellen
har alligevel skabt en vis afstand mellem
dem.

Beretterens moder Ellen, født Basse Fønss, blev
født på Hindsgavl 1876. Hendes moder baronesse
Marie Wedell Wedellsborg døde ved fødslen.
Faderen var da 49 år og hendes halvsøskende
allerede voksne. Barnet havde efter moderen
arvet en bogsamling med filosofiske værker.
Disse læste hun allerede som stor pige, og
interessen for filosofi fulgte hende livet igennem.
Her er Ellen Basse Fønss fotograferet rede til at
gå ind i selskabslivet. Hun var et særdeles godt
parti, og hun fandt selv fætteren Hendrik Bille
Brahe Selby, en af landets mest velhavende unge
adelsmænd, som livsledsager.

Morfader Niels Basse Føns spækkede sit
sprog med en del kraftudtryk. Særlig yn
dede han udtrykket Fanden hente mig, og
det indgik i næsten alle sætninger - Fan
den hente mig, om det ikke er sådan. På
egnen var hans sprogbrug velkendt, og
endnu fortælles der, at Fanden til sidst tog
ham på ordet og hentede ham, for ved
hans begravelse blev det en frygtelig sne
storm og et uvejr, så det blev nattemørkt
ved højlys dag, og begravelsesfølget, der
fulgte rustvognen til kirken måtte have
lygter og fakler for at finde vej!
Moder blev, som tidligere fortalt, alle
rede ved fødselen moderløs. Hun blev så
ledes opdraget af faderen, der var 47 år
ældre end hun, og tante Karen, der var 18
år æ4dre. Men den, der var hende egentlig
i moders sted, og som passede hende med
opofrende kærlighed, var Brahma, men
også hun var ældre, da moder blev født,
nemlig 57 år. Hindsgavl var et »gammel
mandshjem«, og moder må efter beskri
velsen have virket som en gammelklog
ung pige. Fra sine bedsteforældre og en
onkel Wedell Wedellsborg havde hun ar
vet ikke alene en betydelig formue, som
bedstefar og overformynderiet admini
strerede, men også sølvtøj og smykker,
som Brahma rugede over, til moder blev
voksen. Desuden arvede hun et righoldigt
bibliotek med hovedsagelig tysk og fransk
skønlitteratur og filosofi. Brahma kunne
ikke fremmede sprog, og da bøgerne hav
de tilhørt hendes afdøde frue Marie, måtte
de være gode nok, så de kunne ikke skade
moders moral. Moder kunne derfor frit
læse i bøgerne, og da hun havde tysk
huslærerinde - det var moden på herre
gårdene dengang - havde hun ikke sprog
vanskeligheder. Særlig kastede hun sig
over de tyske filosoffer, og jeg har fået
fortalt, at besøgende var yderst forbavsede
over, at den 13 til 14 årige pige underholdt
dem om filosofi.

Et af de få lyspunkter i pigens tilværel
se, der var temmelig trist og uden kam
merater, var når fiskebiologen dr. Peter
sen (ålens vandrings opdager) om som
meren i nogle år lå med den biologiske
stations skib i Fænøsund og arbejdede. Dr.
Petersens unge kone Sofie Thorsøe var
meget livlig og med et glimrende tag på
børn, og hun kom meget på Hindsgavl og
tog sig af moder, fornøjede sig med hende
og legede med hende. De blev nære ven
ner resten af livet, og jeg mindes tante
Peter, som vi kaldte Sofie, der ofte kom på
Stensgård hele min barndom igennem.
Et andet lyspunkt i moders tilværelse
var sammenkomsterne med familien på
Hvedholm, Bille-Braherne. Min fars
bedstemoder og moders bedstemoder var
søstre, baronesser Selby, og familierne
kendte hinanden nøje. Her var ungdom og
fornøjelse, hele otte fætre og kusiner at
lege med, og særlig sjov og sprudlende
livlig var den ældste dreng, Hendrik - og
ham giftede hun sig med!
I min moders barndom var der en fi
sker, der stangede ål ud for det sted, hvor
ruinhøjen af det gamle Hindsgavl ligger i
engene lige uden for parken. Da han trak
sin lyster op, hang der en guldring af me
get gammelt mønster ved den. Moder
havde den i mange år, i hvilke familien
blandt andet blev hjemsøgt af diverse
økonomiske kriser. En »synsk mand« fik
engang ringen at holde i sin hånd, og han
sagde: Jeg ser manden, der har båret den
ne ring. Den har bragt ham ulykke, me
ner han, derfor kaster han den i havet, at
den ikke skal bringe ulykke til andre. - Så
kørte moder til Hindsgavl, gik ud til ruin
højen og kastede ringen i vandet, så langt
ud som hun kunne. Og der ligger den an
tagelig endnu.
En dejlig sommeraften under opholdet i
1907, sad vi efter middagen på terrassen
og drak kaffe, medens vi nød den pragt-
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fulde udsigt ud over Fænøsund. Da ser vi
pludselig en statelig yacht med høje ma
ster og guld her og der sejle ind i sundet
og ankre op udfor Hindsgavl. Kort tid ef
ter bankede det på hoveddøren, og en sta
telig officer, en kongelig adjudant med
guld om højre arm, kom på besøg med
meddelelse om, at den tyske kejserinde
med en søn og en datter lå der med deres
skib og ville gerne beære os med en visit
for at se slot og have.
Han forsvandt med besked om, at det
ville glæde bedstefar meget at modtage

kejserinden og familie. - Og så fik vi rig
tignok travlt med at gå i kamferkisten og
finde bedstefars kammerherreuniform
frem (den duftede stærkt af kamfer og
naftalin) og i kælderen for at hente diverse
flasker champagne. Sådan noget lå man jo
dengang med lager af!
Så kom den kejserlige familie, fik
champagnen og blev vist rundt, alt var
meget vellykket, og de drog af igen, idet
de inviterede os til at komme om bord og
se deres skib den næste formiddag.
Så begyndte diskussionen i familien.

Den firsårige Niels Basse Fønss står midt i
havedøren på Hindsgavl 1907. Til den ene side
ses beretterens forældre og til den anden
svigersønnen Helmuth Lüttichau fra Tjele, hvis
kone Fanny sidder i lys kjole i forreste række ved
siden af den ugifte søster Karen Basse Fønss, der
styrede husholdningen på Hindsgavl. Beretteren
står yderst til højre med den store fætter
Christian fra Tjele under armen. Ved siden af
ham står Agnes Schack, født Fønss, fra Giesegård
på Sjælland og til venstre for hende beretterens
søster Gudrun kaldet Tulle.

Ikke tale om, at tante Agnes (grevinde
Schack) ville sætte sine ben om bord på et
tysk skib - hun havde jo oplevet 1864!
Men man kunne jo ikke fornærme den
kejserlige familie, så enden på historien
blev, at vi med megen beklagelse måtte
melde, at hun var blevet syg og derfor
ikke kom med.
Jeg husker, at vi børn syntes, det var
noget forfærdelig pjank af hende, for vi
havde da også været i mange krige med
Sverige, men derfor kom vi jo alligevel
sammen med svenskere.
Vi børn var meget imponerede af det
flotte skib med den pragtfulde aptering.
Spisekahytten var en hel sal. Vi blev vist
rundt af en bådsmand, medens »de fine«
tog sig af de voksne og vist gav et glas.
Imidlertid står det uudsletteligt i min
erindring, at vi, da vi så spisesalen, så et
stort fad med bananer og appelsiner på
bordet. Det var jo noget, man kun så een
gang om året, og det var til jul. - Men vi
blev ikke budt en eneste banan!
Denne begivenhed dukkede pludselig op
i min erindring en menneskealder senere
omkring 1950. Da var jeg kommandør og
korpschef for Kvindeligt Marinekorps,
som jeg havde oprettet. Jeg havde tilret
telagt en undervisning for vor grundskole
med en kort samfundslære, og lærerinden
for en af klasserne kom forarget og for
talte mig, at en ung elev (17 år) var blevet
spurgt: »Hvem var Hitler?« og hendes
svar lød: »Var det ikke en berømt gene
ral?«
Jeg var lige ved også at være forarget
over, at eleven ikke vidste mere end som
så, men så kom jeg i tanker om kejserin
debesøget på Hindsgavl. Syntes vi børn
ikke dengang, at 1864 var fortidshistorie,
som ikke betød noget for nutiden? Denne
elev har jo kun været 12 år, da krigen
sluttede. Må hun ikke, som vi dengang,
synes, at krigen var fortidshistorie?

