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Maleri af Aage Giødesen, 1923 - Strandhytten med Ordrup Næs i baggrunden. 

 

 
Ingeborg Kjærsgaard (f. Møller). 
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Prolog til Krøniken  
 

Hvorfor har det været så vigtigt for mig at få samlet denne familiekrønike? 

Min lille mor, Karen eller Kik, - mine børns mormor; og deres børns oldemor, var rigtig god til at 

fortælle minder fra hendes og hendes søskendes barndom. Historierne var ægte og krydret med 

både latter, gru og drama. Vi elskede at høre dem. 

Bitten, min storesøster, er god til at huske disse historier, og – som du kan læse i hendes bidrag i 

denne ”Krønike” – underholdt hun Ole og mig med dem. Det slog mig, at de historier for altid ville 

gå i glemmebogen, hvis ikke de blev nedfældet, så pludselig stod idéen til Krøniken lysende klar. 

Flere har spurgt mig, hvem Krøniken egentlig er skrevet for, - og jeg må svare: For alle I med til-

knytning til Kjærsgaard, hans efterkommere, partnere, børn og alle I, der har lyst til at kende histori-

erne, for vi er jo blevet mange, der kender lidt til livet deroppe i Veddinge Bakker ved Sejerø bug-

ten. Hvad husker du selv fra tiden på landet? 

 

Men skriveriet har jo ikke altid har været så nemt, - alle disse computerproblemer. Hvorfor drop-

pede jeg det ikke bare? Det var en blanding af stædighed og ansvar overfor alle bidragyderne, - og 

jeg føler mig faktisk meget privilegeret og taknemmelig over at have sådan en stor og dejlig familie, 

selvom jeg ikke er sammen med dem.  

På slægtstavlen bagest kan du se 200 personer fra morfar, Ernst Kjærsgaard og til i dag Vera og-

Max, Lise og Pers børnebørn, Trinity, Nettes barnebarn, Klara, Karen og Hugos oldebarn, og her i 

2015: sidste lille nye ”skud på stammen”: Odin, mit oldebarn. Men vi mangler stadigt alle Yvonne 

og Joans sviger - og børne- og oldebørn i Canada. (Joan har mindst 24 børnebørn.)  Du vidste må-

ske ikke, at vi er blevet så mange? 

Tænk hvilken dimension, der er kommet ind i vores tilværelse, da vores morfar anskaffede Strand-

hytten og grundene deroppe i Veddinge Bakker: socialt samvær, sundhed, skønhed, oplevelser, 

hygge, glæde, kærlighed, men også besvær, arbejde, stilhed, storm, sved, skuffelser, udgifter, men - 

er det ikke selve livet? - - - og det må da fastholdes til nulevende og efterkommere af Kjærsgaard-

slægten.  

Og er det på en måde ikke rart at kende sine rødder?  

Man kan i hvert fald sige, at vi ikke er indavlede. Vores blod er blandet godt og grundigt med  

”levende” mennesker fra Alaska, Canada, Danmark, England, Finland, Frankrig, Holland, Indien, 

Iran, Java, Norge, Polen, Rusland, Thailand, Tyskland, U.S.A. og Vietnam. 

 

En ”levende” bog 
Derfor er det mit store håb, at Krøniken må fortsætte, både i dag og i kommende slægter - at andre 

orker at tage over, indsamle materiale og fotos. - Nye kræfter må til, og - de er såmænd også meget 

bedre til alt det med computer arbejdet. Men nu er starten gjort. 

  

Tak 

Jeg siger tak til alle de, der har lagt øre til mine ”jirimjader” og specielt tak til alle bidragyderne, 

uden hvilke, der aldrig havde været nogen Krønike. 

 

Men jeg vil gerne henlede opmærksomheden på den synergi, som Ibs Beach parties foranledigede, 

hver sommer.  27 i alt. Familie og venner stod på vandski, sejlede, svævede og havde hyggelige 

stunder. Det blev afsluttet med pomp og pragt ved Ibs 70 års og Annettes 60 år fødselsdag, 18. au-

gust 2001. Tak, kære Ib. 
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En stor tak til Carsten, der har gjort et kæmpe arbejde med redigering, komprimering af fotos og ko-

piering til papirudgave af Krøniken. Det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at der med tiden har 

været mange versioner af Krøniken, som hele tiden skulle rettes til. Men nu skulle den være der, og 

den kommer så ind på hans hjemmeside: www.abc-træfældning.dk/privat 

 

Tak til Nghi for hans utrættelige, altid beredvillig og gode hjælp i computerspørgsmål, bl.a. hvordan 

man får hentet de skannede fotos og sat dem ind. 

Jeg vil takke Ole Hjort, der har været en stor hjælp ved gennemlæsning af Krøniken såvel som 

”slægtstavle-indtastninger” og gennemgang af fotos. 

Og ikke mindst tak til Chris Gade Oxholm Sørensen, Brother’s Keeper, (slægtstavle-programmet) 

der ved sin kompetente hjælp til slægtstavlens tilblivelse har fisket mig op, hver gang, jeg var lige 

ved at opgive. 

 

Forhåbentlig kan læsningen give glæde og indsigt. Jeg synes, det er vigtigt at holde slægtstavlen a 

jour, så der ikke ”gror mos på den”. Skriv om fødsler, bryllupper, skilsmisser og dødsfald, så den 

kan blive opdateret. Da vi, som før omtalt, er en familie af international herkomst, synes jeg ikke, at 

vi behøver at holde fast ved idéen, at det kun er ”minder fra Sejerø-bugten”. Nogle i familien har 

aldrig været der, nogle kommer der sjældent, men familiebåndet må da godt 

styrkes. Skriv til os og lad os høre, hvordan livet har formet sig for dig. 

”Let’s keep in contact”. Til det formål, ville en mail – eller telefon/mailliste 

være en uvurderlig hjælp. Hvem orker?  

 

Carsten Hougs Lind 

Tlf. 2012 7611 

e-mail: carstenhougslind@gmail.com 

 

Jytte Erlandsen 

Tlf. 4017 2553 

e-mail: jytteerlandsen@hotmail.com  

 

Jeg vil frygtelig gerne have den yngre generation til at sende lidt fotos og fortælle om dem selv. Er I 

friske? 

 
 

  

Kærlig hilsen og god fornøjelse. Jytte 

 

Jytte, 2006 

http://www.abc-træfældning.dk/privat
mailto:carstenhougslind@gmail.com
mailto:jytteerlandsen@hotmail.com
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Bittens indledning 
 

Godt begyndt. . . 

Det hele startede ved Ole Hjorts 75 års fødselsdag i 2006, hvor jeg havde fået tilbudt at overnatte 

efter en for øvrigt dejlig fest, hvor intet var sparet. Festen var gnistrende god! 

 

Næste dag sad vi ved morgenkaffen, da Jytte pludselig siger: ”Jeg syntes, du skal skrive en krønike, 

Bitten. Du kan huske så meget.” – ”Rend mig i Peddersen. Det kan du selv være”, var mit smukke 

svar. Jeg tænkte dog over opfordringen og tænkte, det var alt for stort og omfattende til min ”ampu-

terede” hukommelse, men kunne alligevel ikke lade være med at skrive små stikord ned. Ved juletid 

havde jeg fået skrevet min tekst, som jeg overrakte til Jytte, og så håber jeg, at vi, i nuværende ge-

neration og kommende slægter vil grine os halvt fordærvede over fortidens synder. (Læs Bittens be-

retning på side 41). 

 

Når nogen hedder det samme…. 
 

Bjørn x 2:   Bjørn Juul (søn af Else og Kai Juul) 

Bjørn Nauntofte (søn af Poul og Alice Nauntofte) 

Else x 2:   Else Kjærsgaard, gift Juul (datter af Ernst og Ingeborg Kjærsgaard) 

Else (datter af Anya og Raph Speed. Else Juuls barnebarn)  

Ernst x 2:   Ernst Kjærsgaard – som vi alle er efterkommere af 

Ernest (Earnie) (søn af Hugo og Helga Kjærsgaard) 

Hugo x 2:   Hugo Kjærsgaard (søn af Ernst og Ingeborg Kjærsgaard) 

Hugo Nauntofte (søn af Imse og Ove Nauntofte)  

Ingeborg x 3: Ingeborg Møller, gift Kjærsgaard – som vi alle er efterkommere af 

Ingeborg Rosenkranz fra Sverige, Ernst Kjærsgaards 2. hustru 

Ingeborg (Imse) Kjærsgaard gift Nauntofte (datter af Ernst og Ingeborg 

Kjærsgaard) 

  Foruden alle de, der fik mellemnavnet Ingeborg 

Johannes x 3:  Johannes Sloth Christensen, gift med Martha 

Johs I Baastrup gift med Karen (KIK)  

Johannes Sloth Christensen (søn af Ole og Anne Marie Sloth Christen-

sen) 

Jørgen x 2:  Jørgen Brems (søn af Birthe Seim og Mogens Brems)  

Jørgen Sloth Christensen (søn af Johannes og Martha Sloth Christensen) 

Karen x 3:  Karen Kjærsgaard, gift Baastrup, kaldet KIK (datter af Ernst og Inge-

borg Kjærsgaard)  

Karen Sloth Christensen (datter af Ole og Anne Marie Sloth Christen-

sen) 

Karen Nauntofte, gift med Hugo Nauntofte 

Martha x 2: Martha Kjærsgaard, gift Sloth Christensen (datter af Ernst og Ingeborg 

Kjærsgaard) 

Martha Louise (datter af Johannes og Margit Sloth Christensen) 

Martin x 2:   Martin (søn af Inge Merete og Ole Hjort) 

Martin (søn Inger og Ole Hougs) 

Ole x 3:   Ole Sloth Christensen (søn af Johannes og Martha Sloth Christensen) 

Ole Hjort, gift med Inge Merete Hjort 

  Ole Hougs, gift med Inger Hougs 
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Per x 3:   Per Lassen gift med Lise Giødesen Lassen 

Per Helweg, tidligere gift med Bitten Helweg 

Per Sloth Christensen (søn af Ole og Anne Marie Sloth Christensen) 

Kirsten x 2:  Kirsten Giødesen (Kiss), gift Pinto (datter af Erik g Asta Giødesen) 

Kirsten Pinto (datter af Nickolas og Susan Pinto) 

 

 

Sommerhuse 
 

Da det nok kan være svært for efterkommere at hitte rede i, hvem der havde hvilke huse, er her en 

kort oversigt: 

 

 

Strandhytten 
Martha og Johannes Sloth Christensen. 

Senere deres børn, Ole, Inger og Jørgen. 

Sidst Ole og Anne Maries børn, Johannes, 

Per og Karen. 

 

Kib 
Karen (Kik) og Johs. Baastrup. Senere de-

res søn, Ib. Sidst hans søn, Birger. 
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Bugten (opført 1937) 

Imse og Ove Nauntofte fra opførelsen i 

1937 til 1941. Fra 1941 Asta og Erik 

Giødesen. Senere Lise Giødesen Lassen 

og Per Lassen. 

 

Kernehuset 
Else og Kai Juul. Senere Inge og Ole 

Hjort. Sidst deres sønner, Thomas og Mar-

tin Hjort.  

 K.B. Hallen 

Karen Baastrup. Senere Bitten og Per Hel-

weg. Sidst Jyttes børn, Ditte og Hans Er-

landsen. 

 

Prikken 

Karen Baastrup. Senere hendes datter 

Jytte. Sidst Jyttes børn Hans og Ditte Er-

landsen. 
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Skovbakken (opført 1972) 

Inger og Ole Hougs. Sidst Ingers børn 

Carsten og Martin. 

 Skrænten 

Hugo og Karen Nauntofte. Sidst deres 

børn, Peter og Birgitte Nauntofte. 
Tegninger: Thomas Hjort 2011. 
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Asta, Karen, Martha, Hugo, Ingeborg, Else, ca. 1970 

Else, Ingeborg, Hugo, Martha, Karen, Asta, ca. 1907 
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Manden på stendiget 

 
Myten om alle husenes moder 

Genfortalt af Poul Nauntofte, født 1930 

Myten om ”alle huses moder” blev fortalt mig af min mor, Ingeborg (Imse) (Kjærsgaard) Nauntofte 

som følger: 

 

Ernst Kjærsgaard var i 1915 på besøg hos direktør Skovgaard-Petersen på ”Lærkereden” tilhørende 

hospitals- institutionen Philadelfia. Huset var et to-

etagers stråtækt sommerhus, som lå i ensom maje-

stæt på knolden nede bag Hulegraven med fri ud-

sigt til Høve og Ordrup Næs. Vores morfar, redak-

tør Ernst Kjærsgaard med stråhat og sølverknappet 

stok var på udflugt til kørevejen nu Ellebakken. På 

stendiget vest for vejen sad en ung mand og græd. 

”Min unge mand, hvorfor græder De dog?”-  

”Jo, se her på min ejendom, mit hus ligger der og 

nede på engen ser De en forhutlet ko og hest. Jeg 

er fallit, stengrunden kan ikke brødføde mig og dy-

rene. Kunne jeg bare finde en køber, ville jeg sælge 

det hele og rejse til Amerika (efter 1 verdenskrig.) 

 

Resultatet blev, at Ernst Kjærsgaard købte bondens 

ca. 25 tønder land for 4.000 kr. Siden solgte han de 

13 tønder land vest for de nuværende grunde for 4.000 kr. og handelen var fornuftig! Huset fik nav-

net, ”Strandhytten”.  

 

Den enlængede gård indeholdende lade, stald og et par beboelses rum blev bygget om til storstuen, 

og to mellemstuer, en tværgående længe blev bygget 

til. Den blev kaldt for morfars stue med ”alkoven” un-

der taget.  

 

For enden af kørevejen ved stranden byggedes et rødt 

badehus med to bænke til omklædning for herskabet. 

 

Spændingen var stor for os børn, da nogle knaster var 

faldet ud og herlighederne kunne beskues i smug. Det 

røde anneks ved ”Strandhytten” blev tilføjet som gæ-

stehus og ”dasset” med to sæder over et stort hul i jor-

den blev bygget i lugtfri afstand ved garagen. Det er jo 

svært i dag at forestille sig grundene og Hulegraven kun 

bevokset med små træer. Morfar lod jo plante 2.400 

træer og når han kom på besøg hos mormor tilbragte han dagene på knæ, lugende under de mange 

træer. Når han så kom ind til middag, fortalte han udaset, at i dag havde han renset under 125 træer, 

hvilket en gartner i dag ville finde fuldstændigt unødvendigt arbejde. Træerne er i dag vokset ”ind i 

himmelen”- trods alt. 

Strandeng og ”Lærkereden” malet af Aage 
Giødesen i 1930. 

”Strandhytten” malet af Aage Giødesen, 1917. 
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Da et nyt kuld børnebørn (Lise, 

Jytte, Jørgen, Jens og Nette) 

kom til i slutningen af trediverne 

efter fælles overenskomst mel-

lem mødrene, holdt redaktøren 

ikke børnekævlet ud mere og 

byggede det gule murstenshus 

”Solbakken” på toppen af Phila-

delfias grund over Hulegraven. 

Herefter blev den oprindelige 

grund delt op og husene, ”Ker-

nehuset”, ”Kib” og ”Bugten” 

kunne bygges.  

 

På ”Bugtens” strandgrund neden 

for ”Kib” byggede Ove Naun-

tofte strandhotellet også kaldet 

”Rædselskabinettet” med om-

klædningsrum og mulighed for 

ugenert solbadning. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karen, Ove, Johs med Bitten, Asta med Birthe ved det lille røde 
badehus for enden af kørevejen (ca. 1929). 

”Rædselskabinettets” solvarme mur: Ditte?, Susie, Nick, Erik og Hugo, Jørgen, Bitten 
med Anne-Mette, Inger med Carsten, Leif, Birthe med Hanne, Jens med Elisabeth, Claus 
(1960?). 
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Historiske notater på bagsiden af kollagen om ”Strandhytten” og ”Bugten” 
 

 
 

1. I 1916 købte Lises morfar, Ernst Kjærsgaard, et lille husmandsbrug med 24 tønderland (ca. 10 

hektar eller 100.000 m2) i Veddinge bakker. Prisen var 4.000 kr. Han købte det gennem dom-

provst Skovgaard-Petersen, som dengang havde ”Lærkereden” som sommerbolig. ”Lærkere-

den”, som nu er revet ned, lå i det nu fredede areal, på den anden side af Hulegrav, nord-øst for 

Ellebakken. 

 

2. Familien Kjærsgaard i ca. 1918 

Morfar Ernst, Mormor Ingeborg, Lises mor Asta, Karen, Martha, Hugo, Ingeborg og Else. 

 

3. Ernst Kjærsgaard købte husmandsstedet, da hans hustru, Ingeborg, havde tuberkulose. Hun 

skulle nyde godt af land- og havluften i Veddinge bakker. Ernst Kjærsgaard ombyggede huset 

til sommerboligen ”Strandhytten” og beplantede de bare strandmarker med ca. 2.400 gran- og 

fyrretræer. Det fik siden navnet: ”Kjærsgaard Plantage”. Strandhytten blev udvidet med en 

længe, hvor Ingeborg skulle bo. Men hun nåede ikke at se den før sin død i 1925.  

 

4. ”Hvem har mest hår på hovedet”. 

Ernst Kjærsgaard, I.V. Møldrup og C. Skovgaard-Petersen ved Strandhytten i 1916. 
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5. ”Strandhytten” 1937, set fra sydvest. En tegning af Lises farfar, kunstmaleren Aage Giødesen. 

På det tidspunkt har Ernst Kjærsgaard frasolgt ca. 10 tønderland af den vestlige del af det oprin-

delige areal (Det frasolgte areal ligger i dag på vestsiden af kørevejen til stranden). Det reste-

rende areal blev udstykket i arealer på 1,4 tdl. til hvert af de 6 børn, mens de sidste 5 tdl. forblev 

Strandhyttens. Dette areal blev siden købt af Martha og hendes mand, Johannes. Døtrene Karen, 

Ingeborg og Else byggede huse på deres grunde. Hugo var emigreret til Canada og solgte sin 

grund til familien. Ernst Kjærsgaard bygger sit eget hus, ”Solbakken” oppe på østsiden af Lær-

keredens grund. Bygningen er i dag naturbørnehave. 

 

6. Strandhytten fotograferet af Lise i 1973, efter at hun og Per var vendt tilbage fra Californien. 

 

7. ”Bugten” blev bygget af Ingeborg og hendes mand, Ove Nauntofte og overtaget af Lises familie 

1940. Asta havde tidligere solgt sin grund til Else og Kai Juul. Efter Asta og Eriks død blev 

Bugtens grund opdelt i tre og Lise og Per overtog den bebyggede, mens de to andre grunde blev 

overtaget af Birthe og Kiss. 

 

 

Erik Giødesens dagbogsnotater 

 
4. august 1917 - om Ernst Kjærsgaards køb af arealer i Veddinge Bakker: 

 

”Cyclet op til Kjærsgaards i ”Strandhytten” ved Sejrøbugten – i alt 100 km. På 9 timer. Svigerfar 

har i alt 13 tønder land strandbakker, hvor han foreløbig har plantet 2400 grantræer. På grunden lå 

et husmands hus, som nu er blevet ombygget til det yndigste sommerhjem. Far og mor var deroppe 

de 4 sidste dage af mine 14 dage. ”Rysse” var også inviteret men blev forhindret. 

 

De første 4 dage cyclede Asta og jeg ned til Faarevejle Højskole (forstander Lulien) til møderne ved 

religionslærerforeningens 7. feriekursus (adjunkt Johs. Loft) 

 

 
Strandhytten malet af Aage Giødesen. 
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Udstykningsplan for Strandhytten v. Ove Nauntofte. 
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1. Astas efterkommere 
 

Lise 

 

”Bugten”  

Bugten er et gult murstenshus med rødt tegltag blev bygget i 1938 af Inge-

borg (Imse) og Ove Nauntofte og overtaget i 1941 af Asta og Erik Giødesen. 

Asta og Erik havde først fået tildelt en grund lige neden for ”Kernehuset”, 

som ikke nåede at blive bebygget, men købt af Else og Kaj Juul. ”Bugten” 

blev overtaget af Lise efter Asta og Eriks død. Det blev desværre nødvendigt 

med udstykning, så grunden mod vest blev solgt til Anne-Kirsten og Steffen. 

Grunden foran ”Bugten” blev overtaget at Nick Pinto (søn af Kiss) bosiddende i Los Angeles. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lise på cementmolen, 1941. 

 
1976 

 
Bugten, Ellebakken 45 A 
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Asta og Eriks Giødesens sølvbryllup på ”Bugten” 1945- Fra oven: Ib, Bitten, Ole, Hugo, Ove, Niels, Kaj, Else, 
Poul Martin Møller, morfars fætter, Babs, hans kone, Poul, Kiss med Nette, Karen, Imse, Inge-Merete, Mar-
tha, Karen Giødesen, Erik, Gudrun Giødesen, Jytte, tante Ingeborg, morfar Ernst, Lise, Asta, Erik, Inger 
samt Jørgen og Jens. 

 

 

 

 
 

Asta og Erik Giødesen, sølvbryllup 1945. 
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Luftbillede fra Lises flyvetur 1990. 

 

Barndommen 

Det var ret heldigt, at Kjærsgaard søstrene alle besluttede at få sig en efternøler. 

De var inspireret af et religiøst møde ”Oxford Bevægelsen”, så vi blev alle født som kærligheds-

børn. Dejligt tæt på hinanden aldersmæssigt, så vi kunne få det sjovt sammen. Det var mest Jytte, 

Nette og jeg, som holdt sammen på landet. De voksne levede deres eget liv og mine søskende var jo 

12-13 år ældre, så dem har jeg ikke så mange minder sammen med fra ferierne på Bugten.  

 

 
 
Fra venstre: Asta med Lise. Familien Giødesen. Fætre og kusiner: Jytte, Jørgen, Ole, Bjørn, Lise, Ib og Inge-
Merete. 