På rejse med tante
Den ældste af min fars søskende var tante
Roma. Roma - ja, det er et mærkeligt
navn, men det har sin egen historie. Min
oldefar Selby, altså faderen til bedstefars
mor, var gesandt. Han gjorde tjeneste bå
de i Wien og i Haag, og i Haag kom han
sammen med kong Jerome, altså kejser
Napoleons bror, der var indsat som konge
af Westphalen. Kong Jerome var en meget
livlig herre, der godt kunne lide at omgås
pæne damer, og man sagde, når han hav
de været gode venner med en dame, og
kun gode venner, og hun fik sin første
fødte, så fik hun et meget smukt ur af
ham. Det var et ur, der var lavet i emalje.
Der var en kapsel, der lukkede for selve
uret. Udenpå det var der en pil i diaman
ter, og rundt om urets krans sad der tolv
store diamanter, som pilen pegede på, når
klokkeslettet var efter diamanternes pla
cering. Lukkede man kapslen op, var der
indenfor i guldlåget ligesom et blåt bånd,
hvor der i guldbogstaver stod skrevet:
Donné par le roi (skænket af kongen). Nu
havde han det, at hvis han havde lidt mere
andel i den førstefødte, eller troede han
havde det, så havde det een farve, og hav
de han det ikke, så havde det en anden
farve. Der var grå, og der var lilla. Se, et
sådant ur var gået i arv fra bedstefars mor
til min bedstemor, altså bedstefars kone,
og hun havde det som et familiestykke.
Hun fortalte altid historien om denne
kong Jerome og fortalte, at når han kun
havde et venskabeligt forhold til damen,
så var uret gråt, og det ur, som hun hav
de, det var gråt. Så var der engang, at der
var et par gamle tanter Selby på besøg, og
de hørte hende fortælle historien, og så
siger en af dem: Næh, næh, min kære
Antoinette, det passer ikke, du bytter om
på farven! Det vidste bedstemor udmær
ket godt, tror jeg, men hun syntes, det var

uanstændigt at fortælle, at det var den grå
farve, der var sådan lidt mere prekær.
Men følgen af dette ur og denne forbin
delse blev, at man brugte navnet Jerome
i familien, og når det var en kvinde, der
skulle have navnet, så hed hun Jeromia,
og det hedder tante Roma altså også, men
hun blev altid kaldt Roma for at forkorte
det. Min søster Ella hedder også Ella Je
romia, så man kan se, at navnet fortsætter
inden for familien.
Vi havde en husjomfru hjemme på
Stensgård, der hed Werkmeister, og hun
havde i sin tid været ung kokkepigeelev på
Hvedholm, og hun fortalte mig, at tante
Roma som ung var ganske livlig, men det
har man egentlig ikke kunnet konstatere
senere. Hun blev gift med en gammel ven
af min bedstefar, nemlig lensgreve Petersdorf fra Einsidelsborg oppe i Nordfyn.
Han var ældre end min bedstefar, altså ti
år ældre end hendes egen far. Der går en
historie om, at han egentlig ville have
været gift med bedstemor, men da det ik
ke lykkedes, så skal han have sagt: Men så
venter jeg på datteren. Det gjorde han
altså også, og hun blev gift med lensgre
ven. Men hendes søskende syntes ikke
rigtigt, at de kunne kalde ham Christian.
Derfor kaldte de ham for Svoger, og føl
gen var, at vi børn, altså næste genera
tion, kaldte ham for onkel Svoger, og det
var jo en ganske fornøjelig betegnelse.
Jeg husker ham som ganske gammel.
Han havde sådan en lidt rolig og tung må
de at tale på, og når han snakkede om et
eller andet til konen, sagde han: Ødde,
hødde, Roma, og så kom, hvad han nu
ellers ville sige. Han havde een meget til
talende egenskab, at han ikke fandt sig i,
at nogen snakkede sladder eller sagde no
get kedeligt om andre, når han var til ste
de. Man kan godt forstå, at det må have
virket lidt hæmmende inden for den Bille-Braheske familie, for der har man nu
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haft den vane at tale om andre mennesker,
altså en vis grad af sladder, men altid på
en uhyre fornøjelig måde, altså en meget
vittig måde, men det var vittigheder, der
gik ud over andre, de var ikke absolut
uskyldige.
Tante Roma kunne ikke lide hunde, så
derfor har det nok været ret besværligt for
hende, at hendes mand havde en flok af
jagthunde. De lå i deres havesal, når han
var derinde, men de var dresserede til, at
hvis de skulle give en lille luftlyd fra sig,
så skulle de hurtigst muligt løbe ud i ha
ven. Der går så historien, at vinduerne
stod åbne i havesalen. Christian sad der,
og så kom Christian til at give en lille
uheldig lyd fra sig, hvorpå fem hunde
jumpede ud af vinduet i en forfærdelig
fart.
Roma førte det store slot Einsidelsborg
efter alle kunstens regler. Hun havde en
flok af stuepiger og hjælpere, som man nu
havde dengang, og dem lod hun om vin
teren sidde og brodere skønne navnetræk
på alt sit linned, som hun fik vævet hos de
stedlige vævere. Jeg kan i mit lille muse
um gå i skuffer og skabe og se masser af
disse dejlige ting, duge var vævet i det
fineste damask, servietter ligesådan, lag
ner og pudevår med navnetræk og kroner,
alt som jeg har arvet efter Roma, som har
hjulpet mig økonomisk mange gange, for
linned er som bekendt uhyre dyrt. Det
morsomme ved det var, at det var selvføl
gelig en gros. På alle de håndklæder, jeg
har, kan man se, at der står årstallet 1889,
og så står der 12, det vil sige der var tolv
stykker af den slags.
En anden ting, der minder mig om Ro
ma, er et chatol, et egetræschatol, jeg har
stående i min stue. Det har bronzehåndtag
og beslag, og man kan slå en stor klap ud.
Det er ikke ret højt. Det er et chatol, som
er blevet lavet til Roma, dengang hun blev
konfirmeret, og det er lavet af den stedlige