 

I barndommens somre var det altid solskin. Sådan huskes det ofte, med leg og badning, røde kirse-

bær, rationerede stikkelsbær med kun 10 til hver. Ellers kunne vi tjene ekstra ved at hente det, som 

de større kusiner havde glemt oppe i sommerhuset. De vilde jordbær trukket på snor, kranse af evig-

hedsblomster fra hemmelige steder, og så dejlig æggesnaps, pisket så hvid, som muligt. 
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Pensionen på Svellebakken  

Vore mødre havde ”grydefri” i sommerferien, så hver aften kl. 18 vandrede vi over markerne til 

 middag på pensionen med de grønne bygninger, som stadigt ligger på Svellebakken og nu benyttes 

som feriekoloni. Efter middagen legede vi skjul med andre børn, mens de voksne nød solnedgang 

og kaffe på pensionens terrasse. 

 

Børns sengetider dengang 

Dengang fik børn ikke lov til at være oppe så længe 

de selv ville, for så var det de voksne, der skulle 

hygge sig. Jeg husker stadigt de lyse sommerafte-  

ner, hvor jeg lå bag et nedrullet gardin og hørte de 

voksne more sig med Boccia ude i gården. Sådan 

var det. Bedre var det at have sovekammerater på 

loftet i senge på stribe under de solvarme teglsten. 

Som vi dog hyggesludrede og overgik hinanden i 

spøgelseshistorier. 

 

Spøgelser 

En aften kom der rigtige spøgelser. Vi sad på terras-

sen efter solnedgang, hvor den sarte perlemorshim-

mel langsomt blev opslugt af augustmørket. Så kom lydene og svag raslen i græsset. Tre hvide spø-

gelser sneg sig op fra Hulegraven, skrænten ved ”Bugten” og netop, som de var nået helt op til kan-

ten, skete det! 

 

Birthes mand på det tidspunkt, Mogens Brems stod klar med en spand vand og det blev de stakkels 

spøgelsers endeligt. Det var drenge, som var på ferie på ”Lærkereden” på den anden side af Hule-

grav, et feriehjem for ansatte på rekreationshjemmet, ”Philadelfia”. 

 

Vandskræk 

Hvem kurerede lille Lise fra vandskræk? Det gjorde moster Ka-

ren. 

Der voksede nemlig lakrids i blæretangen ude i vandet og det 

var guf! 

Jo længere, man vovede sig ud med et godt greb i mosters hånd, 

des flere lakridser var der. UHM! 

Desværre forsvandt vækstmulighederne for lakrids i saltvand. 

 

Hente mælk 

Mælken hentede vi i blå mælkespande. Vi gik op ad vejen igen-

nem den mørke granskov og ud på grusvejen med bare marker 

på begge sider. – I dag tæt pakket med små sommerhuse og høje træer. 

Vi kunne ikke få mælk på den nærmeste gård for enden af vejen hos Birch-Jensen, fordi de havde 

Tuberkulose smitte i huset. 

Vi hentede mælken hos de to brødre, Viggo og Ove på deres stråtækte gård oppe på landevejen, nu 

Strandgårdsvej, hvor vi også fik de vigtige æg til æggesnapsen. 

Mælken blev hældt op i store fade, som stod på kældergulvet og næste morgen kunne den tykke  

Søstre og svogre: Asta, Erik, Imse, Ove, Karen, 
Johannes og Martha. 

Erik med Lise, Karen, Kiss og Bitten 
med Jytte. 
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”læderfløde” forsigtigt skummes af. Uden elektricitet, intet køleskab. Kun kældergulv og flueskab. I 

køkkenet blev mælken hældt op i de blå glasskåle til tykmælk. De blev anbragt oven på hinanden i 

et stativ. Det var en fryd at kigge igennem det klare blå glas, når jeg hjalp med at tørre af. 

 

Det var ofte en sur pligt at skulle hente mælk, men det klarede vi ved at fortælle historier for hinan-

den og det var især historier om de små mus, som boede i garagen om vinteren. 

 

Kys frøen 

Vores kælder var og er stadig meget populær for tudser og små løvfrøer. Altid køligt og fugtigt der. 

Alle generationer har fundet det spændende at gå derned efter frøerne. Som barn oplevede jeg en 

stakkes lille tudse, som sad i fængsel under et dæksel i afløbet ved kælderdøren. Jeg havde frygtelig 

ondt af den, så ved sommerens afslutning skar min far i dækslet, så det kunne løftes af. Med mine 

små varme hænder bar jeg frydefuldt den nu store, kolde tudse ud i friheden. Jeg glemte at kysse 

den, for jeg var ikke klar til en prins dengang! 

  

Lejemorder 

Hvordan bliver en uskyldig lille pige til en lejemorder for kun få ører i betaling?  

Vores store kusine, Bitten, var meget kreativ med pressede blomster, som hun benyttede til ud-

smykning af forskellige ting, f.eks. de yndigste bakker, gæstebøger, telefonblokke, og der skulle 

helst være et par små sommerfugle på også. Vi små kusiner fangede dem til hende og kom dem i 

sprit. 2 øre for de almindelige og hele 5 øre for de sjældne lyseblå sommerfugle.  

 

Elektricitet blev først indlagt i huset i 1975. 

 
 

I petroleumslampernes skær: Kiss, Kjeld, Tony, Nils, Birthe, Asta og Erik. 

 

Primitive faciliteter 

Uden bad og elektricitet måtte vi indrette os på anden måde. Den store badedag med bad og hårvask 

af de permanentede slangekrøller foregik i en stor aluminiums balje ude i gården, eller liggende på 

køkkenbordet med hovedet over vasken. Vand fik vi fra en pumpe ude i gården og i kælderen var 

der en pumpe, hvor man ved seje træk pumpede vand op i huset. Der var en stor tank oppe under 
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taget, (den er der stadig), og når vi havde pumpet den fuld, løb der vand ud af et lille rør over kæl-

derskakten. Så lød der jubelråb og man følte sig rigtig stolt over at have klaret – var det 100 pumpe 

slag? 

 

Toilet var endnu ikke opført, så der hvor vi nu har brændeskur var 

der et DAS, hvor vi måtte besørge det hele og spandens indhold blev 

gravet ned en gang om ugen. Godt vi havde potter under sengen, så 

vi ikke skulle ud i mørket om natten. 

Petroleumslamper var husets oplysning. Rigtig hyggeligt, men lam-

perne osede ofte. 

Huset benytter stadig her i 2009 gasflasker til gas vandvarmer og 

gaskomfur. 

 

Fantasi heste.  

De fleste piger gennemlever en periode med hestedrømme. Det at gå 

til ridning, var kun forbeholdt velhavende familier. De hestedrømme 

kunne vi heldigvis selv klare med børns velsignede fantasi. Jytte og 

jeg havde en stald under et halvtag i gården. Hestene bestod af sam-

menklappede safariklap stole. I vores fantasi sad vi på vore heste og 

red ud over markerne og langs stranden og derpå kom de trætte heste 

på græs bag lysthuset. 

 

Luftture 

Luftture med sving og skrig, dinglende i det tykke tov, hvor vi med gys i maven svingede ud over 

afgrunden. Siden da har følgende generationer også haft glæde af et tov, placeret forskellige steder. 

 

Snobrød og kanon  

Jeg kan stadig føle den svage aftenbrise ved vandet og høre vores kanon sang ved bålets gløder og 

med dejligt snobrød - mere eller mindre forkullede. Fætter Jørgen var god til at lave dejen og pyt 

med, at der kom lidt sand med i. 

 

”Sandby” 

Sandby blev grundlagt på vores egen strand. En kølig påskeferie 

drog Jytte, Nette og jeg til stranden med puder under armen, skovl 

og små spande. Vi gravede i det fugtige sand og byggede den mest 

fantastiske lille by med huse, parker, søer, broer, skov og veje, 

hvor stenbilerne kunne køre. Vi brugte sten, tang og hentede mos, 

grene og alt hvad fantasien havde brug for. Vi var helt opslugte og 

tilbragte det meste af dagen dernede. Næste morgen skulle vi 

hjem, men tog turen til stranden for at tage afsked med Sandby. 

Til vores store skuffelse havde en tsunami af højvande og bølger 

fortæret det hele! Sandby eksisterer faktisk dagen i dag. Det er en 

lille station på tog ruten fra Holbæk til Asnæs. 

 

Regnvejrsdage 

Selv om det altid var solskin, kom der nu lidt regn og torden af og 

til. Det var ikke så kedeligt, for så var der åbent hus nede på 

Strandhytten, moderhuset, som dengang var stråtækt. Ude i den 

Store badedag. 

Jytte og Lise på vej til Sandby. 
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lille glasveranda hyggede vi os med Matador-spil eller lidt mindre morsomt med stilehefter og reg-

nehefter, som moster Martha og onkel Johannes betænksomt havde med fra deres boghandel i 

Varde. De syntes ikke, at vi børn skulle gå helt i stå i ferien. 

 

Pejseaftener 

Pejseaftener på Strandhytten står som et lysende 

minde for os alle! Petroleumslamper, stearinlys, 

knitrende pejs og lækkerier i den smukke storstue 

med de udstoppede dyr på loftsbjælkerne. Rum-

met var engang kostald i den oprindelige bygning. 

Der var livlig stemning blandt de cigar- og cerut-

rygende voksne. Vi børn elskede at få de voksne 

til at grine ved at opføre en god sketch. Og dem 

kunne vi mange af. Den vidunderlige tradition har 

familien ført videre nu af børnebørn og oldebørn – 

stadig ved lyset fra pejs, petroleumslamper og ste-

arinlys. Strandhytten er stadigt det eneste af husene, som endnu ikke har fået elektricitet. El blev 

gradvist indført i de andre huse fra 1974 med Bugten som det første. 

 

Morfar på ”bjerget” som familen også kaldte stedet.  

Højt over Hulegrav i det gule hus ”Solbakken”, kunne morfar 

og tante Ingeborg se ned til os andre.  

Hver sommer havde vi ”pligtbesøg” hos dem. Jeg ville hellere 

blive hjemme og lege videre, men skulle iføres sød kjole og ny-

kridtede sko. Der blev serveret te, som jeg endnu ikke havde 

lært at drikke, men helt fint med de lune boller og ”Jakobs” 

hjemmelavede hybenmarmelade. Else Jakobsen eller ”Jakob” 

som hun blev kaldt, var deres trofaste hushjælp, som var hos 

dem fra sin tidligste ungdom og indtil Morfar døde i en alder af 

96 år. Deres hus ”Solbakken” tilhører Dragsholm Kommune og 

er i dag 2009 en skovbørnehave. 

 

  
Erik og Astas Austin der først  
blev udskiftet i 1958. 

Lise, Nette og Jytte med Li-
ses hund ”Kim”. 

'Jakob', Ernst Kjærsgaard, tante Inge-
borg. 
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Familien Giødesen 1971: Lise, Kiss, Birthe, Erik og Asta. 

 

  
Bugten 1976. Birthe, Lise, Jytte, Else, Carsten, Elisabeth, Lars, Per, Hanne, Halvor, Kiss, Ib, Kai, Asta, Su-
sie, Karen, Hans, Ditte og Glenn. 

 

 
De tre søstre Asta, Else og Karen sammen for sidste gang på, ”Bugten” 1976. 
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UFOer 

Spøgelser havde vi, men også UFOer oplevede vi et par gange. Den første gang var, da vi tre kusi-

ner som store piger alt for sent var på vej hjem fra danseaften på ”Strandlyst.”. Da oplevede vi det! 

På vej ned ad Ellebakken i mørke, så vi en lavt svævende ildkugle nærme sig langsomt. Den var 

ikke ret stor, men gjorde os meget nervøse. Vi kaldte ud i mørket, men fik intet svar. Men så bul-

drede en vred dyb stemme henne fra ildkuglen, som skældte ud over vores sene hjemkomst. Ildkug-

len tilhørte onkel Kais cigar. 

 

Den næste UFO viste sig også en sen sommeraften Vi så et stærk, lavt svævende lys som bevægede 

sig langsomt over Sejerøbugten i retning imod os, der stod på ”Kernehusets” terrasse. Helt lydløst 

nærmede det sig. Vi fulgte fænomenet med undren, indtil vi hørte en dyb, monoton brummen. Det 

var flyet fra Tirstrup til København, som havde lyden bag sig! 

 

Solnedgange 

Solnedgangene har 

ikke ændret sig i 

skønhed og farveek-

splosion. De motiver 

er jeg aldrig blevet 

træt af. De første for-

søg med farveblyanter 

blev opfulgt af akva-

rel, maleri, bunker af 

fotografier og desu-

den nu - som små ar-

bejder i emalje på 

kobber. 

 

Per Lassen kom ind i 

mit liv i 1974 og He-

lene 1978 

Min lykkelige barn-

dom på Bugten blev 

opfulgt af glæden ved at dele Bugten med min mand Per, da vi sammen kom tilbage fra et langt op-

hold Californien i maj 1974 – Jeg havde boet og arbejdet på Stanford fra 1964-74) Siden fik vi vo-

res dejlige Helene i 1978. 

 

Det var godt, at den graviditet blev gennemført, for det kunne have gået galt. Der har altid været 

fredeligt på landet og ikke nødvendigt at låse døre. Derfor blev det en stor forskrækkelse en nat at 

opleve ubudne gæster. Nygravid med Helene tog jeg en af de natlige ture til toilettet. I det svage lys 

ser jeg et par personer liste forbi vinduet. Jeg troede, jeg så syner, men det så ud som én holdt vagt 

og den anden smuttede ned i kælderen. Med rædsel og hamrende hjerte kaldte jeg på Per. Vi åbner 

køkkendøren med et ryk og tænder udelyset samtidigt. De to syndere blev afsløret, men den ene 

undslap. Flovt sammenkrøbet neden for kældertrappen sad Jyttes datter, Ditte. De to piger sov i telt 

og – helt som i vores generation – listede de bare rundt i sommernatten for at lave lidt sjov og må-

ske hænge støvler på tørresnor og andre løjer. 
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Familiebesøg af Pinto og Seim1976: Marianne, Glenn, Halvor, Hanne, Birthe, Lise, Kiss, Tony, Lauri, Nick, 
Susie og Per. 

 

 

 
 
Lise og Pers bryllup 1974: Tony, Kiss, Lise, Per, Birthe og Nils. 

 

 

 

Helene 1978. 
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Næsten hele familien på ”Bugten” 2001 i anledning af Ibs store fest. Suzanne med Daniel, Hanne, Birthe, 
Vibeke, Kiss, Halvor, Marianne, Susan, Nick, Lise, Helene og Per. Jørgen med Mihael, Skyler, Glenn, 
Donna, Mark, Christina, Sabrina, Kirsten og Sean. 

 

 
Familien Lassen 2001. 
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Nostalgiske minder 

Nu som 71 årig i 2009 ser jeg tilbage på alle 

disse vidunderlige minder fra min barndom 

og voksne liv. Gæstebøgerne på ”Bugten” er 

spækket med glade beretninger samt billeder 

af familie og venner som trofast vender til-

bage til vort skønne sted. Det har været vid-

underligt at opleve Helenes opvækst og 

mærke hendes glæde og tilknytning til 

”Bugten”. 

Den 23. januar 2009 blev hun selv mor til 

lille Vera som nu sammen med sin far 

Ashkan skal skabe deres egne minder.  

 

Takket være vor fremsynede Morfar kan ge-

nerationerne fortsat samle vidunderlige min-

der fra den bedste plet i verden. 

 

 

Den nye lille familie med Vera født 23. jan 2009. Første 
besøg på ”Bugten” i påsken. Ashkan, Helene og Vera 
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Birthe 

 
Birthe blev gift Brems og senere Seim. Birthe er Ernst Kjærsgaards ældste bar-

nebarn født i 1923. 

  

Lise og Kiss fortæller om Birthe, som desværre ikke selv kan skrive en beretning. Efter at hun run-

dede de 80 fik hun en langsomt fremadskridende Alzheimer. 

 

Birthe og Kiss har næsten fælles minder fra ”Strandhytten” og ”Bugten”, så derfor gælder meget af 

det Kiss har i sin beretning også for Birthe. Da jeg kom som efternøler er Birthe 14 år ældre end jeg 

er, så vi har ikke så mange fælles minder fra ferierne på landet. Jeg har fundet nogle billeder og la-

der dem fortælle, og Kiss vil afslutte med en lille beretning. 

  

  
Birthe, Lise, Erik, Jytte, Bitten, Kiss, kusine Inge Jørgensen, Johs og gæster på Bugtens terrasse, 1941. 

 

 
Familien Giødesen på Bugten.  

Birthe, Lise og Kiss, 1945. 
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Birthe synes ikke at hun fik en særlig fri og spændende ungdom under krigen med nedrullede gardi-

ner, spærretid og tyske soldater overalt. Hun blev allerede gift da hun var 21 med Mogens Brems 

som var 11 år ældre. Birthe kom til ”Bugten” med sine to børn, Vibeke og Jørgen og af og til også 

deres far. 

 

 
Ernst Kjærsgård med sit første ol-
debarn, Vibeke Brems, født no-
vember 1945. Fire generationer: 
Ernst, Asta, Birthe og Vibeke 

 
Birthe og Jørgen, 1985 

 
Vibeke og Mogens Brems, 1988 

 

 

 
Tre søstre: Kiss, Lise og Birthe 

 

Efter 10 års ægteskab med Mogens blev de skilt og Birthe sig giftede sig i 1958 med Nils Seim fra 

Norge, der var 8 år yngre end Birthe. Kiss og Tony kom hjem til brylluppet. Birthe har boet i Oslo 

siden. 

Kiss, Tony, Birthe og Nils 
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Birthe og Nils med Hanne og Halvor 

 
Birthe 60 år, 1983 

 

Guldbryllup for Birthe og Nils sommer 2008: 

 

 
Lise, Birthe og Kiss 

Birthe og Nils 
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Vibeke 

 
Jørgen med familie 

 

 

 

 
Halvor med Gitte 

 

Cees, Hanne, Henrik, Annabel og Claire 
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Kiss fortæller om Birthe: 

Det er dejlige og skægge minder Birthe og jeg har fra vores barndom og tiden på landet. Vi har altid 

været meget knyttet til hinanden. Som nævnt har vi næsten samme minder fra ”Strandhytten” med 

det røde anneks, leg og badning ved stranden og dejlig te og hjemmebag i grotten under fyrretræ-

erne. Vi var ofte to familier på besøg samtidig hos morfar og heldigvis kom kusine Bitten ofte så vi 

rigtig kunne grine sammen! Det kunne udløse pinlige situationer ved bordet under højtidelig spis-

ning eller ved morfars daglige andagt. Senere kom der nye minder fra vores dejlige hus, ”Bugten” 

hvor vi også fik besøg af familie og venner. Især hyggeligt med besøg af kusine Inge Møller og for-

skellige veninder. De små kusiner og fætre var ikke store nok til at være med i vores slæng. 

 

Vibeke fortæller at hun alligevel fik et par sætninger fra Birthe aug. 09 om minder fra barndom på 

”Strandhytten” hos morfar: 

”Morfar var chefen og sad altid for enden af langbordet og der blev altid gjort meget stads af ham 

når han havde fødselsdag.” 

- ”Så var det altid spændende når posten kom og i al slags vejr”. 

Birthe husker også den dejlige udsigt og nogle gange kunne man opleve to regnbuer på himmelen. 

 

Birthe har altid været en dejlig, sød, kærlig, og betænksom søster også fuld af energi og sjov. Des-

værre forhindrede de store afstande os søstre i at tilbringe så meget tid sammen i voksen alder. Bir-

the bosat i Norge, Kiss i Bangkok, Australien, Canada og USA og Lise i Californien fra 1964-73. 

Birthe har været så sød og gavmild at invitere sine to søstre med på udenlandsrejser, hvor vi rigtig 

har kunnet hygge os, og Birthe har også besøgt os i USA. 

 

Det er vigtigt at fortælle at 

Birthe gjorde en speciel 

indsats for yderlige skud på 

Kjærsgaard slægten. Hun 

arrangerede at Lise og Per 

mødte hinanden i 1972 da 

Lise var hjemme fra USA. 

 

Dette var så for at give et lille indblik i Birthes liv også 

med stunder i Kjærsgaards dejlige sommerland. 

 

Kiss, Birthe og Lise, 2005 

Søster giftekniv med Lise, Per og Nils 
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Kiss 

 

Dejlige minder fra Bugten with love. (redigeret af Jytte, 2007) 

 

Kirsten Pinto, født Giødesen, nr. 2 datter af Asta og Erik Giødesen. 

Efter at jeg har læst, hvad Lise har skrevet til ”Familie-krøniken”, er der ikke 

meget mere at tilføje. 

Hun gjorde det så godt, og jeg er glad for at læse det igennem. 

Der var mange ting, som jeg havde glemt, eller som jeg ikke havde taget del i, 

da jeg var væk en del i de senere år. 

 

Oprindeligt tilhørte huset ”Bugten” Imse og Ove Nauntofte, som boede i Viborg i Jylland. 

Vi overtog Bugten fra dem, fordi de syntes, det var for langt at rejse hver sommer. Det var under 2. 

verdenskrig, så der var rationering på benzin. 

Det var som en drøm, da vi overtog det. Vi nød det. Jeg husker det så tydeligt. 

 

Jeg havde været på landet hvert år med min familie. 

I begyndelsen boede vi på Strandhytten. 

Husker, at hver familie kunne bo på Strandhytten i den periode, før alle sommerhusene blev bygget, 

men vi boede der altså samtidigt med, at Morfar og Tante Ingeborg boede der.... 

Senere lod de ”Solbakken” bygge og flyttede derop. 

 

Husker – om morgenen, når vi kom ned ad trapperne, (vi sov ovenpå i det 

store værelse) – og vi kom lidt for sent ned, - og så skreg de alle sammen:  

”Go’ mornnnnn !” og vi følte os så flove. 

Efter morgenmaden, hvor vi alle sammen sad omkring det store lange 

bord i storstuen, satte vi os over i hjørnet i kurvestolene og havde ”Guds-

tjeneste” med Morfar og vi sang salmer hver morgen. 

 

Ude på flagstangen sad en klokke, hvor der blev ringet til spisning: første 

gang ½ time før måltidet og anden gang, når der skulle spises. Det var 

meget flovt at komme for sent, så vi måtte altid sørge for at komme til ti-

den. En kokkepige lavede maden til os. 

 

Inge Jørgensen, min kusine på min fars side, kom ofte og tilbragte som-

rene med os på Strandhytten. 