snedker i Home, og jeg må sige, at man
lavede både solide ting og kønt arbejde
dengang, for det er en fornøjelse at se på
det.
Jeg er ikke selv kommet på Einsidels
borg, da Roma boede der; jeg har nok
været for lille til at komme med, når for
ældrene tog derop, men jeg har mange
gange besøgt hende på det enkesæde, der
ligger ved siden af, og som manden lod
bygge og indrette til hende. Det var også
et meget stort hus, og det var fyldt med
alle de mange møbler, hun havde fra Ein
sidelsborg, nærmest i klunkestil, og så
broderede hun meget. Hvad hun ikke bro
derede selv, det lod hun sine piger brode
re. Der var korsstingsbroderier overalt, de
var på væggene, de var på skamlerne, de
var på stolene, de var på puderne, - så når
man havde været der et stykke tid, så var
der små terninger overalt, hvor man så
hen. Ens øjne blev helt forvirrede af det.
Men meget oftere er jeg kommet hos
hende i hendes hus i København. Hun
ejede Amaliegade 12, og der havde hun
selv en kæmpelejlighed med så mange
lange gange, at jeg anbefalede hende at
anskaffe sig et par rulleskøjter for at kun
ne klare afstandene der. Her i nummer
tolv holdt hun flere store officielle midda
ge om vinteren. Der kunne sidde en 32
mennesker ved hendes spisebord, og de
blev altid sat til bords ved hjælp af hof- og
statskalenderen. De skulle sidde efter
rangforordningen, så var det let at sætte
dem til bords. Men da det nogenlunde var
de samme mennesker, som man blev in
viteret sammen med, så resulterede det i,
at man altid fik det samme menneske til
bords.
Hos hende var der ligesom på Hvedholm en særlig rygestue, idet der måtte
ikke ryges i hendes dagligstuer, og alt,
hvad der hed herrer, trak jo som regel ind
i rygestuen, og vi var altså nogle pige

børn, der somme tider smuttede med og
sad derinde, og man kunne godt ryge en
cigaret dengang, og det var ikke tilladt i
dagligstuen. Herrerne var lidt bange for at
tage de cigarer, der blev budt. Som regel
så jeg dem tage cigaren og så stikke den i
inderlommen og så tage en af deres egne
frem. Hvorfor var nu det? Jo, hun havde
fra sin gamle far på Hvedholm arvet den
skik, at fine havannacigarer, for det var
det, man brugte dengang, de skulle lagres,
sådan at de lå i flere år, inden de blev taget
frem, og man brugte den og den årgang.
Men resultatet var, at de var så tørre og så
forfærdelig stærke at ryge, så herrerne
var helst fri for at ryge dem.
Hun havde den morsomme måde at
forestille for eksempel os niecer på: Ja, det
er Misse Hendriks, for jeg var Hendriks
datter, og derfor skulle man jo altså pla
cere mig på den måde. Desuden regnede
hun ikke med de ugifte. De var ligesom
ikke indtrådt i de forskellige rangforord
ninger. Næ, man skulle være gift, så
hørte man til de voksnes selskab. Når hun
omtalte andre damer, som var borgerlige
(ikke var adelige), og hun ville sige, at det
var nogle tiltalende mennesker, så sagde
hun altid: Ja, det er en net kone. En ikke-adelig kunne ikke komme ud over dette
at være net, men det betød altså også en
hel del i hendes mund. Ved de store mid
dage fik hendes tjener og faktotum Martin
ordre til at lægge servietterne i en bestemt
rækkefølge, når de blev taget af bordet, så
hun kunne se, hvem der havde brugt dem.
Hun var nemlig meget forarget over at se
røde mærker af læbestift på dem. Sådan
noget som læbestift det burde man virke
lig ikke bruge.
Efter at manden var død, i hendes en
kestand, det var mange år, der brugte hun
kun hvide, grå og sorte kjoler4. Men hun
havde mange af dem. Jeg syntes, de så ens
ud de fleste af dem, men der var uhyre

Det var et pompøst hus med højloftede rum, som
den aldrende lensgreve på Einsidelsborg kunne
tilbyde sin unge hustru, der omtales i
beretningen. Einsidelsborg, der ligger på Nordfyn
har nu atter fået det gamle navn Egebjerggård.
Fotografiet af salen er taget omkring 1920.

mange, og de var uhyre kostbare. Hun
interesserede sig meget for klæder. De
repræsentative middage, som Roma holdt
i København, samlede ikke alene alle hen
des bekendte, som sagt ordnet efter rang
klasser, men hun var også ualmindelig sød
til at samle alle familiens medlemmer,
som hun havde kontakt med, og som
måske ikke så hinanden til daglig. Hun
var faktisk et samlingspunkt i familien.
Disse middage måtte naturligvis med
føre, at der var en umådelig vask, masser
af servietter og duge og så videre, og der
havde hun det princip ikke at vaske i Kø
benhavn. Al denne storvask blev pakket i

kasser og sendt til enkesædet på Fyn ved
siden af Einsidelsborg, hvor hun boede om
sommeren, og der gik så en to til tre piger
og koner hele sommeren og vaskede og
vaskede og hængte det ud i solen, så det
kunne blive smukt hvidt, og så skulle det
jo bagefter rulles, stivrulles, akkurat på
samme måde, som man gjorde på Hvedholm.
Dengang onkel Svoger døde, og hun
flyttede til enkesædet, fik hun anskaffet
en lille bil. Hun havde ikke haft nogen
før, det var vist nok for moderne, men det
var en lille Wanderer, som vi havde haft
på Stensgård, og som hun købte af far.
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Den var det, man kalder en tandem. Der
kunne sidde en foran og en på et sæde
bagi, og hun havde en ung tjenerdreng,
som havde været ualmindelig sød til at
hjælpe hende med at passe onkel Svoger
under hans langvarige alderdom, eller
man har vist lov at sige senilitet. Denne
tjenerdreng engagerede hun som chauffør
og tjener. Han hed Martin, og han blev
trofast hos hende, lige til hun døde. Han
giftede sig med en af hendes kammer
jomfruer og havde så sin egen lejlighed i
København oven over hendes lejlighed.
Martin blev et faktotum hos hende. Hun
fandt ud af, at det var ganske hyggeligt at
rejse. Det havde hun heller ikke gjort ret
meget før, men nu kørte hun bilture, vel
at mærke efter at tandemvognen var byt
tet med en større, en rigtig stor og dyr
vogn. Og så skulle Martin køre for hende
den ene tur efter den anden rundt i Euro
pa, mest i Frankrig og i hvert tilfælde to
gange om året til Paris. Martin lærte sig
gennem grammofonpladekursus så meget
sprog, at han kunne klare sig både i Tysk
land og i Frankrig. Hun var meget striks
med Martin, hun kommanderede med
ham ustandseligt, men hun kunne vældig
godt lide ham alligevel.
Når hun tog til Paris to gange om året,
boede hun på et fint hotel, der ligger mel
lem Rue de Rivoli og Rue Saint Honoré.
Der havde hun et stort værelse med bad.
Det var hovedsagelig for, at hun havde
WC ved siden af sit soveværelse, og for
at hun kunne vaske sit tøj i badekarret.
Men så sad hun det meste af dagen inde
for nedrullede gardiner, for hun kunne
ikke lide alt for megen sol, og der sad hun
og hæklede eller strikkede. Så kan man jo
sige, hvorfor i alverden kunne hun ikke
lige så godt gøre det hjemme, enten på
enkesædet eller i København? Næ, det
kunne hun ikke, for når hun var hjemme,
havde hun pligt til at gøre så og så mange