Vi havde det så dejligt sammen. Jeg husker så tydeligt ved frokost tid, når der blev bragt oste-anret-

ning ind. En af ostene lugtede så stærkt, og på en eller anden måde kom Inge og jeg altid til at grine, 

når den blev bragt ind. Vi kaldte den ”grine-osten”. Morfar kunne godt høre, at vi grinede, skønt 

han sad helt nede ved den anden bordende, og han skældte os ud: ”Kan I så gå ud i køkkenet, hvis I 

skal grine hver gang til frokost, når osten kommer ind.” Så måtte vi ud i køkkenet og grine videre.  

 

Der hørte et lille rødt anneks til Strandhytten, der indeholdt to rum. Det lå lige overfor grotten ved 

vejen til Strandhytten. Der fik vi senere lov til at bo. Det var meget hyggeligt. mor og jeg sov i det 

ene rum og far i det andet.  

 

Husker også mange gange i regnvejr, hvor vi legede i det store værelse på Strandhytten, der lå 

ovenpå med det store tagvindue. Vi legede der i timevis, mens regnen trommede på ruden.  

Erik Giødesen med Kiss 
og Birthe 



 37 

Andre regnvejrsdage tilbragte vi på verandaen, hvor Mor eller Moster Martha læste højt af en god 

bog for os store piger, mens vi sad med vores håndarbejde. Det var meget hyggeligt. 

 

Vi skulle plukke stikkelsbær, husker jeg, men vi var alle så stille, fordi der kom flere bær i munden 

end i den skål, vi skulle fylde. Så bestemte Mor, at alle skulle synge eller fløjte, mens vi plukkede, 

og så blev skålene fulde på kort tid. Vi nød stikkelsbærgrød om aftenen, så vi fik vores belønning. 

 

Jeg omtalte tidligere grotten, der lå overfor det røde anneks; der blev serveret eftermiddagskaffe el-

ler – te klokken 3 til de, der gad komme op fra stranden. Der var altid lækre kager eller galop- 

kringle. Meget spændende dér midt på dagen. Dejlig tradition. Det er underligt at tænke på, at hver-

ken annekset eller grotten eksisterer mere. 

 

Husker også tydeligt, når bageren kom i sin bil et par gange om ugen. Vi løb alle sammen ud, og jeg 

husker endnu duften af det skønne wienerbrød og andet lækkert. Vi købte ofte snegle med kanel på. 

De kostede vist 6 øre pr. stk. Ja, vi brugte vores lommepenge på det. Ja, så gammel er jeg. Mange 

andre varevogne kom til huset, såsom slagteren og grønthandleren. Ja, det var de go’e gamle dage. 

 

Vi legede skjul omkring huset, sommetider med de voksne. 

Husker, jeg altid skulle i seng ½ time før min storesøster Birthe. Det var så svært at skulle i seng før 

hende. Jeg sov alligevel ikke, før hun kom ind, så jeg kunne ikke se hvorfor, men Birthe følte sig 

”større” på den måde. (Hun er kun 1½ år ældre, end jeg.) Hun passede meget nøje på: hvis jeg blev 

et kvarter længere oppe, så skulle hun også. De voksne var dengang meget strenge med at sengeti-

den skulle overholdes – selv i sommerferien. Tror, de voksne ville have det lidt for sig selv. 

 

I mange år boede jeg hos Bitten Baastrup i nogle uger af sommerferien på Grundtvigsvej, mens Ka-

ren og Johs. Baastrup fik bygget deres hus, ”Kib” oppe i Sejerø-bugten. Jeg havde mange dejlig 

somre dér, husker jeg, og jeg er meget taknemmelig for at få lov til at bo hos dem. 

Husker en speciel ulykke, som skete engang: Johs., Mor, Bitten og jeg havde lige fulgt Far op til 

bussen, og da vi gik tilbage, løb jeg det sidste stykke ned ad 

bakken. Ud for Solbakken var der en stor låge, som var holdt 

tilbage i hver side med pigtråd, som jeg ikke havde set, og på 

én eller anden måde løb jeg i fuld fart lige ind i pigtråden. Pig-

tråden rev fat i mig og rev mig gevaldigt på halsen, så det 

blødte. Jeg hang faktisk fast, indtil jeg faldt sammen nedenun-

der. Husker, hvordan Johs. kom løbende ned ad bakken og 

samlede mig op, mens tårerne trillede ned ad hans kinder. Hu-

sker ellers ikke, hvad der skete, men hans hus var det eneste, 

der havde telefon, så de tilkaldte læge, og jeg vågnede op med 

et stort bind om halsen. 

Det værste fra et barns erindring var, at jeg ikke kunne gå i 

vandet resten af sommerferien. Det var heldigt, at der ikke 

skete mere.  

 

Kan ikke huske hvilket år, vi overtog Bugten, men det var me-

get spændende. 

Imellem spisestuen og dagligstuen var en væg, som gjorde det hele lidt mindre. Den væg rev vi ned, 

så vi fik en dejlig stor stue ud i ét. Mor fik lavet et skønt værelse til far ovenpå med dejlig udsigt ud-

over vandet med aftensol, som Far nød meget. Her kunne han være helt sig selv. 

Birthe, Lise og Kiss, 1945 
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Ja, dette er kun nogle få minder, som kom til mig, mens jeg skrev. Lise har skrevet om alt det andet: 

Solnedgang, Strandhytten med pejseaftener, badning, kirsebær i Hulegraven, bål St. Hans aften, tor-

denvejr, tykmælk i de blå glasskåle, kortspil med Far og Asnæs ture. Når Fars familie kom på be-

søg, nød de det meget, og Mor forkælede dem ud over alle grænser. 

 

Dengang var der ingen TV eller computerspil, men vi kedede os aldrig. Vi hyggede os med vores 

bøger, håndarbejde og med hinanden. Vi havde altid noget at lave. 

 

Jeg husker tydeligt, da 

vi fejrede mors og fars 

sølvbryllup i 1945. Vi 

havde inviteret alle 

mors søstre og deres 

familie med børn, samt 

to af fars søstre, faster 

Gudrun og faster Ka-

ren og selvfølgelig 

morfar og tante Inge-

borg. Der var liv og 

glade dage. Husker, 

vejret var helt fint med 

dejlig solnedgang. Vi 

tog et billede med alle 

mors søstre og deres 

børn foran Bugten på 

terrassen. Desværre 

var Birthe og Bjørn 

ikke med på billedet. (Henvisning til overskriften på Bittens afsnit: ”Tænk, at sådan en lille én kan 

springe ud og blive til så mange”. Det var morfars udbrud, da han så døtrene stille op med deres 

børn foran sig. Kommentar indsat af Jytte). Ja, det er mit indtryk af livet på Bugten, som vi alle kom 

til at holde så meget af. 

 

Da jeg blev gift med Tony 

Pinto, som jeg mødte i Paris 

1951, kom vi ofte op til Bug-

ten om sommeren. Tony var 

ansat i luftfartsselskabet Air 

India på det tidspunkt, så vi 

flyttede ofte rundt i verden, 

derfor skete det, når vi skulle 

til Bugten, at vi kom fra 

mange forskellige steder, så-

som Australien, Bangkok eller Canada. Vi havde vores 

fire børn, Nic, Suzanne, Marianne og Glenn med.  

 

Ernst Kjærsgaard flankeret af sin døtre Karen, Martha, Else, Asta, og Imse med 
børn, 1945 

Pintofamilien, 1960 
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De var helt vilde med Bugten med alle de herlige oplevelser, der var i vente og de dejlige minder, 

de allerede havde oplevet. Børnene savnede deres store, danske familie i det daglige, så når de kom 

til Danmark, glædede de sig meget til at være sammen med deres kusiner og fætre. 

 

 
Pinto familien, 1970 

 

 

PS. ”Jeg gor undskyldning for mit maaske daarlige Danske og stavning, da jeg altid skriver på En-

gelsk. Forlod Danmark allerede i 1950’erne, saa det er lidt lang tid siden. Sorry.” 

 

 

Med mange varme tanker og dejlige minder fra Bugten.  

 

Kiss 

Pintofamilien, 2001 

Tre søstre på Bugtens terrasse, 2001 
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Susie  

 

Letter of March 25, 2002 – brev fra Susie til sine slægtninge efter familiesammenkomsten i 2001. 

 

Dearest family and friends,  

 

You cannot imagine what a joy it was to see each and everyone of you after so many years . . . 

some, after 13 years, some of you after 22 years! And some of you, I had never met . . . children of 

our cousins, and spouses. It was a “once in a lifetime” experience given to us all by Annette and 

Ib’s great idea to have such a party and dear Ib’s acting on that idea to make it all HAPPEN. 

Through Ib’s meticulous and careful planning, months and months of hard physical and mental 

work and overwhelming generosity, Ib invited us all to celebrate the BEST beach party in history! 

Thank you from the bottom of our heart Ib.!  

 

To have “the Pintos”, with spouses and children, 

together with Kiss (our mormor/farmor) and all 

the lovely Danish and Norwegian family gath-

ered at our “much-loved Bugten” was all too-

much-fun for words . . as we fanatically ran 

around trying to enjoy each person and every 

moment . . . so many memories of old, of Asta 

and Erik, our dear grandparents, and all the 

Kjaersgaard children with their families, in each 

of their summerhouses, summer after summer 

holiday as we travelled from Australia and Can-

ada . . . and new memories that we made now, 

with our own children that re-kindled love, 

friendship and the importance of family. What 

an unforgettably, special time to be back in our 

beautiful Denmark once again, together again!!! 

 

Filled with all this excitement, we returned to New York . . . and then September 11 happened and 

our emotions plummeted downhill . . . as the world faced the horrors of hatred in our backyard . . . 

and so many around us were in pain.  

 

 . . and so, 6 months after our wonderful time with you in Denmark, we are finally writing to thank 

you all for making our time with you, precious and memorable. We hope you like these photos . . . 

as we did not send photos for each family member, could you be so kind as to make color copies of 

these photos and history for them, as we tried to make them for at least one main family member 

with the hope they could be copied and distributed. Marianne is back in N.Y., visiting us after leav-

ing us in in December, for San Diego. As usual, we love having her here ….and wanted to take the 

time to get these off to you.  

 

We love you all so much. With lots of love, hugs and kisses  

  

Kiss, Susie, Marianne, Christina, Mark and Sabrina 

Kiss med børn og børnebørn. Bugten 2001. 
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2. Karens (KIKs) efterkommere 

 
Bitten  

 

”Tænk, at sådan en lille én kan springe ud og blive til så mange”, sagt 

af Morfar Ernst Kjærsgaard ved Asta og Eriks sølvbryllup i år: 

 

Morfar 
Den ældste, jeg kender eller har kendt er nok gamle Morfar, Ernst Kjærs-

gaard (1866-1961).  

Han var fra Helsingør. Han møder sit livs lyksalighed, den skønne bankdi-

rektørdatter fra Frederikshavn, Ingeborg Møller, med hvem han formæle-

des omkring 1880’erne, og med hvem han avlede seks sunde unger, Asta, 

Karen, Martha, Hugo, Ingeborg og Else.  

 

Min morfar var i sine unge dage en driftig og klog mand, men til tider også en sær snegl. Han var 

Købmand (med stort K, dvs. han tjente mange penge). 

Han startede en lille manufakturforretning i Frederikshavn, som snart blev et landsdækkende foreta-

gende med stor systue og filialer i hele Nordjylland. 

Han var vist for øvrigt den første, der startede med begrebet reklame. Således lod han lave et skilt, 

hvor man kunne læse: 

 ”Når købmanden svarer for købmandens varer, 

så køb mandens varer”. 

Det var ikke set før, og folk fulgte opfordringen. 

 

Denne driftige mand fik avisen ”Kristeligt Dag-

blad” øje på, da avisen havde nedgangs tider.  

I 1903 indtrådte Frederikshavner købmanden Ernst 

Kjærsgaard i driften, hvorefter der kom ro i avisens 

økonomi. Han blev redaktør i perioden 1914-32. 

(Google: Redaktør Ernst Kjærsgaard) 

Fra KIK hørte vi, at han fordoblede omsætningen, 

så sorgen var stor, da han skulle gå af på pension, 

da det viste sig, at omsætningen faldt katastrofalt. 

Man bad ham mindeligt om at komme ind og give 

avisen et ”lift” igen. Og han gjorde det, blev besty-

relsesformand – indtil han blev 80 år. En gang køb-

mand, - altid købmand. 

De var nu flyttet til København, og historien fortæl-

ler, at som urolig sjæl ville morfar flytte i én uende-

lighed – puh ha, med seks børn. Et af stederne var 

St. Kongensgade, et andet var Kong Georgs vej 41, 

hvor jeg senere boede lige overfor i nr. 42, og sidst: 

Svejgårdsvej 12 i Hellerup.  

 

Strandhytten 1916  
 

Strandhytten blev en fællesbetegnelse for ”landet”. Det var vores morfars bedste investering: 

Øverst: Else, tante Mis, Martha, Johs. Sloth 
Christensen, Imse, Karen, Johs. Baastrup, Bitten, 
Ernst Kjærsgaard.  
Nederst: Erik, Asta, Johs. B., Karen (Kik), Ernst 
Kjærsgaard (1927). 
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I 1916 gav han 4.000 kr. for 24 tønder land + en gård. Han købte stedet, fordi hans viv, Ingeborg 

Møller, fik tuberkulose, - og hvis hun skulle have en chance for at få det lidt bedre, måtte hun ud af 

byen – ud på landet og have en masse frisk luft. (Lise vil skrive mere om dette.) 

Mormor Ingeborg døde desværre af tuberkulosen i 1925. 

Tante Mis (nr. 2 fra venstre på øverste foto)    

Morfar og Mormor fik som sagt seks børn, Asta, Karen Martha, Hugo, Ingeborg og Else. Når der 

skulle spises, blev navnene altid kaldt i nævnte rækkefølge – og meget hurtigt . . . 

 

Til det omfattende menageri var der – foruden diverse stue-/kokkepiger og gartner også fænomenet 

Tante Mis. Hun skulle med kraft og knofedt yde erstatning for fru Ingeborg (Møller), vores mor-

mors svage væsen, der desværre fik tuberkulose og ikke kunne tumle de seks unger, hun havde fået, 

men det kunne tante Mis til gengæld, og til hr. ”Redactørens” fulde tilfredshed – for hun forstod den 

forlangte parole: kæft, trit og retning, hvor kun et mirakel kunne afholde de arme unger fra at ende 

på St. Hans som små nervevrag. ”Hun havde evnerne som den værste bøddel”, har søstrene senere 

fortalt mig med rædsel i stemmen. 

 

Et par eksempler på hendes ” opdragelsesmåder” vil overbevise om, at hun just ikke var den skin-

barlige engel: sengetøj skulle – efter vask – rulles, så det blev fuldstændigt glat. Hun tålte ikke en 

fold – og fugtigt, som det var, blev det lagt på sengene, hvor børnene skulle sove – med det resultat 

– at de stakkels unger tissede i sengen og fik ømfindtlige blærer. ”Men det er der råd for,” sagde 

tante Mis og hun tævede de arme unger – og lagde dynen over hovedet, så naboerne ikke kunne 

høre deres skrig; og værre blev det naturligvis. 

Hun spurgte lægen, hvad hun skulle stille op med de ”van(d)artede” unger, og hans lakoniske svar 

lød: ”Mere tæv.” Se, det var en læge!!! 

Et andet ”virksomt” middel mod sengetisseriet, Mis fandt på var, da hun lavede en rigtig stærk kop 

te, (normalt fik de kun det tyndeste tynde te,) og så fortalte hun de stakkels unger, at teen var et af-

kog fra deres tisselagner – og det havde de bare at drikke. – Og de gjorde det ski’ ! (Men se, om det 

hjalp!) Morfar vidste ikke noget om alt dette, for han havde jo travlt på Kristeligt Dagblad. 

 

Heldigvis var der et mandfolk i familien, bror Hugo (Canada-Hugo). Da han voksede sig kræfter til, 

kunne han ellers sætte tante Mis på plads: han tog hende i nakken, så og sige i hoved og røv og løb 

med hende op og ned ad den lange gang, der fandtes i lejligheden, mens han sagde: ”Gi’r du dig så - 

Gi’r du dig så?” Hun skreg op: ”Mine arme og mine lår må du ikke røre!”, men Hugo fortsatte rid-

tet: ”Nå, gi’r du dig så?” Truende sagde hun: ”Jeg si’r det til redaktøren.” ”Nå, du skal have en gang 

til?????” Til sidst var hun blevet meget myg og peb: ”ja, ja.” Sådan fik Hugo krammet på hende og 

pigerne, der havde set optrinet, frydede sig. Jeg husker svagt ”monstrummet”, og jeg husker en epi-

sode, hvor hun skændtes bravt med slagteren om prisen. 

 

Det kunne hænde, at tante Mis fik besøg af to veninder, der var ligeså voluminøse, som hun selv. 

Når disse ”sylfider” skulle i vandet oppe på landet, stod tøsene og fnisede: ”Nu bli’r der højvande.” 

Når tante Mis en sjælden gang skulle i byen, og pigerne var alene, blev alle kræfter sluppet løs, og 

pigerne gik skrålende omkring og skreg de frygteligste ting, de kunne komme i tanker om:  

”Misse, Tisse, Bisse, Fisse!” 

Senere, da pigerne var blevet noget større, ville tante Mis godt vise sig fra en venligere side, så da 

Asta havde fået en ny kjole, der klædte hende rigtig godt, udbrød Mis, (der afgjort ikke kunne en-

gelsk, men troede, hun var med på moden): ”Ih, hvor er du altså ladylikke!” (Ladylike!) 
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Tante Mis håbede, at ”redaktøren” ville gifte sig med hende, da mormor døde, men det ville han 

ikke. Men hun fik dog lov at ligge ovre på familiegravstedet på Assistens Kirkegård (tante Mis alias 

Marie Jørgensen), hvor min mor, KIK også ligger. (Familiegravsted: B-539) 

Senere giftede Morfar sig med endnu en Ingeborg (Rosenkranz) – tante Ingeborg.  

Og i deres hjem huserede endnu det trofaste husfaktotum, ”Jakob” (Else Jakobsen) i 50 år. 

 

Asta, Karen, Martha, Hugo, Ingeborg, Else.  

 

Barneårene  

De børn overlevede simpelthen, fordi de havde hinanden og lavede en masse ”fis” sammen. 

Mor KIK fortalte mange sjove historier, og det er egentlig derfor, idéen til denne krønike opstod. 

Jeg er dog bange for, at jeg ikke husker alle historierne, men sammen kan vi måske huske flere og 

nedskrive dem. 

 

Alle søskende var fælles om at digte den legendariske: ”O, ser se lu la”, som vi stadigt siger til div. 

fester. (Hele teksten og melodien står i Jyttes version.) Mor fortalte også, at når de legede i hule, 

havde de et kodesprog, som tante Mis ikke blev indviet i, for hun var jo frygtelig. 

Børnene opfandt også en leg, de kaldte ”Den sorte kunst”, hvor nogen skal uden for døren, mens de 

andre (inden for) har bestemt. Jytte beskriver nøje legen i sin version. 

 

De seks søskende så det skægge i selv små hændelser. De kunne grine sammen, og de sang: 

 De halte, de hopped’ 

 De benløse sprang, 

 De fingerløse spilled’  

De døvstumme sang. 

Åh, åh! sikke et grin! 

De blinde stod udenfor  

og kigged’ derind. 

Trods dårlige odds, havde børnene deres livsmod i behold. 

 

Asta var den ældste og måske mest alvorlige.  

 

Karen (5-6 år) skulle passe lillesøster Else, der hele tiden gjorde noget, hun ikke måtte. Karen blev 

tvær og sladrede til mormor, når hun gjorde - eller ødelagde noget. ”Så få hende til at holde op med 

det”, var mormors lakoniske svar. Og mormor blev træt og hørte knap nok efter, da Karen sagde: 

”Nu æder hun orme!” – hvortil mormor svarede: ”Så lad hende æde orme!” Karen var ikke sén og 

befalede Else: ”Æd orme, tøs!” 

 

En anden gang spurgte hun morfar, hvad platonisk kærlighed var. Jeg ved ikke, om hun blev klo-

gere, da morfar replicerede: ”Jo, ser du min pige – det er den – i luften frit svævende – kjærlighed – 

uden at kysses eller om-armes!” (omfavne hinanden) 

 

Martha, den milde. 

 

Hugo Kjærsgaard (Canada) 

Ernst (morfar) krævede meget af sine børn – navnlig var han utilfreds med sin eneste søn, Hugo, 

Og da dennes ingeniør-eksamen ikke fandt nåde hos den gamle gubbe, blev han ganske enkelt kas-

seret og sendt til Amerika, (faktisk blev det Canada); så kunne han ellers klare sig selv. 
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I begyndelsen var det ikke let at tjene penge nok til dagen og vejen, så han skrev hjem til sin mor: 

”Send flere penge, ellers må jeg gøre det, jeg nødigst vil.” Mor troede jo, han mente, han ville tage 

livet af sig og skyndte sig at sende penge. Senere gik det op for hende, at det, han nødigst ville, var 

at arbejde - - og så kom der ikke flere penge! 

 

Men den såkaldte ”umulius” var jo ikke søn af en købmand for ingenting. Der må have listet sig 

nogle handels-gener over fra bemeldte – og dem brugte han. I det fjerne Canada havde han udset sig 

et firma, som han kunne tænke sig at få hyre i, (vist nok radiatorer). 

Hugo gik ind og bad om at tale med direktøren. ”Næh”, direktøren havde desværre ikke tid, var sva-

ret. Det gentog sig nogle gange med samme nedslående resultat. Dette slog imidlertid ikke vor 

mand af pinden: han skrev et brev til denne ”Top of the firm”, at nu havde han, Hugo Kjærsgaard 

tre gange forsøgt at få direktøren i tale og blev afvist, da direktøren ikke havde tid; ”derfor er jeg 

den mand, De har brug for - til at tale med de folk, De ikke har tid til!” Det må have været en øjen-

åbner, for Hugo fik jobbet, og grundet sine medfødte dygtighed avancerede han snart, og kort før 

direktørens død, blev Hugo udnævnt til ny direktør. Hi hi! 

Mange år senere havde morfar Ernst intet imod at blive inviteret til Canada og tilbringe en behage-

lig tid i sin ”dovne” søns rigmandsvilla. Ak ja, ”Trold kan tæmmes!” 

(Læs hans datter, Joans indlæg.) 