visitter og modtage så og så mange visit
ter, men her i Paris var hun fri, og der
havde hun fred. Hun brugte en hel del af
sin tid i Paris til at gå på Louvre museet.
Det var ikke alt, hun brød sig om at se på.
Især var det kniplingsafdelingen, for hun
havde ganske overordentlig god forstand
på kniplinger, og så gik hun i butikker, og
her var det særligt sko hun købte. Hun
købte masser par sko, for det kunne hun
godt lide at købe.
Om aftenen kunne hun, med den hun
havde med - hun havde altid en eller an
den »hofdame«, om jeg så må sige, med lide at sidde på en fortovsrestaurant, få sig
sin lille cognac og så se på livet, der
myldrede omkring hende. Normalt fore
trak hun, for at spare sagde hun, at gå og
spise på små, det vi ville kalde kuskere
stauranter, men vi ved jo alle sammen, at
man får udmærket god mad selv på så
danne i Frankrig. Hun havde som sagt al
tid en eller anden hofdame med. Det var
en af de mange niecer. Min søster Ella var
den foretrukne. Hende holdt tante for
færdeligt meget af, hun havde båret hende
til hendes dåb, og det tror jeg prægede
hendes indstilling over for hende. Ella
blev der som sagt kommanderet med, og
hun nød det naturligvis på de mange kø
reture og udenlandsture, men som tante
Roma engang sagde til mig: De unge her,
de er nu sådan lidt for frække, og grunden
til at Ella blev anset for lidt for fræk en
gang, det var, da de med tog kom til en af
grænserne, sagde Ella: Hør tante Roma,
giv mig dine nøgler og dit pas, så skal jeg
gå ud og sørge for kufferterne i tolden.
Det var da, skulle man synes, meget
pænt, men Roma blev meget fornærmet,
for disse unge kunne da vente, til hun bad
dem om at gøre det. Engang var jeg invi
teret med som hofdame til Paris, og da
havde vi det altså meget hyggeligt, og vi
sad og snakkede sammen om aftenen på

fortovet over vores lille cognac, og der
sagde hun: Ja, det er nu så rart at have en
af de gifte koner med, for de har jo lært at
rette sig efter andre, det er ikke som disse
unge piger. Det var altså lidt af indstillin
gen.
Sin mand mindedes hun. Vel har hun
måske giftet sig med ham som ganske ung
for at blive lensgrevinde, eller også fordi
hun kendte ham fra sin barndom, men
hun kom altså op i et niveau, hvor hun
som ganske ung var mellem de fineste ved
hoffester. Men hun kom faktisk til at hol
de forfærdelig meget af onkel Svoger, for
efter hans død rejste hun altid rundt med i
alt fald ti til tolv fotografier af ham, som
blev stillet op på borde omkring hende på
hotellet, så hun altid kunne se gamle
Christian, og hun gik så vidt, så når andre
sagde: Om Gud vil, så sagde hun tit: Ja,
om Christian vil.
Hun kom i sin enkestand meget på
Stensgård, og hun besøgte også tante Mis,
der jo boede i nærheden af Stensgård, og
det var en fornøjelse at se de to, når de
kom kørende, Roma i sin fine stads, hun
var altid uhyre fint og bymæssig påklædt,
og tante Mis i sit hjemmelavede, meget
primitive tøj, og de havde det ganske sjovt
sammen. I hvert tilfælde grinte Misse al
tid forfærdeligt af Romas særheder og
finheder. De kom begge sammen med de
øvrige af fars søskende, som vi havde fa
miliemiddag for, og det skulle altid være
fint og i den rigtige stil, og jeg kan huske,
at min søster Tulle, hun kunne somme
tider, for hun havde megen humoristisk
sans, råbe fra den ene ende af bordet, hvor
hun sad, til sin mor: Mor, mor. Ja, hvad
er der, Tulle? Øl, råbte Tulle. Det gjorde
temmelig lykke. En anden gang fra disse
middage husker jeg, det var da bedstemor
endnu levede, og hun og bedstefar var
med til middagen, og da sad bedstemor
ved siden af sin søn, min far, og han vid

ste, at hun kunne ikke tåle peber, så kom
hun til at nyse, og da var det hans fornø
jelse, når han tog peber, så at stritte en
lille smule hen foran hende, og så be
gyndte hun at nyse, og hun nøs aldrig
mindre end 25 gange i træk, så han havde
megen fornøjelse af sin lille practical joke,
hvis man kan kalde det så.
Efter at min far var død, og Ella havde
lejet skovriderboligen til Stensgård og bo
ede der, et dejligt hjem og hus havde hun
fået lavet sig der, så kom Roma også på
besøg hos hende. Det var sket flere gange,
at hun blev svimmel, sagde hun, og hun
var faldet ned ad trapperne. I virkelighe
den har det været små slagtilfælde, hun
har haft. Og da hun er der hos Ella, så får
hun et, da Ella om aftenen følger hende op
på hendes værelse. Det var faktisk et
kraftigt slag, hun blev helt skæv i ansig
tet, og Ella måtte lempe hende op på sen
gen. Derefter ringede hun jo efter lægen,
og da hendes egen læge var ikke hjemme,
så fik hun en, der havde vagt, og som hun
ikke kendte, og som ikke kendte noget
særligt til hende. Så siger hun, da han
kommer: Ja, det er min tante, der er ble
vet syg, sådan og sådan. Nu var det imid
lertid blevet lidt bedre, tante var ligesom
kommet til bevidsthed, og han ser på hen
de, han undersøger hende, og jeg ved ik
ke, om han giver hende en indsprøjtning
eller andet, men i hvert tilfælde så siger
han beroligende til hende, da han går: Ja,
nu skal De jo altså ligge stille og gøre så
dan og sådan, og så går han, og idet han er
ude af døren, får Roma pludselig alle sine
kræfter tilbage, rejser sig op i sengen og
siger: Hørte du, han sagde De til mig? Det
kunne ikke tænkes, at lægen kunne tiltale
hende som andet end lensgrevinden. Vil
lensgrevinden dit, og vil lensgrevinden
dat. Det var altså den gamle stil, som hun
var opdraget i. Husk på, hun levede i en
tid, der var hundrede år tilbage efterhån

den. Hun levede i sin mands tid og holdt
på formerne fra dengang.
Marie Antoinette von Lowzow har som
enke købt en gård en times kørsel fra Kø
benhavn. Her har hun indrettet sig med
sine slægtsminder, og her kan hun samle
børn og børnebørn. Nu har hun sluttet
mange års arbejde som medlem af folke
tinget valgt af de konservative og som
medlem af Europarådet. Hun er en fin
fortæller, meget fin endda, med et uhyre
forråd af anekdotisk formede beretninger
om et langt livs arbejde, om de mange
mennesker hun har truffet i det offentlige
liv, og selvfølgelig har udgiveren især
hørt om menneskene i den adelige kreds,
som hun er beslægtet med på kryds og
tværs. Herom har hun skrevet, og her
bringes et lille uddrag.
Ofte går hendes små afrundede beret
ninger tæt på, og det er ikke alene forti
den, som hun har nøje rede på, også nuti
den følger hun i kredsen. Telefonen har
gjort det så let at få de sidste begivenheder
refereret. I ældre tid måtte man vente til
en eller anden kom på besøg med viden
om de sidst indtrufne begivenheder. Ind
imellem er spøgefulde - men ikke altid
elskværdige - vandrehistorier knyttet til
et navn, på hvis adfærd historien godt
kunne passe. Tilhørerne har moret sig
over spillet mellem fiktion og virkelighed.
Her har vi dog søgt at holde os til beret
ninger om virkeligheden. Vi kan jo ikke så
let skelne, og udgiveren må også tænke på
efterkommerne, selv om det er gået lidt
ud over sammenhængen og humoren!
Som slutning på en skildring af faderens
søskende skriver beretteren:
De ydre forhold var jo ikke alene store og
velhavende, og menneskene var fint op
draget og meget kultiverede. Jeg tror ikke,
jeg tager fejl, når jeg siger, at der var me

get indgifte, uhyre meget indgifte, og det
kan medføre en vis grad af degeneration.
Ofte viser en degeneration sig som en
forfinelse ikke alene i sæder og skikke,
men også i tankegang og indstilling, men
det kan også gå den anden vej, at det li
gesom bliver en degeneration, der ytrer
sig i lidt grovere tænkemåde, måske også
lidt grovere levemåde, således at spise og
drikke bliver en meget vigtig ting i livet,
og det var det vel også der. Jeg husker min
bedstefar, han begyndte sit morgenmåltid
med mægtige kopper af te, ristet brød og
æg, og så en halv høne, så det var ikke
småting, der gled ned. Det har måske
været en mere særegen familie end mange
andre. Man kan godt sige, de alle sammen
var originaler, de var ikke kedelige at ken
de og at være sammen med.
(NEU 35950 og 36156, skrevet i 1960erne
og 1970erne).