 

Imse skulle en nat benytte natpotten, som stod under Elses seng. Potten var 

imidlertid kommet lidt for langt ind under sengen, så Imse skulle anstrenge sig 

og kom derfor for langt ind over Elses ansigt. Else vågnede med et set og ser 

til sin rædsel Imse så tæt og giver et skrig fra sig.  

Imse, der troede, hun gjorde det så forsigtigt, så forsigtigt - skriger ligeså, og 

Else skriger, fordi ansigtet skriger . . . sikken en furore! 

 

Else, den viltre. 

Else havde en kop vand stående under sengen, og da Karen blev tørstig, ville 

hun drikke det. Else skreg og sagde: ”Det skal du ikke drikke. Det vasker jeg 

mine fingre i, når jeg har leget med min ”tissekone”, for når far (morfar) kom-

mer ind, snuser han altid til mine fingre, - og hvis han kan lugte noget, får jeg 

smæk!” 

 

Den utrolige lydighed og respekt for autoriteterne, der herskede dengang ”klør 

konge var knægt” kunne tydeligt ses i familien. Et lille eksempel: En af de 

fem fagre døtre havde engang haft held med at trække en ”torsk i land”, nær-

mere forstået en stor bussemand. Hun spurgte artigt sin mor, hvad hun skulle 

gøre ved den. Svaret kom prompte: ”Du må slet ikke pille næse!” . . . Stilhed . 

. . 

Nu blev den mormoderskes nysgerrighed for stor, så hun spurgte sin datter, 

hvor hun havde gjort af bussemanden. ”Putted’ den op igen”, kom det forsagt. 

Hun havde jo lært den gængse lektie: 

”Ikke pille næse, ikke række tunge, i skammekrogen med sig, uartige unge.” 

 

Og tiden gik, og pigerne blev voksne  

Morfar var stærkt engageret i Indremission. I den indremissionske tro er det  

stræ-æ-ngt forbudt at nyde alkohol, danse og spille kort, kort sagt alt det 

sjove! Det blev betragtet som djævlens værk. 

Øverst: Karen (Kik) og 
Johs. B.  
Nederst: Karen og  
Johs.’ Bryllup, 1925 
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Men nu kom der ”nye boller på suppen”: Den stakkels morfar vred derfor sine hænder, da han fik 

en svigersøn, som netop besad disse laster - - - den unge løjtnant Johs. I. Baastrup. (også kaldet 

Johs) min far, - som morfar nok mente, var nær beslægtet med ”den onde” himself. Man forsøgte at 

skjule denne last, men se til, om det hjalp, den smittede derimod, – og siden har søskendeflokken og 

deres mænder fået hyggelige bridger og bocchaer. Det var så morsomt med onkel Johannes (Sloth 

Christensen), som – til trods for den indremissionske tro – blev ”smittet” af den omsiggribende 

Bridgedille: han kunne ikke skjule, når han fik ’gode kort’: så vippede hans fødder helt vildt. (Så 

vidste alle jo, at Johannes havde fået gode kort.) 

 

For pigerne voksede til og fik hver en mage, med 

hvem de øgede familien betydeligt.  

De før omtalte 24 tdr. land blev delt ud til morfars 

børn, da han skulle skifte efter mormors død.  

Imses mand, Ove Nauntofte var landinspektør. Han 

optegnede grunden og forestod fordelingen. (se kort 

fra 1937). 

Dette har givet grobund for stærke bånd, familierne 

imellem. Man hyggede sig med hinanden, glædede 

sig til samværet, som forhåbentligt vil fortsætte til 

kommende generationer.  

(At være ”på landet” har givet en fantastisk samhø-

righeds følelse, sundhed, frisk luft, udfordringer, 

hårdt arbejde lige siden! (og økonomiske bekymringer!!!!!)  

 

Og slægten formerede sig: 

Asta & Erik Giødesen    3 børn:  Birthe, Kiss, Lise 

Karen & Johs. Baastrup    3 børn:  Bitten, Ib, Jytte 

Martha & Johannes Sloth Christensen  3 børn:  Ole, Inger, Jørgen 

Hugo & Helga Kjaersgaard, (hun: finsk)  3 børn:  Yvonne, Joan, Ernest  

Ingeborg & Ove Nauntofte   4 børn: Niels, Hugo, Poul, Jens 

Else & Kai Juul    3 børn: Bjørn, Inge Merete, Annette. 

 

1925 Skæbnens år 

14 dage efter at mormor døde, så jeg dagens lys. 

Det var egentlig slet ikke meningen, at jeg skulle have set det ”lys”. Det ”blev tændt” meget imod 

min mor, KIK’s ønske. Hun var nemlig endnu ikke indtrådt i den hellige ægtestand, - og sådan en 

skam kunne man ikke byde sin familie; - så kort proces: en aften på landet besluttede hun at 

svømme ud i ”evigheden”. Søster Imse sad inde på strandbredden og læste, men kunne ikke rigtig 

koncentrere sig, for hvad var det nu, hun lavede derude, tøsen? Hun svømmede ud ad. Reglen hed 

jo altid: svømme langs med stranden! Pludselig slog det ned i Imse: 

 ”For hulen, hvad er det hun gør??” Hurtigt smed hun hat og briller – og svømmede ud til KIK – og 

det gik stærkt, - Imse kunne crawle, som gik betydeligt hurtigere, end brystsvømning. Imse indhen-

tede hende og skreg: ”Ka’ du så at få vendt snuden – og det med det samme, mens du har kræf-

terne”. – ”Nej, jeg vil væk, inden det kan ses på mig”, hulkede mor. ”Din skøre unge. Du kan sag-

tens klare dig med din sygeplejeuddannelse”. Da KIK stadigt nægtede, blev der et veritabelt slags-

mål, som nær havde resulteret i begges drukne død, men Imsemor var den stærkeste – og gud-ske-

lov for det! Og det var godt nok årsag til, at foreløbigt her i 2007 adskillige individer har set dagens 

lys:  

I hestevognen: Birthe, Inge Merete, Erik, Lise, 
Kiss, Jytte, bondemanden Åge, ca. 1940 
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Mor,  

Bitten, Ib, Jytte,  

Elisabeth, Anne-Mette, Claus,  

Birger,  

Ditte E., Hans,  

Ditte B.J., David og en lille fyr, Hans Peter.  

Kris, Lily,  

Benjamin, Nicolaj,  

Cæcilie, Casper, Ottilia  

 

= 20 sjæle (og hvad kan de så føre det til?)  

 

Mens jeg lå der i vuggen var jeg måske ikke den smukkeste baby, verden havde set. – Det havde 

man nok hvisket om i krogene, så da Else kom for at se mig som baby, udbryder hun helt spontant: 

”Åh, hun er da ikke så grim!” (Var der en mor, der krympede sig?) 

 

De skjønne ungdomsdaw’ åh, ja! 

Vores forældre var overbeviste om, at vi legede ”uartige lege”. (Havde de mon selv en beskidt tan-

kegang?) Niels Nauntofte, som var udset til at være den mest ærlige sjæl, kom i forhør. Det var 

Imse, der var dommeren: ”Nogle børn leger uartige lege. Gør du og Bitten også det? ” Niels kvitte-

rede med et svagt nik. Det var ikke fyldestgørende nok for dommeren: ”Hva’ laver I så, når I leger 

sådan?” Så kom det spagfærdigt fra den brødbetyngede purk: ”Vi kravler i træer!” . . . Alle angrebs-

mekanismer slappede af. Jeg tror, hun kunne give ham en knuse tur, så lettet var hun, at hun næppe 

kunne holde den strenge maske. 

 

Dengang kom slagteren, grønthandlere, som vist også var fiskemanden og mælkemanden ned til 

Strandhytten med deres biler, dengang havde vi jo ikke selv biler privat. Et stort lyspunkt var det, 

når Bassemanden, bageren kom om torsdagen – da vrælede vi unger nede fra stranden: ”Basseman-

den er her”, og så spænede vi op for at købe wienerbrød og andre lækkerier. Ofte var det Martha, 

der var den glade giver. Og så ned til stranden igen. I det hele taget tilbragte vi hovedsageligt da-

gene ved stranden. 

 

I mine unge år gik jeg til ridning. Vores daværende nabo på landet, Bliddal havde en hest, som jeg 

fik lov at ride på til stor fryd for mig og mindre fætre og kusiner, som også gerne ville have en tur 

rundt i terrænet – siddende bagpå og klamre sig fast til mig. Efter små 10 min. vendte vi tilbage, 

hvor hele flokken stod og hoppede og råbte: ”Nu’ det min tur. Nu’ det min tur.” Det var rigtig sjovt. 

 

Kiss og jeg havde det pragtfuldt. Vi kunne grine ad de samme ting. Hvor var det herligt. Vi halv-

store unger elskede at drille Kai, og han var ofte i det humør, at han lod sig drille, så vi råbte:  

”Æv, lille Kaiser! Æv, lille Kaiser!” og så var det jo fryd, når han spænede efter os og sagde: 

”Nåh,- ska’- du- ha’- en-ende-vende-bom-frikassé,- slå- på- tæven- med-en-ske,- 

så-du- hverken- ka’-høre- eller se-lige-midt-i-ansigtet.?” (siges meget hurtigt). 

 

Ja, det var skønt, når de voksne gad at lege med os unger. Det var også festligt, når de voksne le-

gede skjul med os, og os - dvs. Birthe, Kiss, Bitten, Ib, Ole Sloth, Inger, Niels, Hugo, Poul, 

Bjørn og Inge Merete. Og ’politiet efter røverne’, som foregik nede i Hulegraven. Åj, når ejeren 

opdagede, vi var kravlet op i hans træer – og han jagtede os. 

Ja, kravle i træer var ekstra skønt, fordi vi ikke måtte, (fik revet vores tøj). Og det, der er forbudt,  
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er dobbelt så sjovt. 

 

Nu, vi er ved Kai: han var tandlæge og studentersanger. 

En af hans fornøjelige tandlæge-studentersangerkam-

merater, Ulf Kaarsberg, havde sommerhus ovre på 

Sjællands Odde. Han havde en båd, som han af og til 

sejlede i over til os. Engang kom hele tre både fulde af 

lystige studentersangere, som gik i land nede på vores 

strand. Alle vi på land stod på tå for at se de flotte sol-

brune mænd med bare overkroppe for at høre de syn-

gende og trallende sangere, som sang én – og flerstem-

mige sange. Det lød rigtig godt. ”Ta”, som Ulf blev 

kaldt, tryllede og lavede farlig sjov og skæg til alles 

hvinende fryd. Det var et muntert indslag, som kunne 

høres viden om. Alle husene gjorde parat med mad og 

vin, for nu skulle der festes. Jeg havde veninder med på 

landet den sommer. Det gav jo et ekstra ’pift’, at disse sangere kom, - og der var højt humør og 

dans. 

 

  Immervæk jeg finder 

  Stadig gamle minder. 

  De dukker op som blomster 

  og andre forekomster! 

 

Flere rollinger 1937-42 

Den kærlighed, vi oplevede mellem søstrene, gik videre til næste generation som blev udbygget 

hver sommer.  

Og der kom et nyt sæt rollinger: Lise, Jytte, Jørgen, Ernest, Jens, Nette.  

Lise, Nette og Jytte skriver selv. 

 

Imse  

Imse fik fire sønner.  

Niels havde smilehuller. Så kommer man lettere igennem livet! 

Hugo var en hidsig knægt, som udløste et veritabelt far/søn - had. Hugo tog konsekvensen heraf og 

drog til ”langbortistan” og lod sig hverve som 

fremmedlegionær 4-5 år i Vietnam. (ca.1948)  

Han fik raset ud og kom hjem og fandt sin dej-

lige kone, Karen, som han kaldte ”sin lille por-

celænsfigur” – med hvem han fik to herlige un-

ger, Birgitte og Peter, som ligeledes gav ham 

fire børnebørn. 

Poul blev forkæmper for Rudolf Steiners antro-

posofiske idéer og blev lærer på skolen i Århus. 

Jeg synes, Steiner havde fat i mange udviklende 

og kloge tanker. 

Den yngste, Jens har også været og er stadigt i 

ildlinien, som TV’s pressejournalist og rejser 

Jens, Nette, Jytte, Lise. 

Poul, Niels, Jens, Hugo, 1988. 
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rundt til lande og byer, der netop er i brændpunktet og beretter om krigens rædsler.  

Jens’ søde kone, Maria Stenz, har glædet mange med sin fine skuespilkunst blandt andet på Teatret 

ved Sorte Hest, som hun i dag er direktør for. 

 

Else 

Ernst Kjærsgaards yngste, datteren Else, blev gymnastiklærerinde, giftede sig med tandlæge Kai 

Juul og levede ”det vilde liv”. De avlede Bjørn, Inge Merete og Annette.  

Nette, som hun også kaldes kom som en kær lille efternøler. De første år efter hendes ankomst 

skændtes Else og Kai bravt, - rendte ud og ind ad hver sin dør, og råbte i munden på hinanden: ”DU 

har ansvaret!” – Og tilbage sad det lille ”ansvar” og så betuttet efter de forstyrrede forældre, der 

ikke var blevet voksne endnu. 

I sine unge år var Bjørn involveret i en alvorlig trafikulykke i Italien, som må-

ske medvirkede til at han senere havde en flerårig periode som franciskaner-

munk i Frankrig og gik rundt i munkekutte, bare tæer i sandaler og kronraget – 

selv i klingende frost og kulde. Han smed dog munkekutten og blev gymnasie-

lærer i fransk i Ålborg. 

Inge Merete – en skøn pige. Åh, hvor har vi grinet sammen. Hun var altid i gang 

med utrolige projekter, og når hun kastede sig over en hobby, var det med hud 

og hår: plukkede blomsterbuketter om sommeren, der sagde ”spar 2” til alt, 

hvad jeg siden har set af blomsterbuketter, lavede yndige kranse af evighedsblomster, tryllede de 

skønneste blomsterkranse af tørrede blomster; - hele huset var fyldt med tørrede blomster, oppe og 

nede, og hun arbejdede med perler til kranse til lysestager. 

 

Hvad børn siger 

Lise havde fået strenge instrukser om ikke at tale om folk, de mødte i byen, i tog eller sporvogn.  

En dag i sporvognen sidder de overfor en tyk dame, som 

tilmed havde en stor vorte på næsen – og den vippede! - 

Asta kunne næsten føle den tilbageholdte iver hos Lise, 

som ville delagtiggøre moren i denne betragtning, - og så 

kom det også: ”Mor, den dame skal vi snakke om, når vi 

kommer hjem.” 

Ib var på tur med far og mor i Frederiksberg Have, da de 

mødte to abbedisser eller nonner med deres flagrende dragt 

på, og det fløj ud af Ib: ”Orv, se de to spøgelser, mor!” 

(Heldigvis bredte der et smil sig på ”spøgelsernes” ansig-

ter.) 

Da jeg var lille, blev en melodi om den dumme klovn fra 

operaen Bajadser ofte sunget i radioen: Dumme Gigolo. 

Den lød sådan her: ”Dumme Gigolo. Stakkels Gigolo. Nu 

er det på tid at græde. Selv om hjertet gør ondt, må du dog 

manegen rundt. Du er jo kun en gøgler.” Jeg forstod da 

ikke den tekst, så jeg sang: ”Selv om hjertet gør ondt, må 

du dog med næsen rundt, for du er jo kun en bøjle.” 

 

Ib skulle opereres for skeløjethed – og på vej i den tætpak-

kede bagperron i sporvognen siger Ib pludseligt: ”Æv 

mor, her lugter sådan.” Mor tysser på ham, men Ib siger: 

Bjørn Juul. 

Øverst: Villa Kib. 
Nederst: Storstuen i villa Kib: Johs. B, 
Ib, Karen, Jytte, Bitten 



 49 

”Det kan du sagtens sige. Det er ikke dig, der står hernede ved alle numserne.” 

Da der en anden gang var vældig trængsel i sporvognen, og Ib nærmest blev mast, hørte man den 

lille purk gispe nede mellem alle ”numserne”: ”Mor, mor! Jeg kan ikke trække mit gevær!” 

(Ikke trække vejret.) 

 

Min Anne-Mette kom som treårig forarget ind fra haven, hvor hun og Claus spiste frokost og brø-

lede: ”Claus har drikket al min mælk,” hvortil jeg replicerede: ”Det hedder drukket!” 

A-M ud igen: ”Claus, du må ikke drukke min mælk.” Hun kommer stortudende ind igen og sagde: 

”Han drukkede det hele!” ”Lille skat, det hedder drak,” var mit svar.  

(Der er ikke noget at sige til, vi kan snuble i den ulogiske grammatik.) 

 

Senere sad vi og kørte med en lille bil på et atlas: ”Og her bor de gule (mennesker), her de brune, de 

sorte og de røde.” ”Og hvem tror du, vi hører til,” ville jeg vide. Intens tænkepause – og så kom det: 

”De beigefarvede.” A-M opponerede vildt, da jeg foreslog ”de hvide” - - lagner er hvide, ikke men-

nesker. 

Jeg mindes, da Anne-Mette som lille var i Norge og en nordmand ville være høflig overfor hende 

og spurgte om noget (på norsk), syntes hun, de talte et ”underligt dansk”, så hun sagde irettesæt-

tende til ham: ”Tal ordentligt”. 

 

Kib 

Vores far byggede selv huset i 1938, (i beton! for det skulle holde i al evighed!) Der blev sparet på 

indretningen, dvs. dørene var fra et nedrivnings firma, så alle havde forskellige mål. Men, ”det råder 

vi bod på”, og værelserne fik navne: ”Stamherren” for Ibs rum, rødt, Bittens: ”Jomfruburet”, lyse-

blåt, ”Fruerstuen”, var mors rum, lysegrønt, gæsteværelset: Den kære gæst, lysegult, og til den unge 

pige: ”Husalfen”, beigefarvet.   

En sommer i 1948 fik vi Putte som ”ung pige”. Hun faldt godt til oppe på landet og blev veninde 

med Inge Merete, de var næsten jævnaldrende. Vi holder stadig meget af Putte, dog ikke som ”hus-

alf” da vi af og til løber sammen ved festlige lejligheder. Hun har fortalt, at mor KIK lærte hende at 

lave en ”KIB-BØF”, som var et stykke franskbrød, ristet i smør på panden med ristede, bløde løg og 

et spejlæg over det fraværende kød.  

I 2008 ville Putte fejre vores 60 års bekendtskab og inviterede mig til en fin balletaften i Det Kon-

gelige Teater. Sådan er Putte, glad og trofast. 

Tilbage til Kib: køkkenet fik navnet ”Fødestuen”. Det navn havde jeg fundet på og far roste mig for 

min opfindsomhed. 

 

Da der ikke var indvendig trappe, lavede far en mad-elevator, som kunne trækkes op gennem en 

skakt, men vé den, der stak hovedet ind i skakten!!! I dag ville sådan et arrangement blive forbudt 

ved lov. Vi sang en lille sang som bordbøn, som står i Jyttes indlæg, ”Nogle har mad, men kan ikke 

spise”. 

Vores far sov ovenpå og havde telefon, der kimede løs, hver gang det var tordenvejr og lynet slog 

ned i telefonmasten. Det kunne han jo ikke holde ud, så derfor lavede han en smart gulv lem, som 

han placerede under måtten. Det var meningen, han skulle kravle ned igennem, men ak og ve! Han 

havde nok fået for meget god mad, så han sad fast og kunne hverken komme op eller ned.  

Total komisk! Det grinede vi meget ad!  

 

Udenfor – i øst og vest – blev der lavet nicher, med malede inskriptioner:  

”Er solen i øst, her er vi med lyst”. ”Er solen i vest – her sidder vi bedst”. 
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Mine tanker vandrer tilbage til den tid, da vi fik indlagt ”træk-og-slip” til erstatning for det tidligere 

”das”, hvor fluerne summede lystigt ned på bommelommerne. Ikke fordi, det var trist at sidde der, 

for væggene var dekorerede med samfundskritiske tegninger og sjove vers. En gæst morede sig med 

at skrive: ”Lokumsdigter, spar dit vid. Sæt dig roligt ned og skid.”  

Men der kom sandelig også et digt på det nye WC: ”Så tankefuld hun sidder dér med hånden under 

kind, mens vandet sagte risler i marmorkummen ind. Hun ville noget større, hun ville noget stort, 

men ak, det blev til luft kun, og intet fik hun gjort.” 

 

Min far var lidt af en bulderbasse. Han var ikke decideret samfundsrevser, men havde kun spot og 

spe til overs for alle smålige forordninger i samfundet eller politiske kævlerier. Så opløftede han sin 

bryske stemme og sang omkvædet fra en revyvise:  

”Ih, hvor er det kommunalt! Dér vil jeg med tiden ind og regne galt,  

mellem spindelvæv og bøger og papirer skal jeg sove trygt hver dag fra ni til fire.  

Der er lønnen nemlig fyrstelig og sliddet minimalt.  

Ih, hvor er det splitter kommunalt!”  

 

Han kunne også finde på at strø om sig med ordsprog på latin, som jeg stadigt kan huske: 

 

 ”Sunt pueri pueri pueri puerilia tractant”  

hvilket også findes på dansk: Drenge er drenge, og drenge laver drengestreger.” 

 

 ”Ut decint vires, tamen est laudanda voluntas”  

Selv om kræfterne svigter, så må dog viljen roses, eller må man påskønne den gode vilje. 

 

 ”Quod licet Jovi, non licet bovi”  

Hvad der er tilladt for Jupiter er ikke tilladt for oksen, dvs ikke enhver kan tillade sig det samme.  

 

 ”Sic transit gloria mundi” 

Således forgår alverdens herlighed. 

 

Ja, sådan en far havde jeg! 

Og mens krigen rasede (2.verdenskrig!) husker jeg, at han forbød os unger at kigge op, når der kom 

en flyvemaskine forbi med den begrundelse, at vi kunne få en lægtehammer i hovedet. Det var også 

far, der havde sin egen lille lommefilosofi: ”Det værste, der kan ske, er at få en pind i øjet!” 

 

Vores mor havde nogle specielle evner. I dag vil man måske kalde det ’clairvoiance’, men hun 

kunne ”læse i teblade” og kaffegrums. Når der var lidt te/kaffegrums tilbage i koppen, drejede hun 

koppen 3 gange rundt, så tebladene/grumsen lagde sig i mønstre. Så kiggede hun meget omhygge-

ligt og kunne sige noget om fremtiden for den person, der havde drukket det. (Det kunne være sjovt, 

om jeg kunne huske, hvad hun havde sagt.) 

 

Det skæve smil 

Der var smil og pudsigheder, som absolut må med i vores krønike, selvom det ikke bliver i kronolo-

gisk orden, og selvom der kommer ”fremmede” ind i billedet. 

 

På Strandhytten havde morfar engang besøg af en domprovst, Skovgaard-Petersen. Vi skulle bukke 

og neje, hver gang, vi så ham. Til vores ufattelige forbavselse så vi en dag morfar og den ”velær-

værdige” komme bærende med lokumstønden ovre fra dasset mellem sig, og vi hørte morfar 
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skælmsk sige: ”Her går vi med sommerens bedste minder.” Og vi børn var ved at tabe næse og 

mund. Sjovt nok havde han intet imod de vittigheder, der relaterede til det fækale emne, men hvis 

det tenderede det erotiske, blev han vildt forarget. Godt for ham, at han ikke lever i nutiden, hvor 

vittigheder dårligt nok består af meget andet. 

 

Den gamle morlil på en gård i nærheden, hvor vi købte æg, var nylig død og for at bevidne sin med-

følelse gik Martha derop og sagde til datteren, Martine: ”Martine, Jeg vil gerne kondolere med din 

mor.” Svaret kom omgående: ”Det ka’ du ett komm’ te, for hun er li’e død!” Ved begravelsen sad 

man og snøftede over, at ”liget” selv havde bagt kagerne. 

 

Morfar og tante Ingeborg havde nogle gæve piger til at hjælpe sig med husholdningen. De var fra 

det yderste af det vestlige Jylland; derfra skulle man finde dem, det insisterede morfar på, for de var 

solide, dem kunne man stole på. De havde deres egen sprogjargon, og det beredte det aldrende par 

en del moro. 

En af pigerne kom f.eks. op og bankede på sovegemakket. Hun trådte frimodigt ind, idet hun sagde: 

”Nå, I har allerede puttet jer. Jeg kommer el’s med familiealbumset, så I kan se min familie.” 

En anden af pigerne kunne ikke lide at blive irettesat, når hun var for langsom. Hun stillede sig bred 

og mægtig med hænderne i siden og sagde: ”A ka’ ett’ mer’, end A ka! -’- ka’ A?”  

Den sætning bruger vi stadigt indbyrdes, hvis nogen jager med os. 

 

Der var en postkasse oppe ved vejen. Skulle man have et brev med, måtte man ved aftentide selv gå 

op til kassen, så postbudet kunne tage det med næste dag. På et tidspunkt havde vi en ”ung pige”, 

Alma (Ama, som Jytte kaldte hende), En gang havde Alma vennen med derop. Vores mor skulle op 

med et brev – og vel sagtens for at få lidt motion – gik hun med knæene højt løftet, idet hun troede, 

hun var alene. Almas ven så mor og spurgte Alma: ”Din Frue, - - - er hun ikke lidt speciel?” 

 

Gamle Johnsen, som hjalp morfar med udplantningen af de mange træer, bar på – man må vel nær-

mest sige – en velvoksen brok. For at holde den inde på plads, havde han sat en tallerken, så den 

ikke ”gik sine egne vegne”; - men opereres – det skulle han ikke! 

Han blev engang inviteret til noget farlig fint noget, der blandt andet indbefattede en iskage, som 

tante Ingeborg ville glæde ham med. Nu vidste hun jo ikke, at is bare var det værste for den stakkels 

mand, så han slugte den i én mundfuld. Han ville skam ikke vise sig utaknemmelig eller uhøflig. 

Han havde nok lært at det, man ikke kan komme udenom – det skal dæleme bare overstås! 

 

Mens vi er ved landmændene kommer jeg til at tænke på en landmand, som havde de mest nuttede 

killinger, der var så søde. Da Pintoerne, Kiss’ børn, Nicolas, Suzy og Marianne var oppe på landet, 

blev vi inviteret ind hos bondemanden for at kæle med killingerne og overvære en grisefødsel.  

”Det må jo li’ vær’ noget spændende no’et for de der københavnere.” Lille Nicolas udbrød, da han 

så det: ”Hvor er det smart. Så kommer de små grisebasser ud om dagen, og så går de ind i moren 

om natten!” Det var han overbevist om, og bondemanden var ved at omkomme af grin. Det var top-

pen! 

 

Tante Ingeborg havde et lille dameselskab. En af gæsterne kom lidt sent og spurgte derfor pigen, 

der lukkede op for hende: ”Har de andre damer beholdt hatten på?” (Det var kutyme i de finere 

kredse på den tid.) ”Jov da,” svarede den gæve vestjyde, ”men da de svedt’, tog de den godt nok 

af!” Gæsten kom helt forgrint ind til selskabet, så det er derfra, vi har historien. 

Og lige den om en af pigerne, som sagde til morfar: ”Ska’ husbond’ i kirk’? – Jamen det ska’ A 

oss’. Så ka’ vi føl’s!” 
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Else fik hjælp til rengøring, når huset skulle åbnes efter vinteren, Margrethe hed hun, der trods sine 

85 år stadig var særdeles aktiv. Hun var så grundig, så det hed, at det var lige før, hun hev sømmene 

ud af væggen for at gøre rent bagved. Ind imellem kom Margrethe med festlige udtalelser, som 

f.eks. at hun sjældent blev sur og gnaven, selvom nogen trådte hende over tæerne: ”Men sa’ A å, 

man ska’ gnav’ læng’ på mi røv, før man når mit hjært’” – og denne her: ”A er bedder end en ski’, 

for A kommer igen.” Else skrev guldkornene ned på sin huskeseddel, der hang på væggen, så hun 

kunne fortælle dem til Kai.  

 

Da Else efter sådan en rengøringsdag med Margrethe lige ville tage sig en dukkert, inden Kai kom,  

lå hun og nød livet i bølgen den blå, men stivnede pludselig, da hun til sin rædsel hørte mælkeman-

den oppe ved Kernehuset. Else plejede at skrive det, mælkemanden skulle sætte af mælk og fløde. 

Nu stod der blot Margrethes herlige bemærkninger . . . hvad ville mælkemanden ikke tro? 

Fra den dag skrev Else med en hel anden håndskrift på huskeblokken, i håb om, at mælkemanden 

troede, det var en anden, der havde skrevet de famøse ord. 

 

Hos Karen, Kik, stod det anderledes til. 1948-49. (I Jyttes indlæg står lidt om, hvorfor K.B.Hallen 

kom til hedde sådan.) 

Således har flere af de lokale ”poeter” præget vores ordforråd. Da Lucullus’ tempel skulle bygges 

ved K.B.Hallen, skulle der hentes spandevis af vand fra Strandhytten til cement blandingen, og vi 

havde lidt ondt af os selv, hvorpå kloakmanden, Holger sagde på sit ærke-sjæællandske tungemål: 

”Åh hva’! skAder det noget?” Så grinede vi og hentede endnu en spand vand. Den sætning er blevet 

hængende i familien, når nogen gi’r ondt af sig: ”SkAder det noget?” 

Han kom fra en gård i nærheden, vi kaldte ”Æred’ og gøred’”, fordi bondemandens udtale var sådan 

rigtig sjæælandsk: ”Æred’ virk’li’? og Gøred’ virk’li.” 

 

Morfar skulle være kulturel, og var til et foredrag om ”Sjakkespear ”, som foredragsholderen for-

talte meget glødende om. Morfar kendte godt nok værkerne, ”Hamlet”, ”Som man behager” og ”De 

lystige koner i Windsor”, men han kendte ikke forfatteren, Sjakkespear, indtil det pludselig gik op 

for ham, at det var Shakespeare, foredragsholderen mente. 

 

Træer og dyr 

I den første tid på Strandhytten (1916) brugte morfar megen tid med at plante træer, hovedsaligt nå-

letræer. En lokal bondemand, Johnsen, hjalp til – og snart voksede en hel plantage op, som kom-

mende generationer har svært ved at holde i ave, fordi træerne ta’r udsigten – og gi’r skygge. 

Der fulgte et rigt dyreliv med de store skove – og en del af det nedlagte vildt kom til at pryde 

Strandhyttens storstue. På bjælkerne kunne vi således finde både ræv, egern, samt en husmår, som 

havde foranstaltet intet mindre end et gigantisk postyr, idet den havde sneget sig ind under morfars 

morgenandagt. Da måren allerede havde forårsaget en del skade på husets tag, skulle kræet bare 

fanges – død eller levende. Man lod Gud være Gud og sprang rundt med koste, skrubber, river og 

alt, hvad man kunne få fat på og jog det arme dyr, der slutteligt segnede for overmagten. Og nu sid-

der den altså dér på bjælken og holder øje med, om kommende generationer pænt folder hænderne 

og fortsætter morgenandagten. 

Også fuglelivet var repræsenteret i storstuen med en spætte, en gulspurv, en stor ugle – og man 

havde ladet en kæmpemåge – vel nærmest en mindre albatros udstoppe og svæve ned fra loftet til 

stor moro for Strandhytte gæster – og det var vi børn meget betaget af: ”sæt nu, den blev levende 

igen”, var der engang én af ungerne, der sagde, men lidt levende blev en del af dem desværre, idet 

der gik møl i nogle dyr, som måtte destrueres. 
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Skoven lagde jo også grunden til en rådyr bestand, som vi den dag i dag også har ”glæde” af, når vi 

ser vores nyplantede stedmoderblomster pludselig er væk. 

 

Endelig gav skoven også ly for de rene rovdyr, som ikke var ganske ufarlige, navnlig når de var 

med unger. Det var grævlingen, som bønderne var rasende på, fordi de tog deres høns og som også 

var farlige for mennesker. 

Det kaldte på den opfindsomme ingeniør Johs. I Baastrup, som KIK blev gift med. Johs. fandt hu-

len, hvor bæsterne holdt til, og på snedig vis satte han en lykke af klaver tråd i forbindelse med et 

el-kabel, som blev tilsluttet et ringe apparat i den herres sovegemak. 

Kl. 5 om morgenen kom der liv i klokken – og i bar skjorte, iført gevær med mor Karen, KIK i nat-

kjole og økse styrtede de ned til grævlingehulen. Bæstet havde trukket sig ind i hulen og hvæsede, 

mens Johs. skød ind og KIK var klar med øksen, hvis uhyret pludselig skulle finde på at fare ud.  

 - - - Det var spænding, så det baskede. - - -  

Efter en times skyd og hvæs opgav bæstet ånden. (Hvorfor ramte han ikke ved første skud? O.a.) 

Det lykkedes de to ”jægermestre” at få trukket rovdyret ud – og KIK udbrød: ”Jamen, det er jo en 

bjørn” , så enorm var den, og man kunne se, den ventede unger.   

 

Med stort besvær fik de slæbt og bakset den op til Strandhytten – og for at lave lidt skæg med den 

øvrige familie, fik de anbragt den på en stol, der stod ved morgenbordet. (Det var stadig tidligt.) 

De to, der havde været gennem nattens rædsler, sagde ingenting for at se reaktionen hos de andre, 

når de troppede op for at få deres davre. 

De skreg i vilden sky, men satte sig så og gloede på den nye ”gæst” - - - PLUDSELIG faldt indvol-

dene sammen inde i bæstet. Det lød som et ildevarslende brøl, og det bevirkede samtidigt, at den 

faldt ned fra stolen, og da vrælede alle dobbelt så højt, og de sprang til alle sider, KIK og Johs. 

indbefattet. Jo, det blev i sandhed en grævlingeafskedsfest. Der blev taget billeder, og senere gri-

nede man meget af episoden. 

 

Der var åbenbart også en farmand i grævlingefamilien, for tante 

Ingeborg, (Ernst’ anden kone) havde mødt den på en spadsere-

tur, hvorfor hun gik baglæns med stokken svingende foran sig, 

til hun nåede sikkerhed. – Men den var der! En af stedets bøn-

derkarle havde også set den og mobiliserede et par karle mere, 

der med høtyve, hakker og river drog den bort, hvor den for-

svandt. 

”Det er også ham med Kjærsgaards plantage, der trækker vildtet 

til”: 

Fatter Johs. blev igen tilkaldt – med samt hans gevær – og sammen jagede de på hver sin side af 

hegnet, hvor dyret gemte sig. Man fik færten af krapylet, og så gik det ellers løs. Det lykkedes ved 

fælles indsats at nedlægge rovdyret til alles lettelse. Safariens mænd diskuterede ivrigt, om de ikke  

kunne få nogle barberkoste af dens pels. (Meget dyre barberkoste dengang.) Karlene fik rovdyret 

med. 

 

”At rejse er at leve” (jfr. H.C.Andersen.) 

Hugo i Canada og hans finske kone, Helga sørgede for at øge jordens befolkning med tre børn, 

Yvonne, Joan og Ernest.  

Joan fik 12 børn. Yvonne, fire. (Joans børn har igen forøget slægten med 24 små nye (2011)).  
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Da Yvonne og Joan var teenagere kom de selvfølgelig for sent hjem, (som alle andre teenagere) og 

skulle ”komponere” en undskyldning til forældrene. Det klarede Yvonne med bravour, idet hun 

sagde til den billedskønne lillesøster: ”You do the looking.- I do the talking”. 

 

Mange år senere inviterede Hugo sine to søstre, Imse og Kik på en rar lille ferie, som de var meget 

lykkelige for. 

Også jeg blev på et senere tidspunkt (år 2000) inviteret over til Yvonne, hvor jeg fik mange spæn-

dende og varierede oplevelser og besøgte selvfølgelig hele vores familie derovre.  

Yvonnes kære mand, Stan var desværre ramt af en begyndende Alzheimers. 

 

I år 2000 var Ib også ovre for at besøge sønnen Birger i Alaska. Birger havde arrangeret et væld af 

vilde oplevelser, såsom helikopter flyvetur og farlig sejlads, hvor de i rivende, halsbrækkende fart 

susede ned ad floden. Ib mente, hans sidste time var kommet, men nej, fanden henter ikke sine før 

tiden! 

 

Digterier 

Jeg har i mit voksenliv haft det dejligt med mine digterier. Således kunne jeg ryste det ene rimede 

brev ud af ærmet efter det andet. 

Her er et lille vers om tiden, hvad det ellers er for en størrelse: 

 

  Man spørger, kan du få tiden til at gå? 

  Men tiden er da en gave, der skal passes på,  

især for os gamle, der endnu er i live - -  

skal tiden da ikke gå. Den skal blive. 

 

Og vi skal bruge hvert sekund, vi har, 

Men tænkt blot tilbage på den tid, der var. 

Når bare du udnytter nuet nu, 

Der er altid noget, du kan nå endnu. 

 

Men keder du dig? Vil man også vide. 

Det spørgsmål kan jeg da slet ikke lide,  

for gjorde jeg det, var jeg da en kedelige én. 

Det findes slet ikke hos mig, det omtalte gén. 

 

Ja, tid er da mærkelig. Tænk blot på, at i morgen er i dag – i går! 

 

Brøndprojekt 

Da jeg engang hørte om kvinder, der boede i tørre egne af verden måtte gå mange kilometer hver 

dag for at hente vand, blev jeg så taknemmelig over, at jeg bare kunne lukke op for min vandhane 

og få det reneste, dejlige vand, at jeg besluttede at finde ud af, hvordan jeg kunne hjælpe disse kvin-

der. Det blev starten på mit brøndprojekt, hvor jeg samler penge ind ved foredrag m.m., så kvin-

derne kan få brønde. Indtil nu (maj 2007) er det blevet til 18 brønde. 

 

”Den ompolstrede narkoman” 

I 1999 skrev jeg bogen, Den ompolstrede narkoman. Det er lidt om min familie, om Den lille Fri-

stad, som jeg har kaldt gården her og om mine tanker.  
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Min søn, Claus står for omslagsfotoet og Ma Que Nghi for omslaget. (Forlag: 

Attika.) 

 

”Tænk, at sådan lille én kan springe ud og blive til så mange!”  
Det var morfars bemærk-

ning fra Asta og Eriks 

sølvbryllup, som de holdt 

på Bugten, hvor alle stil-

lede sig op for at blive 

fotograferet (se Kiss’ 

indlæg). Morfar havde 

bestemt ikke fy på tan-

ken, men hans døtre var ved at kvæles af grin, 

som de hver for sig forsøgte at skjule i et hoste-

anfald for ikke at håne den gamle hædersmand, 

men da morfar var gået, fik latteren frit løb. 

 

Og senere, i 2001, er sætningen blevet endnu 

mere aktuel, da Ib holdt sin 70 års fødselsdag 

og samlede familien fra nær og fjern. Vi var vel omkring 80-90 mennesker i et stort telt, som han 

havde lejet og lod opsætte nede på strand engen. Jan Steinweick, en af Ibs venner tog billeder af 

hele banden. Desværre kom familien ikke fra Canada. Med dem ville det i hvert fald have været 20 

mere.  

Sikken en rigdom, lille morfar! 
Bitten 

Bitten, KIK, Imse og Jytte, 1957 
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Ib 

 

Vor morfar, Ernst Kjærsgaard, skal faktisk have æren af det senere ret 

tætte sociale familienetværk, der blev etableret i Veddinge Bakker.  

 

Han købte en stor naturgrund i 1916 for ca. 15 øre pr m2. Og da han havde 

6 børn, så var det naturligt at udstykke denne store grund i mindre parcel-

ler, således at hvert barn fik sin parcel, hvor der kunne bygges sommerhus 

på. 

 

 

 

Karen fik lov til at vælge først af parcellerne og i 1938 blev det første sommerhus ”Kib” opført af 

hende og min far, Johs, som selv havde tegnet huset. 

  

Det var sparetider, så huset skulle koste mindst muligt og kunne holde længst muligt. Det skulle 

helst være uforgængeligt og derfor blev underetagen opført i beton og overetagen i eternit. Det med-

førte dog at huset var koldt, fugtigt og klamt indtil hen i maj måned, men det kunne sikkert have 

modstået et bombeangreb(!) 

 

De fleste døre blev købt fra nedrivningspladser. En lille dør (hvor man skulle bukke hovedet) ko-

stede 50 øre – en stor dør 1,00 kr. Byggeprisen for dette hus udgjorde ca. 7.000,- kr. 

 

I første omgang var der hverken el eller vand indlagt. Vand blev hentet ved gammeldags åg og 2 

spande ovre på Strandhytten, som var det oprindelige ”moderhus” - som Ernst Kjærsgaard byggede 

om fra kostald til sommerhus. Det lå ca. 300 m fra Kib. 

 

Badeværelse blev praktiseret som et stort vandfad og en kande vand. Toilet blev etableret ovre i an-

nekset som en tønde, der skulle tømmes ude i et gravet hul i skoven. Min far Johs. lærte mig (Ib) i 

en tidlig alder hvorledes man graver hullet og bagefter tømmer spanden(!). Min far rejste en grav-

sten ude i skoven hvorpå der stod: ”Herunder hviler lorden”. Senere 

fik vi indlagt vand og rigtig træk og slip. 

 

Øster- og Vesterniche, hvor vi sad og spiste. 

Huset var bygget ind i den skrånende jordvold og side-nicherne styr-

tede sammen ca. 25 år senere, da betonen ikke var armeret. Skaden 

blev udbedret ved at grave huset frit og genstøbe murene, denne gang 

dog kraftig armeret. 

 

I Kib’s byggeperiode boede jeg i sommerferien ovre i Strandhytten 

sammen med min familie og forskellige af mine fætre og kusiner. Vi 

legede godt sammen og kunne leje skjul oppe i alkove-værelserne, 

som havde så mange spændende, mørke rum bag panelerne. 

 

El og rindende vand var der ikke, men heldigvis var der en gammel gårdpumpe lige udenfor. Toilet-

forholdene var næsten luksuriøse, for nu kunne man sidde to ad gangen og trunte ude i skuret i sko-

ven. Det var så et stort bræt med to huller i. 

 

Ib. 
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Ellers var vi børn meget nede ved stranden og bade, men der skulle altid være en voksen med. Min 

morfar havde et lille badehus nede ved stranden, hvor man kunne klæde sig om. Det var vigtigt den-

gang. Derfra kunne vi se over til vejen ved ”Lærkereden” vor nabo. Det var vi glade for, så kunne vi 

holde øje med bagerbilen fra Høve. Den var malet beige og brun – jeg husker billedet, som var det i 

går. 

 

Men vores interesse gik jo mere på, at så var der wienerbasser oppe ved Strandhytten nogle minut-

ter senere, så vi løb så stærkt vi kunne hele vejen fra stranden op til Strandhytten. Så kunne vi også 

selv vælge basser! 

 

Min mor og far boede så i et af de lidt finere værelser nedenunder i Strandhytten. På den tid havde 

man konstateret, at der var både ræve og grævlinge på grundene. Og det var jo ikke så betryggende 

for alle os børn. Min far havde opdaget en grævlingehule i nærheden af Kib. Man kunne se at den 

var i brug. Så min far satte sig for at fange bæstet. 

 

Han trak en flere hundrede meter kobberledning fra soveværelset i Strandhytten over til indgangs-

hullet i grævlingehulen. Dér endte den i en passende stor løkke, der ville svare til omkredsen af en 

grævlingehals. Oppe i sove-værelset endte ledningen ved et vækkeur. 

 

Og ganske rigtigt: kl. 4 næste morgen gik grævlingen i fælden og sad fast i løkken og kunne hver-

ken komme frem eller tilbage. Min far sprang op med sit jagtgevær og min mor med en kraftig 

håndlygte. I natskjorter stormede de over til grævlingehulen. Bæstet sad fast og snerrede grusomt, 

men min far skød og dræbte uhyret. Da de fik slæbt det frem i dagens lys – viste det sig at være en 

drægtig hun med 6 unger, der meget snart ville være født. Faren var drevet over og vi så ikke senere 

grævlinge på grundene. 

 

En anden gang var vi på rov oppe i Martha’s frugthave, der lå lige ved siden af Strandhytten -  

Bitten, Hugo, Poul, Bjørn, Inge og jeg. I frugthaven var der bl.a. utrolig mange dejlig stikkelsbær. 

 

Men det havde Martha på en eller anden måde fået færden af. For pludselig kom hun ud af døren i 

den lille glas-veranda og sagde med høj stemme: ”Hvor er JEG forbavset! !” . Det er ord, som vi 

alle kan huske nu 75 år senere. Vi måtte så – alle meget forlegne – en efter en komme ned til Mar-

tha og sige pænt undskyld og lovede, at det ville vi aldrig gøre mere. 