1. Den gamle kammerjomfru er omtalt i bind 6 side
189-191.
2. Med hestestalden menes herskabshestestalden.
3. Sercial, en tør, lys madeira. Selby-madeira kan
endnu købes.
4. Chr. Alexander greve Petersdorff døde 1915.
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Biskopstorp - Langesø

Ritmesteren som godsejer
Ada Kiær har i '1960erne fået flere af sine
bekendte til at sende erindringer om her
regårdsliv til Nationalmuseet. At hun
havde blik for, hvor præget vor indstilling
til tilværelsen er af det omgivende miljø,
ses af hendes egne barndomserindringer.
Faderen købte 1879 gården Biskopstorp
vest for Nyborg. Den havde et tilliggende
på godt 200 tønder land og var vurderet til
23,3 tønder hartkorn. Vi møder imidlertid
en livsform, som havde sit udspring i går
de med et helt andet indtægtsgrundlag:
Mit barndomshjem lå på Fyn. Mine for
ældre ejede en stor proprietærgård mel
lem Nyborg og Odense, men det liv, vi
førte der, var herregårdsliv fra den rigtig
gode gamle tid, for begge mine forældre
kom fra store herregårde, og det var den
eneste livsform, de kunne tænke sig. Vi
børn, vi var syv i tallet, førte en lykkelig,
strålende, ubekymret tilværelse, og det er
den og dens baggrund, jeg vil forsøge at
skildre. For nutidsmennesker synes den
tid så fjern, at det måske vil have en vis
Ada Kiær, født 1877 som baronesse Reedtz Thott.
Selv om fotografiet er lidt ældre end beretningen
om hendes barndoms miljø, så giver de
tilsammen et indtryk af en kvinde med et
realistisk og fordomsfrit syn på tilværelsen. Hun
var vokset op på en proprietærgård med
bedsteforældre på store godser, og i første
ægteskab var hun frue på Valdemar Slot på
Tåsinge. Da hun blev fotograferet var hun
lægefrue. Broderdatteren Birthe de Neergaard har
udlånt billedet.

interesse at høre derom. Min far var født
1842 som tredje søn af lensbaron Reedtz
Thott til Gavnø. Hans mor døde kort efter
hans fødsel, og i de første år blev han og
hans to ældre brødre opdraget hos deres
moster, som var gift med general
Kauffmann, men om min fars barndom og
første ungdom ved vi meget lidt. Jeg tror
ikke, min fars skolegang betød noget for
ham, i hvert fald hørte vi aldrig noget om
den, men derimod om hans senere ung
dom, og det hørte til vore bedste og hyg
geligste timer, når far efter middagen
fortalte om den tid. Han var løjtnant i
dragonerne under krigen 1864. Vi elskede
at høre ham fortælle om sine oplevelser.
Set med vore barneøjne var det en hygge
lig, lille krig, hvor rytteriet altid rykkede
tilbage fra herregård til herregård helt op
til Vendsyssel. Alle dragonofficerer syn
tes at være venner og slægtninge og havde
muntre middage hos de stedlige godsejere.
Fars alvorligste krigsoplevelse var, da han
en gang troede at have fanget en spion;
delinkventen fik et tov om halsen, far
holdt den anden ende af tovet i hånden, og
så måtte fyren trave for sit liv ved siden af
fars hest. Vi børn gyste og så billedet for
os!
Da den ellers så sørgelige krig var forbi,
blev far, som de fleste yngre sønner fra
store herregårde, landmand, det vil sige
han fik en gård, for nogen kundskab eller
interesse for landvæsen i vor tids forstand
havde han ikke. Hans største lyst var he
ste. Han deltog i væddeløb. Han var sin

tids bedste gentlemanrytter. Hans næste
interesse var jagt. Far fortalte, at når ef
teråret nærmede sig, kørte han hjemme
fra gården i Jylland med fuld oppakning,
tjener, hunde, sadeltøj og geværer, og
hvornår han kom hjem, forstod vi aldrig.
Han kørte fra herregård til herregård i
jagttiden, og sikke jagter. Det var ikke
nutidens rekordskyderi efter fasaner, nej,
det var ræve, dåvildt, harer og kronvildt i
Jyllands skove. - Bedst husker jeg fars
beskrivelser af jagterne på Tåsinge hos
»kammerherren«, som den gamle lens
baron altid blev kaldt. Kammerherre var
den gang en mere sjælden udnævnelse,
blev vist nok betragtet som noget ganske
særligt. Jagten varede en uge. Hele øen
Tåsinge ejedes af herren til Valdemar
Slot, undtagen en mølle, så mølleren ple
jede at sige: »Kammerherren og jeg ejer
øen«. Alt andet var fæstegods, og da jagt
retten ikke fulgte med fæstet, kunne man
jage over det hele. Jagten indledtes med et
kanonskud fra slottet, og så drog ekvipa
gerne af med hornmusik og højt humør.
Den gamle kammerherre sad selv på buk
ken af den første vogn, klædt i sort klæ
desdragt. Han bar aldrig overtøj eller ul
dent undertøj. Om aftenen vendte jæger
ne hjem til middagen på slottet. Hvad
man fik af mad, hørte vi ikke om, men om
drikkevarerne gik der frasagn. Der stod en
flaske rødvin ved hver kuvert, og skam få
den brave jæger, som ikke før suppeterri
nen var taget af bordet, havde »lagt« sin
flaske ned. Værten hilste på hver gæst, og

225

226

man var pligtig at tømme sit glas til
bunds. Værten gjorde det samme, og for
hver tømt flaske kom en ny på bordet. De
kunne tåle noget, de gamle svende, for far
sagde, at fuldskab så man sjældent, og
skete det for en mindre trænet, blev ved
kommende bragt til sengs med skæmt og
spot.
Om sommeren var det væddeløb, som
trak far fra gården. Han hjembragte
første-præmier i massevis, og far havde et
stort hjørneskab i sin stue med alle sine
sølvpokaler, kongens ærespris, damernes
ærespræmie og en mængde andre. Det var
dengang store almægtige krus med løve
fødder, og kongens var med krone på lå
get. jo, det var tider! Vi børn var fulde af
beundring. Ved et væddeløb traf far min
mor og blev straks forelsket i hende. Hun
var ganske ung og meget smuk, men hen
des far ville have, at hun skulle være fyldt
20 år, før hun stod brud, så det måtte de
vente på. I 1876 stod deres bryllup på
Clausholm Slot.
Min mor hørte også til de store herre
gårdes klan. Hendes mor var født Holsten
og arveberettiget til tre store godser: Lan
gesø, Holstenshus og Clausholm. Min
bedstefader hed Berner og var, efter at ha
ve tjent som officer i hestgarden, blevet
hofchef hos prins Christian, den senere
Christian den Niende. Fra den tid bevare
de min mors familie et meget nært for
hold til den gamle kongeslægt. Med hvert
gods min bedstemor arvede, fulgte et
navn og en titel, så hun og bedstefader
efterhånden kom til at hedde lensbaron og
lensbaronesse Berner Schilden Holsten,
men de blev altid kaldt kammerherren og
kammerherreinden. Bedstefader var en
god og forsigtig administrator af de store
godser, men meget svagelig. Jeg elskede
ham højt, og da jeg var hans første barne
barn, viste han mig megen kærlighed. Jeg
fik lange breve fra ham, og han holdt dati