 

 

Hulegraven 

Når kirsebærrene var modne, kravlede Bjørn og jeg op i hvert sit træ og åd os en pukkel til. Og så 

kom vi for sent hjem, for vi skulle jo lige ha’ ét til -  og ét til, og kirsebærrene var jo altid længere 

ude på grenen. 

 

Ellers husker jeg min tid på Strandhytten som meget positiv og spændende. Ikke mindst da der altid 

var fætre eller kusiner at lege med. Og så var det altid solskin!! Oppe hvor vejen drejer, var der an-

bragt en postkasse, som kunne ses nede fra Strandhytten. Det var en simpel trækasse med låg og in-

deni lå et lille rødt flag. Når landpostbudet kom med post – puttede han blot brevene i kassen og 

satte flaget op i et beslag. Så stormede bl.a. Bitten og Kiss op for at se om der nu var noget til dem. 

De var jo så småt begyndt at få fyre på. 
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Nu er vi jo en del der hver især vil give et bidrag til FAMILIEKRØNNIKEN og derfor vil der sik-

kert forekomme en masse overlapninger i de forskellige beretninger. Og gentagelser kan desværre 

ikke udelukkes, men det må læseren så godtage. 

Imse og Ove fik så dernæst bygget hus, ”Bugten” som 

senere blev erhvervet af Asta og Erik. Og så kom Else 

og Kai med deres hus ”Kernehuset”. 

 

Alle husene havde dengang navne, da vejene endnu 

ikke var navngivet fra kommunens side. Det måtte 

landposten så finde ud af. 

 

Jeg havde så fået lov til at blive spejder inde i Køben-

havn og Bjørn samtidig ude i Charlottenlund. Så vi 

havde efterhånden fået lært at tænde bål med kun to 

tændstikker uden brug af papir, bygge bivuak af 

skræppeblade, lave knob og splejsninger og fik rigget 

en tovbane til langt oppe i træerne. Bjørn var jo nok 

den, som jeg mest legede sammen med. Nede på 

Solengen (der hvor nu ”Prikken” ligger) havde vi vor 

faste bålplads, hvor vi lavede snobrød. Der sov vi også 

fra tid til anden. 

 

Min mor lærte mig også hvorledes man laver smør. 

Hver aften ved 8-tiden hentede jeg frisk mælk oppe 

hos gårdejer Birch Jensen. Mælken blev hældt over i et par store lerfade og sat ned i den kolde kæl-

der. Næste dag havde den trukket en rigtig fed fløde, som blev sirligt skummet af. Det var piske-

fløde, der ville noget. Noget af den blev pisket til flødeskum, hvis vi skulle have dessert om aftenen. 

Men resten blev pisket videre til smør og tilsat en lille smule 

salt. Sådan! 

 

Det er utroligt hvad der dukker op i erindringen – og jeg 

kunne blive ved. Men ”in der Begrenzung lernt man den 

Meister kennen”. Men der er måske én ting, som jeg gerne 

vil kunne huskes for – og en anden, som mange sikkert hu-

sker. 

 

Den ene 

ting er 

at jeg 

fik startet ”Kjærsgaards Grundejerforening”, 

hvor jeg sammen med en sagfører fik nedfæl-

det vedtægterne og sat program op til den før-

ste Generalforsamling, som fandt sted i som-

meren 1978. Samtidig tegnede jeg de to mur-

stenssøjler, som danner indkørslen til vor 

grundejerforening. Dem kører vi alle forbi 

hvert år. 

 Ole Hjort kom op at parasaile. 

”Vandlivets” glæder. 

Strandlivets glæder. 
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Jeg var således formand i 19 år – hvorefter vi fik en lidt mere moderne formand i form af Carsten 

Hougs Lind, der var søn af den nye tid med computere m.v. Han har bl.a. lavet vores flotte og me-

get informative hjemmeside  www.abc-træfældning.dk/privat 

 

(”Tungen lige i munden,” Ole Hjort) 

Det andet behøver jeg ikke at gøre særlig opmærksom på – og det er alle de Beach Parties, som jeg 

holdt gennem 27 år. Det var feststemte familiemedlemmer, naboer og gode venner med sol og 

skumsprøjt lige ned til vandet, hvor næsten alle boltrede sig i det våde element, hvor næsten alt blev 

prøvet - windsurfer, katamaransejlads, vandski og parasailing med drage eller faldskærm. Som vært 

havde jeg lokket med fri bar. Det var der ingen der fortrød. 

 

Nette 60 – og - jeg 70 år 

Jeg var meget glad ved at se alle disse positive og glade mennesker. Og jeg er overbevist om, at selv 

de mindste kan huske disse herlige beach parties, som sluttede ved min 70 års fødselsdag i 2001. 

Samme dag fejrede vi kusine Nettes 60 års fødselsdag. Ved den lejlighed havde jeg arrangeret fest-

middag for de 93 deltagere i et stort 100 mands-telt. De kom tilrejsende fra fem nationer. For mig 

var det også særlig festligt, idet jeg havde besøg fra USA af min søn, Birger, og mine to børnebørn 

Kris og Lily, der begge lyder navnet Baastrup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kirsten, Nette, Ib, Sebastian, Jonas, Josephine, Kristine, Birgitte N. 2001. 

http://www.abc-træfældning.dk/privat
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Anne N., Jytte, Nicolas, Kiss, Birgitte N., Karen N. 2001. 

 
Imses efterkommere: Anne, Poul, Alice, Eva, Kristine, Kristian, Morten, Birgitte, Dianna, Marianna, Bjørn N., 
Peter, Karen N. 2001. 
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Elses efterkommere: Grenville, Martin, Helle, Pernille, Thomas m/ Gustav, Bjørn, Ole Hjort, Karin, Tim, Mi-
yako, Alan, Kim m/ Sebastian, Anya, Raph m/ Else, (forrest): Nette, Tobias, Mathias, Jonas, Louise, Jose-
phine. 2001. 

 

 

 

Marthas efterkommere: Karen, Anne-Marie, Carl-Erik, Ole, Dorthe,  Martin, Carsten, Julian. 2001. 
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Astas efterkommere: Lise, Nick, Kiss, Susan, Birthe, Susanne, Jørgen, Hanne, Halvor, Suzy, Per, Christina, 
Marianne, Helene, Vibeke, Glenn + 5 børn. 2001. 

 

 

 

 

 
Kiks efterkommere: Ditte, Nghi, Ib, Cæcilie, Birger, Hans, Kjeld Jytte m/ Lily, Bitten, Claus, Anne-Mette, Nico-
laj, Kris, Casper, Benjamin. 2001. 
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Vesntre: Marianne, Kirsten, Mark, Christina. Højre: Nicolaj og Benjamin. 2001  

 

 

Nu som 76-årig sidder jeg tilbage med nogle pragtfulde og dejlige minder fra morfars sommerland i 

Veddinge Bakker og er meget taknemlig for at jeg måtte opleve alt det.  

 

Ib 
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Jytte 

 

”Nu kører vi lige ned i vandet”, var far og mors advarsel, når vi kørte gennem 

skoven oppe fra murstenssøjlerne og ned til Villa Kib. Vi skulle holde sommer-

ferie. Dengang (1944) var træerne ikke så høje, så det så virkelig ud som om, vi 

kørte lige ud i vandet. Vi havde ikke bil, så én af mine erindringer var, at 

Viggo/Ove hentede os med hestevogn. Det var under krigen. 

 

Mor Kik kom altid med en sætning, når et eller andet var specialt dejligt: ”Hvad 

har vi gjort, for at have det så godt?” Og det var ofte om de skønne stunder, vi 

tilbragte på landet.  

Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan livet 

villet have formet sig for os, hvis ikke Mor-

far havde anskaffet Strandhytten i Sejerø-bugten, hvor vi siden 

har hentet sundhed og glæde, sammenhold og oplevelser. Vi har 

gået lange ture langs stranden eller i bakkelandet. Havde vi lege-

kammerater og venner med derop, var det ikke uden en vis 

stolthed, vi kunne fortælle, at det var gammelt morænelandskab. 

Åh, hvor jeg elskede at løbe gennem det høje, gule græs, der helt 

gemte mig. 

Søstrenes indbyrdes kærlighed og humør har givet dejlige min-

der.  

Jeg kan kigge ud på vandet, igen og igen. Farvespillet skifter 

ustandseligt, og vi kan se havet – det ene øjeblik det mest fortryl-

lende, stille ”spejl” og næste: det vilde hav i oprør med skum-

toppe. 

 

Morfar og mormor. 

I må høre, hvad vores mor fortalte, da mormor og morfar skulle 

giftes (i 1922) Det er så grotesk, men dengang tænkte man simpelthen anderledes: 

Mormor måtte, for ikke at være til for stor økonomisk belastning for sin kommende husbond, lade 

alle sine gode, stærke, smukke og sunde tænder trække ud inden brylluppet, og måtte derfor gå med 

protese resten af livet. Det var åbenbart almindeligt dengang. Det gør vir-

kelig ondt helt ind i min sjæl! Hvad siger I så? 

 

1938 – ca. 1958  

Man kan inddele den kære familie på landet i fire hovedgrupper:  

de gamle, de voksne, de unge og børnene. 

De gamle var Morfar og tante Ingeborg, 

De voksne var mosterne og onklerne: Asta & Erik, Karen & Johs., Martha 

& Johannes, Else & Kai. 

De unge var første og andet ”kuld”: Birthe & Kiss, – Bitten & Ib, -  

Ole S.C., & Inger, Bjørn & Inge Merete, oftest kaldet Inge. 

Børnene var: Lise, Jytte, Jens i Viborg, Jørgen og Annette, kaldet Nette. 

 

 

 

 

Inge Merete og Jytte. 
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Minderne fra min barndom er som et patchworktæppe. 

Jeg elskede min storesøster, men der var jo 12 år 

imellem os, så vi legede ikke sammen.  

 

Derimod kan jeg fortælle om kusine Inge Merete: 

Der var en lille kamp mellem Inge Merete og Inger 

(Sloth) om at være den ”bedste”. De ville begge lege 

med mig. Jeg har vel været en to-tre år. Når Inger 

kom over til Kib, ville hun altid putte mig ned i en 

kasse, og jeg ville i hvert fald ikke ned i den kasse; 

og når Inge Merete kom for at lege, var hun meget 

mer’ ”hitte-på-som”, idet hun havde samlet levende 

snegle, der skulle lave væddeløb op ad vinduet ind til 

”Fruerstuen”, hvor jeg sov til middag, - og det var 

lige noget, der kunne fange min opmærksomhed, så 

Inge vandt – igen og igen til stor ærgrelse for Inger. 

Inge Merete tog mig også med ud for at plukke evig-

hedsblomster, som hun lavede kranse af. 

 

I ”gamle” dage boede Birch-Jensen på den gule gård, som dengang var hvid, på hjørnet af Ellebak-

ken og Strandgårdsvej. (Vejene havde slet ikke navne dengang!) Gården fik senere navnet Knakker-

gården og der kom et ishus deroppe. Man kunne leje overnatningsplads, men dengang, det var ”da” 

var der ingen sommerhusudstykninger på hans marker - kun roer, korn og køer.  

Derfor var det med en vis fryd, vi passerede hans marker, når vi, Lise, Nette, Ulla, en legekammerat 

og jeg skulle hente mælk, for dér kunne vi skrige, så kun køerne virrede med ørerne. Engang skulle 

vi se, hvem der kunne vine højst, og vi spruttede af grin, når det blev de ynkeligste hvin, og vi stod 

helt op på tæer, for at nå endnu højere toner. Det, der gjorde disse ture uforglemmelige, var Lises 

historier om små mus og andet troldtøj. Både Nette og jeg elskede historierne, og turen gik som en 

leg. Lise forstod at holde spændingen ved lige, så historierne fortsatte aften efter aften. En gang 

imellem skulle vi lige have lidt af den lune mælk, som vi hældte op i låget og drak. 

 

Min mor havde én kjole, jeg specielt godt kunne lide: den lilla 

kjole. Når hun skulle være særlig fin, f.eks. til Asta og Eriks sølv-

bryllup, 9.juli 1945, der blev holdt oppe på Bugten, spurgte hun:  

”Nå Jytte, hvilken kjole synes du så, jeg skal have på?” hvortil 

jeg med drømmende stemme svarede: ”Den lilla!” 

 

Min mor var pragmatiker. Hun havde f.eks. mange ”fyndord”, 

som stadigt hænger ved:  

”Det ene skal passes, det andet ikke forsømmes.” – Eller hvis jeg 

f.eks. ønskede mig noget alt for dyrt, - tøj, sko, cykel. . . røg det 

ud af hende: ”Jeg tror, du raser!”  

Hun havde også anlæg for det dramatiske: engang ved sommer-

tid, faktisk en smeltende varm dag, hørte hun, at Ulla (legekam-

merat) og jeg sad inde i værelset og ”gnattede” lidt (var ikke 

enige); hun havde klædt sig ud i nissetøj, bankede på døren, stak 

Jytte og Bitten. 

Karen (Kik). 
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hovedet ind - - og sagde med dyb stemme: ”Hvis I ikke er ordentlige, kommer jeg ikke med gaver 

til jul!” 

Når min mor sang ’Mors lille Ole i skoven gik’, fik den en gruopvækkende drejning. 

Den kender du nok, men når hun kom til linien, da lille Ole fandt en legekammerat, som var en 

bjørn, sang hun altid: 

  ”Mor kom og så det og mor hun skreg!  

(synges meget hurtigt):  Bamse blev bange og løb sin vej … 

  

Jeg siger bare, hvem ville ikke også blive bange? 

Jeg tror, der var lidt af en dramatiker i mor. Når der var mørkt i rummet, og vi var lidt bange, sagde 

hun med dyb, uhyggelig, rystende og fremmed stemme: ”Hvem har stjålet min guldtand? Hvem 

har stjålet min guldtand? - Hvem har stjålet min guldtand?” 
”DET HAR DU!!!!”  Selv Hans gyser endnu!! 

Når Ditte pillede næse, sagde min mor til hende: ”Pas på, fingeren ikke knækker”, og da Ditte bed 

negle, specielt 2 af neglene var dejlige at bide i, bød min mor hende den enorme sum af 5 kr. for at 

holde op med at bide - og Ditte holdt op! 

 

Min far var en rigtig ”bulderbasse”: når han rømmede sig, sad alle små fugle fastklinet til grenen 

og turde ikke give et pift fra sig, før alt var blevet stilhed. Mine skoleveninder var aldrig hjemme 

hos mig, da de var bange for ham. Han havde enorme buskede øjenbryn, så han så bøs ud. Når han 

så talte, havde han ikke kun udseende imod sig. Han var som en ruhåret terrier:- både ruhåret ud-

vendig og indvendig. – Og for himlens skyld: når han nøs! - - - Så blæste alt og alle til de fjerneste 

galakser.  

Men han kunne også lide at spøge: Når han skulle tage zink-skodderne af på villa Kibs vinduer – 

forår og efterår, raslede han med dem for sjov, så det lød som rigtig tordenvejr. Og nytårsaften var 

han oppe på loftet og hentede en kasse med de skæggeste løjer. (Det var det eneste, jeg gerne ville 

have arvet efter hans død, men væk var den!) 

 

Jeg var afgjort hans øjesten. Jeg fik 2 øre for at kilde ham i nakken.  

Engang havde han fået den idé, at jeg (4 år) skulle sidde nøgen på parasolstenen på Kibs terrasse i 

solskinnet med en blyant og lade som om, jeg spillede blokfløjte. 

(Var han måske visionær og kunne se, at jeg i mit voksne liv skulle undervise børn og voksne i 

blokfløjtespil og selv haft mægtig glæde af det?) 

 

Min morfar (Ernst) var meget optaget af Indre Mission, og det har da også præget os i mere eller 

mindre grad. Jeg husker at jeg legede med ”Bamse Kjærsgaard”, den brune leddeløse, ikke særlig 

kønne, men elskelige bamse, der havde mistet det ene øje. Jeg tog krucifikset fra væggen, og fandt 

på en leg, og sagde: ” Nu skal vi se, hvem der kan stå længst på hovedet: Jesus eller Bamse Kjærs-

gaard”. – Jeg lod bamsen falde og udbrød: ”Store Jesus, Jeg vidste nok, du var den dygtigste.” Det 

var min barnetro. 

 

Stranden, vandet. 

Vi elskede at gå i vandet og hoppe ”10 – 20 – 30” og havde som mål at svømme ud til revlen.  

(2. revle vel at mærke). Bagefter løb vi om kap på den grønne sti langs stranden for at få varmen og 

så hen på ”Rædsels-kabinettets” varme mur (det røde badehus) og lave aftryk af våde kroppe og 

munde. Dengang var verden mild og god, når vi lå og kildede hinanden med græsstrå og nød at få 

sol på maveskindet. I dag (2014) må vi se, hvor meget havet har efterladt til os af den grønne sti. 

Vinterstormene er hårde ved den. 
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Modsat Lise, husker jeg aldrig, at jeg blev vasket, der var der intet badeværelse eller varmt vand i 

KIB. Til gengæld gik vi jo i vandet næsten hver dag. Men strenge instrukser: aldrig i vandet alene. 

Et andet billede, der er mejslet ind i hukommelsen, er begrebet SANDBY, hvor Lise og jeg begav 

os med madpakke og vækkeur til stranden og legede en hel påskeferie. Nette var med, da hun blev 

lidt større. Fuldkommen opslugt var vi af legen – og også henne på ”de store sten”, hvor vi indret-

tede os med ”lejligheder, bibliotek og teater”, så vi nær glemte tiden. 

Vi elskede at samle sneglehuse og konkylier til halssmykker. Spændende sten fandt vi ved stranden 

og senere skulle jeg altid samle store sten til stensætningerne oppe ved huset. Vi måtte ikke gå op 

uden sten! 

 

En påske viste et af naturens luner sig for os: ved starten af ferien var hele bugten dækket af en ene-

ste isflage, som forsvandt en nat – velsagtens østenvinden skubbede til den. Da ferien var slut kom 

isflagen sejlende stille ind igen – og nu må vestenvinden jo være den skyldige. 

 

Alt det kryb 

Lise og jeg var sammen hver dag, og hun var altid den, der fandt på legen; jeg fulgte trop, som 

f.eks. dengang, vi fandt alle de bitte små haletudser, som skulle ned til deres vandhul. Hvad kan 

man bruge sådan nogle søde små haletudser til? Jo, selvfølgelig skulle vi lave væddeløb med dem. 

Men de ville jo ikke den vej, vi ville have, - - så de måtte have seler på. Sytråd snerrede for meget, 

så vi måtte bruge uldtråd, så det ikke ”gjorde ondt”! Om aftenen skulle de i stald og om morgenen 

lå de indtørrede i solen – med seler på! – Hvor kan børn dog være tankeløse. 

 

Vi havde mange mus, som elskede at ligge og hygge sig i det sengetøj, vi havde ladet ligge deroppe 

vinteren over, - - - åh! mange er de vattæpper, mor måtte kyle ud, når musene havde gennemtisset 

og - pøllet i dem og ædt huller i sengetøjet.  

Men det var dog et forfærdeligt syn, når musen var gået i en fælde: øjnene stod ud af hovedet. 

Andre ubudne gæster? jo, jo! En aften sad vi oppe i storstuen i Kib og hørte noget pusle udenfor, og 

nogen mente, at have set en mand, der stod og kiggede ind i storstuen!! De modigste løb ud for at 

lede efter manden, for vi havde hørt om tyverier i nogle af de andre huse, og nu skulle han simpelt-

hen fanges. – Med økser og spader! Den hele nat forløb. Vi andre sad fuldkommen anspændt og 

ventede til kl. 5 om morgenen. Det var virkelig et anti-klimaks, da de ikke fik fat i en rigtig tyve-

knægt, men rart at vide, at de havde forsøgt. 

 

Æggesnaps og andet godt 

Undertiden fik jeg lov til at tage min legekammerat, Ulla med op. (Ulla boede på Kong Georgs vej 

26, hvor vi boede i nr. 42.) Og vi skulle røre æggesnaps. (Nu må du huske, at alle vore barndoms-

æggesnapse foregik før campylobacter- og salmonellabakterier blev kendt. (Man kunne sagtens få 

”Roskildesyge” med dårlig mave og opkast, men ingen tænkte på rå æg i den forbindelse. Men i 

denne sammenhæng blev vi heldigvis ikke syge.)  

 

Tilbage til Ullas og mit æggesnapsorgie. Vi skulle have noget helt specielt med piskede æggehvider 

i den rørte æggesnaps. Og vi piskede, til de blev helt stive. Åh, det var guf. Man kan vel egentlig 

sige, at vi åd. (Hvis du ikke ved det, vil jeg lige på dette tidspunkt betro dig en hemmelighed: ægge-

hvider udvikler gas i tarmene, - som resulterer i prutter, hvad vi altså ikke vidste.) Nå, men mor 

genner os i seng ved 8-tiden og synes vist, det er rigtig hyggeligt at vi ligger derinde og griner og 

snakker. På et tidspunkt skal vi dog sove, så hun åbner døren for at sige: ”Nu skal I altså . . . 

puuuuuuuuuuuuuuuuuuh!” og smækker døren i. Luften var tyk af prutter.  

Vi skreg af grin og så kunne vi ligge i fred og fnise og fise videre, indtil trætheden overmandede os.  
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Æggesnaps var en fast bestanddel af sommerens lækkerier, men ikke så dramatiske, som denne. 

Vi skulle dog altid eksperimentere og putte forskelligt i, såsom kakao, mel eller små lækre skov-

jordbær, som vi først havde trukket på græsstrå, – og skønt var det at sidde på Bugtens terrasse sam-

men med Lise og Nette i solnedgangen, eller indendørs, mens tordenen buldrede løs og se, hvis æg-

gesnaps, der blev pisket mest hvid.  

Apropos tordenvejr husker jeg, Ulla og jeg sad på UDKIGSBÆNKEN foran Kib under en regn-

frakke og gøs ved de uhyggelige lyn og buldrende brag. Hver gang skulle vi forsikre hinanden om, 

at det var godt, sommerhuset havde lynafleder og at vandet trak lynene til sig. 