dens bedste børneblad »Børnevennen« til
mig. Jeg var 12 år, da han døde, og det var
min første store sorg.1
Bedstemor var en mere livsglad natur. I
hendes lange enkestand boede hun på
Langesø på Fyn og førte stort hus. Om
vinteren havde hun lejlighed i Køben
havn. Min første erindring om kongelige
personer er fra 1882. Kong Christian,
dronning Louise, kronprinsen og kron
prinsessen med stort følge kom til Langesø
på besøg. Der var rejst æresporte, masser
af folk og alle egnens honoratiores var til
stede. Min specielle oplevelse var, at kong
Christian løftede mig op på armen, gav
mig et kys på kinden og sagde: »Nu kan
du sige, at du har kysset en konge.«
De første tre år af mine forældres æg
teskab var far forpagter på Hellerup, en
gård, som tilhørte slægten Sehested Juul.
Den daværende ejer var gift med min
bedstemors yngste søster, men så købte de
Biskopstorp, og til dette sted er alle mine
barndomserindringer knyttede.
Jeg var den ældste, og efterhånden blev
vi syv søskende. Mor var vel nok som føl
ge af de mange barnefødsler noget svage
lig. I hvert fald havde hun ofte migræne
og fulgte ikke meget med i vort barnlige
liv. Min gamle barnepige, som lever end
nu - hun er 96 år - plejede at sige, at de
første otte dage efter, at børnene var født,
var de inde hos baronessen, så kom de ned
i barnestuen, og så tog baronessen sig ikke
mere af dem! Det skal ikke forstås sådan,
at mor ikke interesserede sig for os, tvær
timod, men i de tider havde man masser af
tjenestefolk. En over- og en underbarne
pige tog alt besværet med ungerne. Mor
bestemte, hvordan vi skulle passes, og så
overlod hun det til dem. Var vi syge, kom
mor og sad med sit strikketøj et par timer
ved vore senge, og det var vi vældig glade
for. Doktoren blev sjældent tilkaldt, det
var altfor besværligt, han skulle hentes i

Nyborg i vogn. Jeg ser endnu for mig den
rare doktor i sin »agestol«, indsvøbt i ka
vaj og tæpper, komme kørende ind i går
den. Mor kunne selv afgøre, om vi havde
difteritis eller almindelig halsbetændelse,
og kun i de farligste tilfælde sendtes vog
nen efter doktoren.
Far beundrede vi. Hans interesse for
heste havde vi alle arvet. Jeg erindrer ikke
at have leget med dukker, men derimod
med »heste« - kæpheste -, som vi skar af
hasselbuskene i den lange fynske nøddegang. Vi indrettede stalde til disse kæp
heste, fodrede dem med hø, handlede ind
byrdes med dem og gav dem navne efter
kendte væddeløbsheste. Lidt senere fik vi
rigtige levende heste, to nordbagger Roska og Tjalfe, som udelukkende tilhørte og
blev brugt af os børn. Vi fik også en pony
vogn og en arbejdsvogn, og jeg skal love
for, at den vilde jagt gik over stok og sten,
hvad enten vi red på dem eller kørte i
terrænet med arbejdsvognen. Ingen for
hindringer lod vi uprøvet, og meget ofte
måtte vognen til karetmageren efter så
danne ture. Det så far stort på, og jeg tror
ikke, at mor havde anelse om, hvad vi la
vede. Et af vore kunststykker var at binde
nordbaggerne sammen og stående med et
ben på hver hest galopere ned ad landeve
jen. Vi kom egentlig altid godt fra det. Far
havde givet os den leveregel under vore
køreture, at hvis hesten løb løbsk for os,
da altid at dreje køretøjet vinkelret ned i
en grøft. Det stoppede farten. Vi prakti
serede trick'et med held.
Far og mor kørte ofte til middagsselska
ber på andre fynske herregårde. Dengang
spiste man middag klokken fem, og for
ældrene kørte uden betænkning tre til fire
mil (23 til 30 km) til middagsselskaber og
hjem igen på samme aften. Det var et flot
syn, når de sad på den høje jagtvogn for
spændt med de lette heste og kusken i li
beri med høj hat og korslagte arme strunk

Illustreret Tidende havde en tegner med på
manøvrerne 1887. Her modtager den
øverstkommanderende en melding.
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på bagsædet. Far kørte altid selv, han var
en glimrende kusk. I de første år red mor
også, og blandt det enorme udstyr, hun
førte med sig fra sit hjem, var også en
smuk, rød ridehoppe, Magdala, men de
mange barnefødsler og hendes svagelig
hed satte snart en stopper for hendes rid
ning. Jeg husker kun en gang at have set
hende til hest, i sidesaddel med lang ride
dragt og flagrende slør. De var et meget
smukt par, min far og min mor.
Mor tilrettelagde vor opdragelse efter
den tids herregårds-metoder, og som hun
selv var blevet opdraget. Vi fik i nogle år
en fransk bonne, senere en dansk lærerin
de og endnu senere, da brødrene skulle
forberedes til latinskolen, en dansk hus
lærer og en tysk lærerinde, en hannove-

ranerinde, som også var dygtig i fransk og
en hader af Preussen, så vi fik den rette
nationale indstilling. Pigebørn skulle sær
lig lære sprog. Nogen uddannelse eller
effektiv skolegang drømte man ikke om at
give døtre, men vi fik et glimrende
grundlag i sprog, som har været os til stor
nytte i livet. Vi skulle jo bare giftes.
Drengene derimod skulle være noget,
og det var fars ønske, at de skulle blive
officerer. Far var militær i den tids betyd
ning: Gud, konge og fædreland skulle
forsvares, og det skulle være med dristige
sabelhug og klingende spil. En dansker
kunne sagtens gøre det af med to tyskere,
bare man gik modigt på. Dengang var der
ikke noget, der hed flyvemaskiner eller
bomber, endsige atombomber! Vi børn
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elskede soldater. Jeg drømte om som en
Jeanne d'Arc at sprænge afsted foran hæ
ren og ved mit eksempel drive fjenden på
flugt og føre danskerne til sejr. Hvert år
var der efterårsmanøvrer i egnen mellem
Odense og Nyborg, og det var store dage.
Far var som gammel militær selvskreven
til at ride med staben og tage del i ma
nøvrerne. Vi børn skiftedes til at være
med ham. Skole og alt andet blev sat til
side for at se et flot rytterindhug. En gang
blev jeg revet med, ene pigebarn og civil, i
en flyvende galop gennem en landsby. En
anden gang da kronprins Frederik overvågede slaget, red han hen til mig og sagde:

»Kan sådan en lille pige være med i krig?«
Det var rytteriet, som havde vor interes
se, men vi måtte ofte tage til takke med
småmanøvrer, som infanteriet fra Nyborg
holdt lige omkring Biskopstorp. Så kørte
vi ud og spiste frokost i vejgrøften sam
men med officererne. Jeg har senere i Vest
indien truffet en mand, som fortalte
mig, at han havde ligget inde som soldat i
Nyborg, og soldaterne havde altid sagt, at
»hvilen« under manøvrerne skulle nok
holdes ved Biskopstorp, for så kom de små
baronesser med frokost til officererne.
Men i vore hjerter bekendte vi os til det
gamle vers:

Jagtselskab på Stensgård mellem 1902 og 1909. 1
og 2 er Sophie og hendes mand havbiolog
Johannes Petersen. Hvem S og 4 er, hersker der
uenighed om, 5 Preben Bille Brahe Selby, yngre
broder til greve Hendrik Bille Brahe Selby på
Stensgård, som antagelig har taget billedet, og 6
dennes kone Ellen, 7 lensgreve Adam Berner
Schilden Holsten, der boede på Holstenshus, men
også ejede Langesø og Clausholm, 8 beretteren
som baronesse Juel Brockdorff fra Valdemar Slot
på Tåsinge. Marie Antoinette von Lowzow har
udlånt fotografiet, der udmærket belyser de
fynske herregårdes lagdeling. Her er det
højadelen med tilskud fra videnskaben.
Progressive damer var på den tid begyndt at gå
med på jagt.

Dabord il y a le bon Dieu, notre pere
et puis il y a l'officier de cavalerie
et puis il y a la monture de l'officier de
cavalerie
et puis il n'y a rien, et puis il n'y a rien
et puis il y a l'officier de l'infanterie !2
Rytterofficererne fra Odense var hyppige
gæster i vort hjem. Der taltes om krig,
revanche og landets forsvar. Man sang
fædrelandssange og var bevægede. Jeg
husker en oberst, som både kunne spille
klaver og synge, der sang:
- Og det regner med bly
fra den begsorte sky!
Og så tømtes bægrene i varm og dyb fø
lelse af fædrelandskærlighed.
Også datidens politik tog far levende del
i. Det var i provisorieårene, Estrup var
gift med min bedstemors søster, og far var
en stor beundrer af Estrups faste politik.
Vi børn, som hørte om de formastelige
venstremænd, der generede den ret
mæssige regering og landets konge, var
lige så ivrige »diehard'er«.3 Socialisme,
endsige kommunisme, var aldeles ukendte
begreber på landet. Venstremænd, det var
i vore øjne forbrydere. Da der engang i
folkestuen blev hvisket om, at vor gamle
havemand vistnok var venstremand, turde
vi ikke mere gå i havens mørke gange. Vi
troede, at en venstremand var lig en bar
nemorder, og da Venstres folketingsmand
og fører Christen Berg skulle holde et fo
redrag i et stedligt forsamlingshus, gik vi
med hjertet i halsen ud på vejen og gemte
os i en busk for med egne øjne at se uhyret
køre forbi. Da spørgsmålet om Køben
havns befæstning blev brændende, var det
naturligt for far at tage levende del i be
vægelsen. Han talte ved møder og agite
rede med alle midler for at vække befolk
ningens forsvarsvilje, og de mænd, der

stod bag denne kamp, general Bahnson,
professor Matzen, Lars Dinesen og mange
flere, var hyppige gæster på Biskopstorp.
Med landvæsenet gik det under alt det
ikke så godt. Vi syntes, at fars marker var
mere pragtfulde end alle andres. De bug
nede af valmuer, kornblomster og margue
riter, særlig valmuer! Om sommeren var
markerne strålende højrøde bede. Vi tro
ede fuldt og fast på den legende, som for
taltes på egnen, at da de spanske ryttere,
som under Napoleons-krigene var stati
onerede i landet omkring Nyborg, skulle
hjemsendes, og deres dejlige sorte anda
lusiske hingste skulle indskibes i Nyborg,
vægrede de stolte dyr sig ved at blive ført
om bord i smakkerne. De bed hverandres
struber over, og af det udflydende blod
voksede valmuerne op!
Køerne interesserede ikke min far, men
heste, det var noget, vi kunne forstå, det
var noget, der var værd at have med at
gøre. Vi var enige med ham, åh så enige!
Han startede et stutteri med det formål at
opdrætte heste til hæren, »remonter«.
Alle marker blev lagt ud med græs, der
blev bygget ridehus og bokse til moder
hopperne, kostalden blev lavet om til he
stestald, og havde vi før leget med heste,
blev det nu et slaraffenliv for os. Hopper
ne skulle røres, de unge heste rides til, og
der blev et rykind af købere og interesse
rede. Den største dag i hele året blev den
dag, hærens remontekommission kom og
udvalgte de dyr, som egnede sig til mili
tæret. Dyrene blev mønstrede i trav og
galop, de flotte officerer bedømte og
handlede, og hvad de ikke tog, blev bag
efter solgt ved auktion til liebhavere.4
Stor frokost stod på bordet med masser af
gæster strømmende til. Mor var en glim
rende værtinde. Ikke at hun nogen sinde
selv tog del i arbejdet, men hun organise
rede hele styrken, og mad var der altid
nok af, hvad enten det var til middagssel

skaber, auktionsfrokoster eller til vore
fødselsdagsfester.
Flere af os havde fødselsdag om som
meren. Jeg synes, det altid var godt vejr.
Man glemmer vist de dårlige dage og tæn
ker kun på de mange fødselsdage, vi fejre
de med middage i haven ved festligt dæk
kede borde og med sange og hjemmelave
de vers. Vore forældre havde bygget et
lille hus til os. Det lå i en lille skov, fem
minutters gang fra gården. Der var køk
ken og dagligstue, og her blev fødsels
dagschokoladen drukket. Vi kogte den
selv. Skorstenen røg for det meste, så vi
kom ud af køkkenet med røde øjne, men
det generede os ikke. Ofte lavede vi af
tensmad og inviterede forældrene og deres
gæster. Bordet dækkede vi under et stort
bøgetræ. Som sagt, jeg syntes altid solen
skinnede!
På Langesø fem mil fra Biskopstorp bo
ede min bedstemor, og mange af mine
barndomserindringer knytter sig også til
dette sted. Vi flyttede dertil ofte måneder
ad gangen, ja, en gang blev vi der et halvt
år! Når vi rejste, var det ikke småting, der
blev medbragt. Far, mor, syv børn og pi
ger, lærerinde, kusk, to køreheste og vore
elskede nordbagger. Engang da en af mine
yngre søskende var nyfødt, tog vi sågar en
ko med, for at babyen kunne få den mælk,
den var vant til. En sådan invasion for
rykkede ikke i mindste måde tilværelsen
for min bedstemor. Det hele gik som på en
snor. Hun havde mange folk, stuepiger,
hushovmester og tjener foruden sin
kammerjomfru, køkkenpersonalet og en
mængde andre tjenende ånder til at bære
brænde, pudse fodtøj og til at gøre et utal
af petroleumslamper i stand. Bedstemor
havde en datter, gift i Sverige. Der var 11
børn. Hendes søn havde tre drenge, og tit
var hele familien samlet på Langesø, der
var et vidunderligt sted. Det har sit navn
efter en sø, som strakte sig langs parken,
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omgivet af skov. Den sø fiskede vi i og
legede i robåde, vi var indianere. Efter de
bedste cooperske forbilleder skjulte vi bå
dene under bøgetræernes nedhængende
grene. Derfra gjorde vi udfald og angreb
på »blegansigterne« i de andre både. Også
her var det et Guds under, at vi aldrig kom
noget til, for søen var dyb og fuld af mud
der, og vi var egentlig aldrig under opsigt,
når vi roede rundt på den. Rideturene i
skoven med far var pragtfulde, og sam
været med alle de børn var en fest fra
morgen til aften.
Jeg må omtale den gæstfrihed, der i de
tider herskede på de store herregårde.
Gamle, enlige damer, som ved slægts- el
ler venskabsbånd var knyttede til famili
en, boede på gårdene i månedsvis. På
Gavnø, fortalte far, kom en gammel her
re, en fjern slægtning engang på besøg,
han blev der hele sit liv! Det blev fundet
ganske naturligt. Det var jo betinget af
godsernes og særlig lensgodsernes stil
ling, at lenene arvedes ubeskåret af den
ældste søn (i enkelte tilfælde, når der in
gen sønner fandtes, af den ældste datter).
Yngre børn var afhængige af arvingen.
Som regel fik de en årlig apanage udbetalt.
Lensherren følte sig som familiens over
hoved og påtog sig forpligtelser over for
slægten. Alt var dog frivilligt, men gen
nemgående var der en stærk slægtskabs
følelse og en rundhåndet noblesse oblige.
Man betalte jo heller ingen skatter af be
tydning dengang. Den privilegerede
valgret til landstinget sikrede det store
hartkorns magt, og folkelønnen var mi
nimal. En dygtig husjomfru fik 150 og enstuepige 60 kr om halvåret, men så fik de
sidste bomuldskjoler, sorte kjoler til ef
termiddagsbrug samt kappe og forklæder
med pibestrimler. Jeg husker strygestuen
på Langesø med seks stuepiger, hver med
sit strygebræt og den store hvidglødende
ovn med strygejernene og pibejernene, alt