 

 

Gale katte får revet skind 

Frugthaven ligger på en meget skrå bakke. Jeg kunne ikke fordrage at gå derned og plukke ribs, sol-

bær eller stikkelsbær. Man står elendigt, man stikker sig, man brænder sig på brændenælderne, flu-

erne driller i øjnene og - - - spanden, som skulle være fuld, før man kom hjem – væltede ned ad 

bakken og alle bærrene trillede ud. Så er det, man kommer tudende hjem til mor! - Og mor og mo-

ster Martha stod altid på hovedet i syltegryderne og ventede og spurgte: ”Hvor er bærrene?”  

 

Jørgen (Sloth Christensen) havde lavet en legebil af et gammelt barnevognstel,som skulle ud og 

prøvekøres for første gang. Jeg fik lov at sidde bagpå, og det var vældig skægt at suse ned ad de 

mindre bakker, men - - - da der kom fart på ned ad den store bakke fra udkigsbakken ved Høve, 

blev jeg grebet af panik og jeg skreg af mine lungers fulde kraft lige ind i Jørgens øre. Han blev 

så forfjamsket, at vi røg lige ind i det store træ, der stod i vejen, legebilen knustes og vi humpede 

slukøret hjem, og han bedyrede, at jeg aldrig måtte få flere ture hos ham.  

 

Vi har altid haft hund. Det skulle altså kun være nogle, der ikke kostede noget, så da far hørte om en 

Rottweiler, 1 år gammel, der skulle aflives . . . fik vi den. Mine forældre havde intet kendskab til 

Rottweilere og hundeopdragelse over hovedet – og slet ikke indsigt i, hvilke karaktertræk og kræf-

ter sådan en hund på 1 år kan have.  Samme dag, den ankom skulle den ud i køkkenet. 

Bitten var ellevild over den store hund. Jeg sad ude på mit elskede hjørne på køkkenbordet og Bit-

ten blev ved at sige til hunden: ”Kom så da, kom så da!” og fik den til at hoppe op ad sig. Hunden 

blev mere og mere vilter og - - - pludselig - - - sprang den på mig, bed mig i overlæben og kradsede 

mig på kinden. Her kan du tale om blod: der stod et fad i køkkenvasken, og det så ud, som om det 

blev halvt fuldt af blod. Hunden var sikkert ikke ond, men ukendt med os og uvant med at blive le-

get med på den måde. Ba-bu, ba-bu – ind og blive syet. Der var seks voksne til at holde mig, sådan 

sparkede jeg, for man kunne åbenbart ikke finde ud af at lokalbedøve læben. Men jeg fik skam 25 

øre for at have været ”så flink”. Så hurtigt blev en lille piges ansigt skamferet for livstid. – For altid 

med smerter og ubehag. Øv! En hel måned fik jeg flydende kost gennem et sugerør. Lægen, der 

skulle fjerne plasteret efter en måneds tid, satte mig i en ”skruestik” 

imellem sine ben og flåede plasteret af, så jeg troede, hovedet røg af 

ved samme lejlighed. 

 

Sang, remser og leg 

TIP (”Mus”) 

Mor, Kik var berømt for den leg, hun kaldte TIP. Det var en leg, hun 

diskede op med, når vi var rigtig mange. Der blev lagt et væld af her-

ligheder ud på bordet, slik, frugt, små spændende ting osv. En af os 

skulle gå ud, de andre blive enige om, hvilken ting, der skulle være 

”tippen”. ”Nu må du komme”, var signalet, og så måtte han/hun tage Nicolaj og Nghi spiller “Tip”. 
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alt på bordet, indtil – indtil hun rørte tippen. Så skreg alle i et uartikuleret brøl: TiiiiiiiiiiiiiiiiiiiP, og 

så måtte man ikke få flere. Hvis man var heldig at kunne tage alle tingene, sådan at kun ”tippen” lå 

tilbage, måtte man tage den med. (foto med TIP: Nghi og Nicolaj) 

 

Den sorte kunst, den magiske kunst. 

En mere fredelig leg var: ”Den sorte kunst” med selskabets helt store undren. Denne leg er med 

mange deltager og to, der kender reglerne. (Man må være så stor, så man kan huske regnbuens far-

ver: rød, gul, grøn, blå og violet.) Den ene person er spørgeren, den anden er hende/ham, der skal 

gætte og skal uden for døren, Resten af forsamlingen skal blive enig om en ting i stuen.  

 

Igen: ”Nu må du komme”. Spørgeren og ”gætteren” har forinden aftalt, at i første runde er det den 

første ting, der bliver nævnt, efter en rød ting, der skal gættes,. Spørgeren spørger f.eks. om 

mange ting, der absolut ikke er røde, ”er det den trækiste?” ”Nej”! – ”Er det døren?” ”Nej” osv.  

Til sidst: ”Er det stearinlyset?” (som er rødt), men sig ikke farven. ”Nej”, ”er det tepotten?” ”Ja.” – 

(Altså første ting efter en rød ting.) 

Næste runde skiftes de to, men nu med første ting efter en gul ting. Sådan skiftes de to til at spørge 

og gætte tingene. Næste gang efter en grøn ting, en blå og en violet ting. –  

Og de andre sidder måbende. Det er magi! 

 

 

Den første skål for General Puff var også en af standarderne. 

Vi sidder alle med hvert vort glas/kop og skal være meget opmærksom på, hvad mor gør, når hun 

starter.  

”Den første skål for General Puff” siges, mens hun tager glasset med 1 pege- og tommelfinger og 

drikker 1 gang. Sætter glasset med 1 lille smæld i bordet, tørrer det imaginære overskæg 1 gang 

med 1 finger, først med højre pegefinger på højre side af overskægget, så med venstre pegefinger på 

venstre side. 

Dernæst 1 slag med højre pegefinger ovenpå bordpladen, dernæst venstre finger på bordet. 

1 slag med højre pegefinger under bordpladen i højre side, så venstre. 

Højre fod: 1 slag i gulvet, - venstre fod 1 slag. Til sidst rejse sig 1 gang op fra stolesædet.  

 

”Den anden skål for General Puff, Puff”. 

Nu samme procedure, blot med tommel-, pege- og langefinger, (altså 2 fingre foruden tommelen.). 

Sætte glasset 2 gange. Alt som før, blot med 2: slå 2 gange i bordet, . . . rejse sig 2 gange i sædet. 

 

”Den tredje og sidste skål for General Puff, Puff, Puff”  

Og nu, som du kan gætte med 3 fingre osv. (tommel-, pege-, lange- og ringfinger og resten af det, 

der blev gjort ved før: 3 slag osv.) 

Nu skal alle gøre det efter tur. Hvis man glemmer en af tingene, er man ude.  

(Den, der leder legen skal ikke sige, hvad der blev gjort forkert. Bare at sige: 

”Desværre”, ”Forkert” eller lignende. Det forhøjer spændingen.) 

 

 

 

Mor lærte mig ganske tidligt en lille stille melodi:  

Moder kær. Hos mig vær.  

Vogt mig, mens jeg sover. 

Du vil ej forlade mig. 
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Jeg kan stole trygt på dig. 

Før måltiderne sang vi: 

  Nogle har mad, men kan ikke spise, (se noden bagest) 

  Andre kan spise, men har ingen mad. 

  Jeg takker dig Gud, for jeg er så glad, 

  For jeg kan spise og jeg har mad.  

 

Og vi lærte et vrøvlevers, som har fulgt os 

hele vort liv, og som er blevet en fast be-

standdel af hver fest, vi er samlet til: ”Oh, 

ser se lu la”. Melodien står på nodearket 

med sange. 

 

Oh, ser sé lu la, svi sva svo ra rikke da 

Oh, ser sé lu la, svi sva svo ra! 

Tjå, tjå, tjå, tjå fitte godt 

Svi, sva svo ra rikke da 

Tjå, tjå, tjå, tjå fitte godt 

Svi sva svo ra. 

Tjuu, ritte vitte, - vuu ritte vitte 

Vippe kadalje! 

Tjuu ritte – vuu ritte vitte 

Votsch – votsch – votsch! 

 

Jeg har samlet nogle af sangene på et ark.  

Den engelske, Miss Polly has a Dolly, var fast repertoire, en sang med fagter. (Jeg var 4 år).  

Vi lærte den af kusinerne, Yvonne og Joan, da de kom på besøg fra Canada. 

(Jeg må lige sørge for, at Ottilia lærer den, så den bliver i slægten.)  

 

Miss Polly has a Dolly, there was sick, sick, sick, (se node) 

So she called the Doctor very quick, quick, quick, 

The Doctor came with his great, big Bag, 

And he came like a Rabbit, tappe, tap, tap, tap. 

 

He looked at the Dolly and he shook his Head, 

He said: “Miss Polly, you must put her to Bed, 

And give her some Powder and a Pill, Pill, Pill, 

And tomorrow you will se me with the Bill, Bill, Bill. 

 
(En lille leg, der vises med hænderne: ”huset” er din lukkede hånd. Tommeltot er ”musen”, der gemmer sig inden i og 

som springer ud. ”Katten” er den anden hånd, der nærmer sig faretruende, og på RASK bliver musen ædt af katten): 

”En mus, en mus. Den sidder i sit lille hus. Den SPRINGER UD og ser sig om. ”Hvis bare ikke kat-

ten kom”. Men sagte katten nærmer sig. Den glæder sig til musesteg. – Og RASK en klo i musen 

slår og æder den med hud og hår.” 

 

Hun lærte os også det fantastiske RØVERSPROG. Vi kunne tale sammen, uden at nogen forstod 

os. Hvor herligt. Jeg vil åbenbare koden her: Alle vokalerne siges, som de er. Alle konsonanter bli-

Jytte, Anne-Mette, Nette, Lise, Bitten, Hans, Ditte, Josephine  
synger ’Oh, ser se lu la’, 2001. 
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ver udvidet med et O i midten (altså gentagelse af selve bogstavet), således at bogstavet B på røver-

sprog kommer til at hedde: BOB. Et D bliver DOD, G: GOG, osv. (Det var vist tegneren og forfat-

teren Jørgen Clevin, som ”kreerede røversprog.) 

 

KOK A NON – DOD U - TOT A LOL E - ROR Ø VOV E ROR SOS POP ROR O GOG? 

Vær så god, kan du tyde det? 

 

Vi kunne i dagevis spille Matador, når det satte ind med regn og rusk, og vi fik af og til lov til at 

lade spillet ligge åbent til næste dag, så vi kunne fortsætte. 

 

Dengang var der ingen restriktioner om bål mellem 1. marts og 1. oktober, så vi lavede ofte bål, 

hvor vi ofte sang tostemmige sange. Det gav en fantastisk fællesskabsfølelse. Åh, de aftener ved bå-

let på stranden eller pejseaftener. I det hele taget sang vi meget mere, end vi gør nu om dage. 

Der blev også sunget ved frokoster og middage f.eks.  

Vi kan sagtens være glade, når vi får, hvad vi kan li’. - - (se node bagest.) 

Skål for den, der både løste glasset gåde OG fandt på, hvad der sku’ hældes i.” SKÅL!  

 Og mange af os har belemret diverse selskaber med lejlighedssange; jeg har faktisk samlet min be-

skedne ”produktion” i mapper. Det har været skægt, og fest-deltagerne måtte finde sig i det! 

 

Mor var jo ikke jyde for ingenting, så når ”noget” kom i vejen, og det ikke gik så godt, sagde hun: 

”Der ku’ nemt kom’ en knot’, hvor der et’ måt.” (Der kunne nemt opstå besværligheder, knuder, 

hvor der helst ikke måtte.) 

Og kom jeg ind med blodet flydende ned ad benet, sagde hun bare til min store irritation:  

”Gale katte får revet skind” – (jeg opfattede det som: Gale katte. Forrevne skind.) 

 

Da min mor og far blev skilt, boede jeg rigtig mange steder, det år. Jeg talte 19 forskellige steder. 

Alle familierne var fine og søde og er skyld i, at jeg trods alt fik en god barndom. 

Et af stederne var hos Martha og Johannes, både i Varde og på Strandhytten. Min mor og jeg boede 

der, og vi indgik i dagligdagen. Jeg gik et helt år i Varde skole og skam få mig, hvis jeg ikke kunne 

tale jysk, så jeg stod ude i køkkenet hos køkkenpigerne, som lærte mig det rigtige ”svung” over den 

jyske udtale. 

 

På Strandhytten var Jørgen + en kammerat, Mogens og jeg en dag gået over til Bliddals for at lege 

på deres høloft. Det var skønt at hoppe i høet, og vi glemte tid og sted og kom for sent til frokosten. 

Da vi endelig indfandt os, blev onkel Johannes så vred, at jeg fik stuearrest og måtte ikke få noget at 

spise mere den dag. Jeg var grædefærdig, for jeg var blevet godt sulten af al den tumlen. Den ene af 

køkkenpigerne var nu en ”guttermand” og stak nogle kiks ind under døren til mig, uden at onkel Jo-

hannes opdagede det. 

 

Og nu, vi er ved ”spiseriet” på Strandhytten: Martha var en kærlig sjæl og ville gøre det så godt, så 

godt for sine gæster, men måske var der et punkt, hun overdrev. Når vi sad ved det lange spisebord i 

storstuen, var det jysk skik, at gæsterne ikke skulle mangle noget, så hun ville hele tiden have alle 

fadene til at cirkulere: ”Åh, Ib, vil du lige sende kartoflerne over til Poul. ” – ”Vi skal lige have rød-

bederne herop.” - ”Der skal lidt steg ned i den anden bordende!” – Hun havde fantastisk evne. Og 

sådan kørte det hele måltidet igennem, så vi knap nok fik tid til at spise. Fadene piskede rundt! 

 

Engang gik man meget stille rundt på Strandhytten. Der blev hvisket, og folk så triste ud. 
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Jeg fik senere at vide, at én af de unge piger, som tjente på Strandhytten, en meget tyk pige, var gået 

ned for at bade - - - alene! – (Vi fik jo altid at vide, at man aldrig måtte bade alene), men den unge 

pige var måske så genert og ked af sin uformelige krop, så hun ikke ville vise den for andre og var 

altså gået alene i vandet. Men det var én af disse dage med mega bølger og vild understrøm. – Hun 

var vel skredet på de glatte sten!  

Da hun ikke viste sig ved ”madlavningstid”, begyndte man at lede efter hende. 

 

Man fandt hende død nede i strandkanten. Man gik meget stille rundt den sommer. 

 

Ib var en vildbasse, men en gang fik han brugt sine kræfter på en konstruktiv måde: snoren i flag-

stangen var knækket, så han måtte, som en anden abe, kravle op ad flagstangen for at få sat snoren i, 

så vi igen kunne hejse flaget om søndagen – og han gjorde det sku’.  

Ib havde også et sødt sprog som lille. Hans fødselsdag er den 21. august og mor spurgte ham: ”Nå 

Ib, hvad vil du gerne have til middagsmad på din fødselsdag?”  Og Ib svarede: ”Magelon og stan-

kelben!” (Melon og stegeben. ”Go’e ben” var billige.) 

Han gjorde også noget ved det, når der var nye små kartofler: 81 stk. til et enkelt måltid. 

 

Ib fandt engang en stor jernbøje nede ved stranden. Den blev bakset op til Kib, hvor han og far 

snedkererede et stativ, så den kunne bruges til gong-gong til advisering af spisetiderne.  

 

Vi skulle altid råbe: ”JAAAAAAAAAAAAAA”, når der blev gonget. Æv! De andre skulle da ikke 

råbe, når der blev gonget! 

 

Da Ib var blevet større: Mor havde købt en lækker bordeaux badekåbe til sig selv, men da Ib så den, 

tog han den på og sagde: ”Mor, kan du ikke se, den er herre-bordeaux?” Og så slog han sig på 

brystkassen og sagde: ”Bim, bam, busse. Nu skal vi ha’ noget kaffe!” og vi grinede.  Mor kunne da 

selvfølgelig godt se, at badekåben var ”herre-bordeaux”, så Ib fik lov at beholde den.  

 

27 gange har Ib inviteret til beach-parties på fødselsdagen. Sidst i 2001. Derom har han selv skrevet  

 

Mor og jeg boede i en stor gammel lejlighed på Forhåbningsholms Allé 33, 3.th. Fætter Hugo 

Nauntofte skulle leje et værelse, mens han studerede. Han var noget af en bulderbasse. Når han 

skulle fra sit værelse ned ad den lange gang til køkkenet for at vaske sig, løb han ”splitterfornøjet” 

derned, og Jytte (11-12 år) gjorde store øjne, da hun aldrig havde set en nøgen mand og hans vel-

voksne ”klokketøj”. Mor blev vred og sagde til ham: ”Du må altså betænke, at Jytte kun er et barn.” 

De følgende morgener hængte han blot en avis på ”klokketøjet” og råbte vildt og heftigt: ”Pas på 

dernede”, mens han styrtede ned i køkkenet for at vaske sig.  

 

Poul Nauntofte boede også en periode dér, og han nåede at forarge mig i den grad, når han betroede 

mig, at han drak af snapseflasken. (Poul, det pæne menneske!) 

 

Kib, K.B.Hallen & Prikken 

Sommerhuset Kib blev bygget i 1938, da jeg blev født. Min far var absolut ikke bygningsingeniør, 

så huset blev bygget i beton - alt for tæt, så det kunne ikke ”ånde”, hvorfor der måtte bores ”ånde-

huller” i vindueskarmene.  

Indvendigt lavede han en smart elevator til madvarer, fordi køkkenet lå i underetagen. 
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Vores far havde telefon i sit soveværelse, så han kunne komme i kontakt med sit firma, Ingeniørfir-

maet Johs. I. Baastrup i Kbh., selvom han havde ferie. Når tordenvejret buldrede om natten, og ly-

net slog ned, ringede telefonen hver gang. Det vækkede ham, så, - eftersom han var en rigtig ”Ole-

opfinder”, savede han et stort hul under dørmåtten og lavede en plade, som kunne fjernes.  

Det var meningen, han skulle kravle ned i underetagen igennem hullet for at få sin nattesøvn, når 

det blev tordenvejr, så han ikke skulle udenfor i regnen.  

Men, oh, ve! Da han virkelig fik brug for den, var han blevet for tyk og sad fast i hullet! (Hvem stod 

og grinede dernede?) 

 

Da mine forældre blev skilt, tilhørte Kib min mor, (særeje), men det var dyrt i ejendomsskatter 

m.m., (også dengang!) så huset blev udlejet for at dække nogle af udgifterne, så vi kunne beholde 

vores lille paradis deroppe.  

 

Med til Kib hørte et redskabsrum, et gæsterum + 

et das. Disse rum skulle gøres i stand, når Kib 

blev lejet ud, så hun og jeg kunne bo der om som-

rene. Mor knoklede og fik et fint, men primitivt 

sommerhus ud af det med tonsvis af kit, maling 

og kilometervis af hæfteplaster (som hun ”fik” fra 

Rigshospitalet eller Vester Fængsel, hvor hun ar-

bejdede, schhhh! sig det ikke til nogen!)  

Nu skulle huset have et navn. Da mor hed Karen 

Baastrup, kaldte hun huset for K. B. Hallen for 

sjov. Vi brugte primusapparat til at koge maden 

på, og ”Lucullus tempel”, et betonrum bygget ind 

i bakken, var ”køleskab”. Sådan! Nød lærer nøgen 

kvinde at spinde.  

 

Da Lise og jeg blev lidt større, vel en elleve - tolv år, måtte vi bo alene i ”K. B. Hallen”. Det glæ-

dede vi os meget til. Lises hof ret var - - - og er: spagetti, evig og altid spagetti. Jeg kendte ikke no-

get til ”madkunst”. Lise fortalte, de skulle op i en si, når de var kogte, så vandet kunne løbe fra. Hun 

holdt sien og jeg hældte spagettien i -– vi glemte bare at holde sien ind over vasken!  

Hun fik det skoldhede vand ned på låret med frygtelige brændevabler til følge. Moster Martha var 

uddannet sygeplejerske, så hun kunne hjælpe med forbinding. Resten af den sommer måtte Lise 

have forbinding på og ikke gå i vandet.  

Jeg syntes, det var min skyld, så jeg følte stor skam og var bundulykkelig. 

 

Engang var mine to legekammerater, Ulla og hendes lillesøster, Tove, med på landet en efterårsfe-

rie. Ulla, Tove, Lise, Annette og jeg gik på opdagelse ovre ved Lærkereden. (Lærkereden var et 

smukt bindingsværkshus med stråtag, der blev benyttet som børnekoloni og refugium for diakonis-

sesøstre. På et tidspunkt stod huset tomt, blev brugt af narkomaner og blev senere revet ned.) Der 

var en skøn bakke, vi gled ned ad på store papstykker; vi havde uhyrlige oplevelser, kort sagt et vir-

keligt liv for sådan nogle tøser i 11-12 års alderen. 

Da vi kom hjem til Kib, havde mor tændt op i komfuret i køkkenet, så der var hyggeligt og varmt. 

Vi stod med blussende kinder og fortalte om vores oplevelser. Mor fandt på et navn til vores lille 

gruppe, når vi legede sammen ovre på bakken.  

Med dyb og bævrende stemme sagde hun: J U T A L. (Forbogstaverne på vore navne.)  

Vi gøs og spiste os mætte i dejlig mad og væltede omkuld af den friske luft og oplevelser. 

K.B. Hallen. 
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Prikken 

Bitten og Per havde efterhånden fået tre børn, så de overtog K. B. Hallen, men nu opstod der jo et 

problem: hvor skulle mor (Kik) så bo?  

Fætter Hugo Nauntofte kendte en murermester Grå, der havde et lille hus til salg.  

Det lå ved Vintapper søen. Hugo og Per Helweg købte det til mor, (800 kr. for huset og 800 kr. for 

transporten.) Huset skulle transporteres op til landet i påsken 1961 på en stor lastbil. 

Men denne transport blev noget af et mareridt. Opturen gik fint, det var jo fantastisk at se et som-

merhus på en lastbil. Hovedhus og veranda måtte skilles, da hovedhuset skulle trilles ned over Kais 

grund – ca. dér, hvor Ebbes (Betts) hus ligger nu. I den anledning måtte Kai ofre to træer, så huset 

kunne rulles ned på vældige stammer hen over Solengen, som engen hed dengang.  

Kai var meget øm over sine træer og dygtig til få dem til at vokse sig smukke, så at han skulle aflive 

to stk., huede ham bestemt ikke. (Men nu stod huset der, så ned skulle det.)  