dirigeret af en myndig oldfrue. Bedste
mors køkken var berømt, hun havde i
mange år en husjomfru af den berømte
mesterkok Soyers slægt. Så god var bed
stemors mad, at da Frederik den Ottende
blev konge, anmodede man bedstemor om
at overlade sin husjomfru til det kongelige
køkken. Jeg tror ikke, at maden på Lan
gesø blev dårligere af den grund, for både
bedstemor og mor vidste god besked om,
hvordan mad skulle smage. Det var også
lettere dengang, »man tager et sølvfad« og
så videre. Der var aldrig mangel på noget.
Som regel tilbragte vi julen på Langesø.
Det store juletræ fra loft til gulv i havesa
len var strålende pyntet, og både voksne
og børn og tjenestefolkene fik et væld af
gaver. Man kan slet ikke forestille sig det
nutildags, dengang var alt så selvfølge
ligt. Nogle gange, da vi blev større, var vi
i julen på Gavnø hos fars broder, lensba
ron Reedtz Thott, den senere konseils
præsident. Ånden og tonen var den
samme som på Langesø, ingen hastværk
eller anstrengelse mærkedes, ingen util
fredshed med arbejdet trods de mange
gæster. Tænk, hvad der var at gøre. Der
fandtes jo ingen steder lys, varme- eller
vandinstallationer, og tænk hvor vask var
besværlig. På Biskopstorp som på alle an
dre store gårde blev der kun vasket stor
vask to gange om året, forår og efterår.
Mors forsyning af duge og sengelinned
var enorm. Man vaskede med lud lavet af
bøgetræsaske. Når linnedet var kogt, blev
det kørt ned i haven. Vi havde en å, som
løb gennem haven og dannede to damme.
Her stod 5 til 6 vaskekoner på nogle store,
flade sten i vandkanten. De skyllede og
bankede tøjet med banketræer. Derpå blev
det kørt på »blegepladsen« for at tørres og
bleges. Det var skinnende hvidt, når det
efter en omstændelig rulleproces endte i
den store linnedstue. Konerne arbejdede
for en dagløn af 60 øre!

Om vinteren havde bedstemor en lej
lighed i København. Her var forældrene
og vi to ældste pigebørn gæster hos hende
længe ad gangen. Vi fik dansetimer, den
øvrige skolegang var lagt på hylden. Far,
mor og bedstemor tog del i den store sel
skabelighed. Det var vor store oplevelse at
se dem køre afsted i fineste stads til hof
fester, store »router«5 og middage hos de
andre godsejere, som for de flestes ved
kommende havde huse eller vinterlejlig
heder i byen. Engang var vi pigebørn med
mor og bedstemor til chokolade hos kong
Christian den Niende og dronning Louise.
Vi var mest imponerede af, at de var
ganske almindelige mennesker, som blot
spurgte os ud om alt, hvad vi foretog os.
Under vort Københavner-ophold kom vi
også meget i det estrupske hus på Told
bodvej, hvor bedstemors søster, geheimerådinde Estrup førte stort hus. Onkel
Estrup tog ikke megen del i selskabelighe
den. Han viste sig kun af og til, han var en
streng mand med meget ligefremme og
mådeholdne vaner. Det var en meget lille
kreds, vi lærte at kende, for det såkaldte
gode selskab var meget eksklusivt. Kunst
og litteratur hørte vi meget lidt til. Vi
kom naturligvis i teatre af og til, i første
parket i Det kgl. Teater, hvor alle damer
ne var i selskabstoiletter og herrerne i
kjole og hvidt.
Hvor var det egentlig provinsielt og
småtskårent dengang. Man rejste meget
lidt til udlandet, højt regnet en tur til Pa
ris eller til et badested, og det blev be
tragtet som en verdensbegivenhed. Bed
stemor rejste af og til til Norge for at bru
ge kur på Holmekollen eller til sin datter i
Sverige. På disse ture var min søster og
jeg som regel med. Bedstemor kunne ikke
tænke sig at dele kupé med fremmede
mennesker, så hver gang vi skulle i et tog,
blev konduktøren, hvad enten han var
dansk, svensk eller norsk, kaldt hen til

hende, omstændeligt sat ind i hendes rej
ses mål og til sidst med en graciøs bevæ
gelse trykket en pengeseddel i hånden. Jeg
erindrer aldrig, at vi fik medpassagerer i
vor kupé!
Vi tre ældste børn blev konfirmeret
samtidig og alene i sognekirken. Det var
en stor dag med mange gæster og mange
gaver. Min søster og jeg havde sorte, høj
halsede silkekjoler på med langt slæb, og
fra den dag var vi trådt ind i de voksnes
rækker, vi fik lov til at deltage i selskabe
ligheden, vi »kom ud«, som det hed den
gang. Så var vor barndom slut. Vort liv
som unge piger af det gode selskab var
sandelig også meget forskelligt fra unge
pigers nu om dage, men det er en anden
historie!
Vi havde lært sprog, dans, tegning og
maling, men nogen idé om det virkelige
liv eller praktiske gøremål fik vi aldrig. Da
jeg blev gift, havde jeg aldrig stoppet en
strømpe. Nu kan jeg både spinde ulden,
strikke strømperne og stoppe dem. Hus
væsen lærte jeg i to måneder før mit gif

termål, men det bestod nærmest i at lave
delikatesser som champignon å la russe og
skilt sauce til kyllinger og snepper.
(NEU 32963, skrevet 1961).

Langesø på Vestfyn mellem skov og vand var et
storartet mødested for en snes fætre og kusiner,
der legede indianere på floden, hos en bestemoder
hvis husholdning var indrettet på at huse dem
alle. Fotografiet er fra 1902.

1. Morfaderen ritmester Gustav Alexander Berner
Schilden Holsten døde 1889. Mormoderen So
phie Magdalene døde 1906.
2. Allerførst er der den gode Gud, vor fader,
derefter kommer kavaleriofficeren,
derefter hans afsadlede hest,
derefter ingenting, derefter ingenting
og til sidst kommer så endelig infanteriofficeren.
3. Die hard'er, yderliggående konservative poli
tisk.
4. Hestestutteriet blev drevet i årene 1891 til 1899
med støtte fra krigsministeriet.
5. Route betyder større selskab, (aften) sammen
komst i fornemme kredse. Ordet er engelsk.
Beretteren blev i 1902 gift med lensbaron Fritz
]uel Brockdorff til baroniet Scheelenborg og
stamhuset Thorseng (Tåsinge), og de tog bolig på
Valdemar Slot, hvis portfløj ses på fotografiet
side 232. Hendes ægtefælle døde i 1912, og hun
indgik senere et nyt ægteskab og kom til at hedde
Ada Kiær.
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