Men uheldet var ude: fra det skønneste forårsvejr med sol og kvidrende fugle blev landskabet på 

kort tid forvandlet til et vildt snevejr, der gjorde terrænet ganske ufremkommeligt med sjap og søle. 

Da verandaen havde mange vinduer, måtte den ikke rulles ned. De måtte køre den ad en lille skov-

sti, som lå det sted, hvor Birthe og Gert Vigs hus nu ligger og hen til hovedhuset. Men nemt var det 

ikke: Verandaen blev hængende oppe i trækronerne, og den ellers fænomenale entreprenør Grå bak-

sede!  

Verandaen, der stadigt hang oppe i trækronerne, kunne nu slet ikke rokkes i den bløde jord. Lastbi-

lens hjul lavede hjulspind. Vi fik kylet nogle grene og gamle madrasser ind under hjulene, - som i et 

splitsekund blev smasket ud til siderne. Der blev sendt bud efter en traktor, der skulle trække lastbi-

len, - men ikke om den genstridige lastbil ville flytte sig en mm. Nu blev der talt med ”store bogsta-

ver”, og så kom der en endnu kraftigere traktor, der skulle trække den mindre traktor, der skulle 

trække lastbilen, der bar verandaen. Og nu lykkedes det! 

 

Og her er et bevis på familiens sammenhold: alle, der var på grundene, som overhovedet 

havde kræfter, kom ned og hjalp med at fælde træer og planere grunden, hvor huset skulle stå. 

Trillebøre og baljer med sandjord blev flyttet i rasende tempo og kylet ud over skrænten. Alle var 

våde til skindet af smeltet sne og sved. Da huset endelig var kommet på plads, havde mor lavet 

lækre madder, som blev serveret i K. B. Hallen. Kai hentede aviser, der kunne proppes ind på bryst 

og ryg, så vi undgik forkølelse, og han ofrede sin snaps på de udmattede våde mus (på trods af de to 

træer, ”som måtte lade livet”) . ”KUK-KUK! 

 

På det tidspunkt havde vi, Kjeld og Jytte den sødeste lille cockerspaniel, Diana. Det stakkels kræ 

havde ikke fået mad den dag, så den var glubende sulten. Mor ville sætte resten af madderne ind i 

det andet værelse, hvor der var køligere. Hunden løb lige i hælene på hende, for det ku’ jo være, der 

faldt en lille bid af. Pludselig blev dens drøm til virkelighed, - for mor, der havde våde gummistøv-

ler på, gled bagover med fadet, faldt og knaldede baghovedet i gulvet, og madderne fløj til alle si-

der. Diana var ikke sen. Den sprang hen over mor og åd begærligt. Først skreg vi af grin, for det så 

vanvittigt ud, men grinet stoppede brat, for mor havde fået sig en slem hjernerystelse.  

På grund af den megen sne ville ambulancefolkene ikke køre ned til sommerhuset, hvorefter en jeep 

hentede hende, (en jeep har ingen affjedring i sæderne), så vores stakkels mor måtte – med sin hjer-

nerystelse sidde og rumle i jeepen – og græd af både ærgrelse og smerte. Jeg tog med ind på hospi-

talet i København, (skulle arbejde i Apollon Musikhus påske lørdag). 

Hin påske 1961 vil altid blive mindet!  

Og hin påske blev kimen til vores lille Ditte lagt! 
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Da huset var gjort beboelig, døbte mor huset  PRIKKEN, for hun syntes, at det var prikken over 

bogstavet i.  

Da mor ikke ”var” mere, overtog Bitten, Ib og jeg grunden nu med tre huse på: 

Bitten fik K.B.Hallen, Ib fik Kib og jeg: Prikken. 

 

Kjeld kom ind i mit liv 1959, - vi blev gift 16.april 1960 og skilt i 1974.  

Kjeld var meget glad for stedet deroppe, og han kom godt ud af det med fami-

lien.  

Ditte blev født 03.01.1962 og Hans 07.06.1963. 

Vi havde alskens husdyr, hund, kat, kanin, marsvin, mus, fugle, ørkenrotter. 

som Ditte begejstret sagde: ”Mor, Mor. Nu mangler vi bare gilleraf, så har vi en 

hel zoololologisk have.”  

 

Kjeld gik i gang med at renovere Prikken, så det kom til 

at passe vores behov.  

Han planerede en skøn udsigtsplads, hvor vi siden har 

kunnet få en herlig skyggeplads i middagsheden og om 

aftenen: en vidunderlig ”solnedgangsplads”. 

 

At se solnedgang på landet er den mest sublime ople-

velse, man kan få. Alle elsker det – selv Buller, vores 

dejlige hund – her sammen med Kjeld på udsigtspladsen 

ved Prikken.  

Kjeld har arbejdet med hjemmefremstilling af vin og øl 

hele livet. Skål! 

 

 

Ditte og Hans 

Fra morgen til aften legede de ved stranden. Kom kun op, når det blev aften.  

 

Jeg husker, Hans var så træt, da han endelig kom op, at han faldt i søvn 

med mad i munden. Den lille purk. Vi måtte tage maden ud og putte 

ham i seng.  

De legede skønt med Thomas og Martin, hvor de ”gravede ned til kine-

serne” eller lavede veje.  

 

Jeg husker en episode, da Hans blev større og kunne håndtere en sav: 

vi sad ude og spiste morgenmad. (Vi sidder altid ude, når vejret er til 

det), og der var et træ, der skyggede. Resolut hentede han saven, væltede træet og satte sig hen og 

fortsatte med morgenmaden, som om intet var hændt. 

 

Jeg har lyst til at fortælle en lille hændelse, hvor Birgitte (Cæcilie og Cas-

pers mor) og Pernille skulle på indkøb i Asnæs/Nykøbing og bad mig 

passe Louise, Josephine og Jonas sammen med Ditte og Hans. i Prikken. 

Kjeld og Buller nyder solnedgangen. 

Kjeld. 

Honey, Hans, Ditte, Fessor. 

En gæst, Caspers mås, 
Benjamin. 
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Alt gik super godt, vi sang og læste historie ude på verandaen, - hyggelig stemning. Josephine skal 

på WC – og pludselig satte det i med et gevaldigt tordenskrald, og Josephine blev så forskrækket, at 

hun faldt ned af tønden og satte i et indianerhyl. Vi glemte alt om historien, nu skulle der trøstes. 

”Så brød solen frem” - - da Birgitte og Pernille kom hjem! 

 

Det er dog det dejligste med sådanne to rollinger. Ditte har skrevet 

minder fra barndommen. 

Her er der vist lige plads til at fortælle, at hun var fantastisk god til 

at tegne og bage!  

 

Hans’ konfirmation var lidt speciel: der var tilbud om en uges ”kon-

firmationsrejse” i Nordjylland med afsluttende kirkelig konfirma-

tion. Vi tog derop. Det var en god oplevelse. Bagefter lavede vi en 

mægtig fest på Høve Mølle, der på det tidspunkt var indrettet som 

restaurant. 

 

Dittes konfirmation var af en noget anden beskaffenhed: Ditte havde gået – som sædvanligt – til 

forberedelse, men på selve dagen fik hun mægtig høj feber, så præsten blev bedt om at komme til 

”hjemmekonfirmation”. Ditte gennemførte dagen med feberhede kinder, den lille skat, i fin stil, og 

vi holdt den store fest, vi havde forberedt. - - -  

(Dagen efter måtte vi desværre flytte fra huset. Omkostningerne i forbindelse med ombygning af 

Havnsøvej 27, 2730 Herlev blev for høje for os.) 

 

 

Ditte og Nghi blev gift i 1989.  

Nghi er meget kreativ, bl.a. med grafisk design. Det er 

hans tegning af Prikken. Jeg elsker det billede. 

 

Benjamin og Nicolaj 

Ditte og Nghi har fået to herlige knægte, Benjamin og Ni-

colaj.  

Da drengene var ca. 1½-2½ år, kom Ditte og drengene op 

til Prikken, hvor jeg holdt ferie. Det var en skøn, varm 

solskinsdag. Jeg foreslog, at Nicolaj skulle løbe bar-num-

set for at vænne ham af med bleen. 

Ditte og jeg sidder med vores kaffe udenfor og hygger os. 

Vi kan høre drengene lege indenfor. 

De griner og griner og har det så skægt, at jeg på et tidspunkt bliver nysgerrig for at se, hvad det er, 

de griner så vældigt af. Milde Moses!!!!! Nicolaj har lavet puha/bum/pølle på gulvtæppet, og de 

danser krigsdans oveni på - - - hele gulvtæppet.  

Oh skræk! Ditte og jeg lå de næste par timer og skurede og skrubbede, men det endte alligevel med, 

vi måtte have et andet gulvtæppe. Ak, de kære børn. 

Det var herligere at passe dem – med ble på.  

 

Jeg var som regel alene på Prikken, så jeg måtte klare mig, så godt, jeg kunne. 

Der er nogle episoder med Benjamin og Nicolaj, der står printet i min hukommelse. En sommer reg-

nede det helt vildt, så bleer og tøj ikke ville tørre. Jeg stuvede alle møblerne inde i stuen oven på 

hinanden og satte det store tørrestativ derind og tændte for varmeapparatet.  

Fra Hans’ konfirmation på Høve 
Mølle-restaurant: Kristian Er-
landsen (Kjelds bror), Kjeld, 
Hans, Ditte, Jytte, Gunnar Kra-
rup (nabo), Bitten, Karl-Otto. 

Nghis tegning af Prikken. 
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Børnene løb frem og tilbage og gemte sig imellem det våde tøj – (og lavede sorte fingre.) 

En anden gang sad vi ved spisebordet. Nicolaj var en bitte purk. Han kunne ikke sidde på stolen, - 

så, da der ikke var en barnestol, måtte jeg binde ham fast. Uheldigvis havde jeg glemt noget i køk-

kenet! Oh rædsel. Jeg kunne ikke bære både ham og stol, – og hvad sker? Han faldt ned mellem to 

stole og vrææææl! Benjamin råbte fortvivlet: ”Momme!” Endnu kan jeg se sceneriet for mig.  

Undskyld, søde Nicolaj. Momme var ikke for smart, hva’? 

 

Senere gik det bedre, og vi har haft nogle herlige stunder sammen. Vi kunne dele begejstring over 

naturens små undere: Når en sten blev løftet og bænkebiderne myldrede frem, råbte de: ”Se, 

Momme!”, eller når de store skovmyrer spænede frem og tilbage på den samme sti, de havde haft i 

årevis, – eller nyudklækkede små bitte edderkopper faldt som et gardin ud af deres puppe og lig-

nede knappenålshoveder, eller vi stod i respektfuld afstand og var vidende til uskadeliggørelse af et 

stort hvepsebo. Vi kunne falde i svime over de smukke sølveragtige edderkoppespind om efteråret. 

Men ”besvimelsen” var dog begrænset, når myggene summede i soveværelset eller de åndssvage 

fluer satte sig på næsen, inden man var helt vågen. Mus og muldvarpe fik en værdig begravelse med 

sten, blomster og kors. 

Nicolaj var ”tingfinder”. Således fandt han altid noget gammelt skrammel, som Bitten havde gravet 

ned i håb om, at så var dét væk! 

Det var også Nicolaj, der ved en ”komsammen”, hvor der var lige mange af kvinde- og mandekøn-

net med begejstring i stemmen udbrød: ”Så er vi lige mange alle sammen”. 

Jeg lærte også et nyt udtryk af Martin (Ole Hjorts søn): ”Tju hej, hvor det går med patter og lår”. 

 

 

Cæcilie og Casper 

Der er jo undertiden en tid, som forældre godt kunne være foruden: det 

er når deres små poder græder og græder. Man gør alt, gir dem mad, får 

dem op at bøvse, skifter ble, pusse-nusser, leger, forsøger at få dem til 

at sove - - you name it, men lige meget hjælper det. 

Engang stod Birgitte Staffe, Hans’ første kone, i den situation, at Cas-

per bare græd og græd. – Så var det jo lige, at kiropraktoren, Birger, 

netop var kommet hjem fra Alaska.  

Han trak i ungen sådan lidt på kryds og tværs – og vups – Drengen 

skreg ikke mere. Keine Hexerei, nur Behändigkeit! 

 

Jeg tror bestemt, Cæcilie og Casper har haft gode oplevelser på landet. Cæcilie legede meget med 

Eva, Birgitte Navntoftes datter og Amanda, Ruhwalds datter, og Casper var og er stadigt oppe hos 

Hasse, Anne Kirstens og Steffens søn.  

Casper fandt hurtigt ud af det der med at stå på vandski. – Han står som en verdensmester. 

 

Prikken blev for lille, da Ditte og Hans voksede til. Vi måtte tage lån for at bygge til (1986). 

Vi, dvs. Kjeld, Ditte, Hans og jeg bidrog med at få det hyggelige og dejlige hus, vi kender i dag til 

at fungere godt. 

Fra 1998 gled Prikken og K. B. Hallen over på Ditte og Hans’ hænder. Birger fik Kib. 

 

Jytte 

 

 
 

Casper, Cæcilie. 
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Anne-Mette 

 

Anne-Mette Helweg’s bidrag til Den Kjærsgaardske Familiekrønike – 

minder fra sommerferierne ved Sejerø-bugten.  

 

Der er ild i pejsen, musik i radioen og udenfor mit vindue ser jeg jasmin-

træet med de hvide blomster lyse op i aftenskumringen. Jeg sidder ved 

computeren i min lille hyggelige stue i et sommerhus, som jeg købte for 6 

år siden. Huset, som hedder ”Spurveskjul”, ligger på en meget kuperet 

grund i Kulhuse – nord for Jægerspris og langt fra Sejerø-bugten, hvor jeg 

voksede op som barn. Jeg tror, at jeg forelskede mig i lige netop dette sted, 

fordi det på mange måder minder mig om Sejerø-bugten – kuperingen, den delvis ufriserede natur-

grund, de høje træer og vildtvoksende buske.  

 

Når mine tanker går tilbage i tiden til barndommens sorgløse tilværelse i sommerferierne ved Se-

jerø-bugten, så er det første jeg altid tænker på – familien. Den store brogede familie, som holder 

sammen via tilknytningen til det samme skønne paradis på jord - Sejerø-bugten!! Jeg husker, hvor-

dan min storesøster Elisabeth, min lillebror Claus og jeg 

som det allerførste, når vi var ankommet til ”KB-Hallen”, 

gik en runde til alle husene for at hilse på onkler, tanter, ku-

siner, fætre, grandfætre og grandkusiner. Det var altid 

spændende, hvem der nu var kommet. Af og til hørte vi, at 

”Pintoerne” var kommet fra Australien. De tre ældste børn, 

Nic (Nicholas), Suzy (Suzanne) og Marianne var næsten 

jævnaldrende med os tre søskende i modsætning til de no-

get yngre fætre og kusiner (Birger, Ditte og Hans). Så ”Pin-

toerne” var lidt sjovere og mere spændende at lege med end 

”småtterne”. Og så var der mulighed for at lære engelsk, for 

deres danske var meget begrænset på det tidspunkt. Nic el-

skede at drille mig, og jeg responderede konstant med 

”Stop it, Nic” – og så grinede han bare. Claus og Nic var 

ofte oppe på engen over for ”Bugten”, hvor de morede sig 

med at jage køer, fange guldsmede og gå på kirsebærrov. 

Suzy, Marianne, Elisabeth og jeg tog solbad i ”gryderne” 

nede på stranden, hvor vi lå på en lang række og kildede hinanden på ryggen. Vi skiftedes til at 

overnatte enten i ”Bugten” hos onkel Erik og moster Asta el-

ler hos mor i ”KB-Hallen”. Jeg husker, at vi ikke fik meget 

søvn. Der var altid så meget at snakke om – og vi fnisede og 

hviskede under dynerne, når mor ”rømmede” sig inde ved si-

den af.  

 

Mor holdt af og til ”pejseaftner” i ”KB-Hallen”, hvor hele fa-

milien troppede op til te, kaffe, kager og masser af sjov og 

hygge. Jytte spillede guitar, mens vi andre sang i vilden sky. 

Jan Parker tegnede karikaturer af os alle sammen til mors 

gæstebog, som jeg nu har overtaget. Det var hyggeligt med 

ild i pejsen, petroleumslamper og masser af stearinlys. Der 

var altid nogen, som kunne fortælle en sjov historie eller en 

Marianne, Elisabeth Helweg, Anne-Mette, Suzy 
Pinto. 

Carsten, Jytte m/guitar, Claus, Elisabeth 
Helweg. 
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vittighed, som fik os til at knække sammen af grin. Rundt omkring i de halvmørke kroge kunne man 

skimte skyggerne af folk, som sad og fik en fortrolig snak om alt lige fra sundhed, åndelige og sjæ-

lelige emner til familieforhold. Der var altid en god stemning, og alle hyggede sig gevaldig.  

 

De forskellige huse inviterede på skift i løbet af sommeren til pejse-

aftener. Så blev der grillet, hygget, spillet og grinet til langt ud på de 

lyse timer. Når vejret var til det, sad vi og nød solnedgangen over 

Sejerø-bugten, og senere på natten sad vi med hovederne bagud og 

kiggede op på den sorte, klare himmel og talte stjerneskud.  

 

Mormor samlede tit os børn i ”Prikken” til ”kreative aktiviteter”, 

som oftest bestod i stoftryk med halve, rå kartofler eller udskårne 

klodser. Hvem har ikke i årenes løb i deres gemmer fundet diverse 

duge, forklæder, tehætter, løbere, m.m. med motiver af små engle-

basser, kravlenisser, påskeharer og andet, som er ”begået” af en af 

”mostrene”?  

 

Når det lynede og tordnede, gav mormor hver af os børn en kop 

med en æggeblomme, lidt sukker og en ske, og så skulle vi bare røre 

så kraftigt vi kunne – indtil det var holdt op med at lyne og tordne. 

Så glemte vi alt om at være bange for det uhyggelige tordenvejr. Det var datidens pædagogik – og 

det virkede! 

 

Da jeg var ca. 9-10 år gammel, fik jeg først en kusine Ditte, og siden kom fætter Hans. De tog al 

min mormors tid, så jeg fandt mig en anden mormor, og det var moster Else. Når jeg trængte til at 

blive trøstet eller bare hyggesnakke, gik jeg op til moster Else og onkel Kai i ”Kernehuset”. Moster 

Else havde altid en chokolade-skildpadde til mig – og så var dagen reddet. Af og til sad jeg sammen 

med moster Else og onkel Kai søndag morgen og hørte radio-gudstjenesten – der var en andægtig 

stemning, og vi sang med på salmerne. Jeg nød også bare at sidde og kigge ud ad de store vinduer 

og nyde udsigten over Sejerø-bugten, se bådene sejle forbi og ved aftenstide se solen gå ned. Det 

var som om, at det var endnu smukkere fra ”Kernehuset”, fordi det lå højere oppe på skråningen 

end ”KB-Hallen”. 

 

Jeg husker også, at jeg nogle gange hørte et højlydt 

”kuk-kuk” fra ”Kernehusets” balkon – det var onkel Kai, 

der efterlignede den stedlige gøg. Jeg forestillede mig, at 

det var hans måde at fortælle omverdenen på, at han var 

glad og lykkelig over at få lov til at opleve endnu en 

pragtfuld solop- eller -nedgang. Selvom det vist nok i 

virkeligheden var Akvavittens muntre virkning!!  

 

 

Der var tidspunkter, hvor vi skulle kende vores besøgel-

sestid. Det var oftest ved middagstid, når de ældre skulle have deres middagslur. Så blev der sat 

gule flag med sorte prikker - rundt om huset – og så vidste vi, at her skulle vi liste forbi og hviske til 

hinanden. 

 

Jan Parkers ”gæstebogs-teg-
ning”. 
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”Strandhytten” er nok det hus, som jeg altid har holdt mest af. Der er en helt speciel charme og hver 

generation har bevaret den oprindelige stil med petroleumslamper og madlavning over ildstedet. 

Storstuen er – så vidt jeg ved – også bevaret med de gamle grønne møbler, de udstoppede dyr og 

konebåden, som har tilhørt min farfar. Den stue rummer rigtig mange minder om hyggelige familie-

komsammener ved pejsen. Moster Martha og onkel Johannes var altid i gang med et eller andet pro-

jekt – som det hedder nu om dage. Moster Martha plukkede bær og syltede dagen lang, mens onkel 

Johannes arbejdede i skoven med træfældning, flyttede sten på stranden eller lavede mælkebøtte-

sherry. Og det fik vi lov til at smage, når vi kom på besøg. Så sad vi ude i den lille charmerende ha-

vestue – den står for mig som indbegrebet af idyl – og kiggede ud i æble- og kirsebærlunden. Når 

klokken nærmede sig otte om aftenen gik moster Martha og jeg ud foran havestuen for at se ”klok-

ken-otte-blomsterne” åbne sig. Det står for mig som et af naturens mange mysterier – en blomst, der 

kender klokken!! 

 

Når mor og mormor skulle sylte, blev vi børn sendt ned i frugthaven bag ved ”Prikken” for at 

plukke bær. Udstyret med hver sin plasticspand stillede vi os ved ribs-, stikkelsbær- og solbærbu-

skene. Buskene stod på en skrånende grund, så der var stor risiko for at vælte med spandene, hvilket 

ofte skete - og selvfølgelig især når spanden var fyldt med bær. Så var der ikke andet for, end at be-

gynde forfra... Belønningen for det hårde slid fik vi senere i form af ”rysteribs” eller stikkelsbær-

kompot til dessert. 

 

En stor del af sommeren foregik på stranden, hvor vi tog solbad, badede, stod på vandski og gik ture 

langs engen og på stranden. Onkel Johannes sørgede for at fjerne sten i vandkanten, lave små ”stier” 

og dermed gøre det til en forholdsvis smertefri oplevelse at komme i det nogen gange iskolde hav-

vand. Efter en kold dukkert tog vi en løbetur langs engen – det sku’ være så sundt, sagde de voksne! 

Nogle gange stillede vi os med ryggen til ”Rædselskabinettets” røde mur, som varmede vores våde, 

kolde kroppe og vi efterlod aftryk af vores numser - i alle størrelser - på muren. Hvis vi glemte ti-

den, blev vi mindet om, at det var spisetid, når der blev fløjtet 3 gange eller slået på ”gong-gongen”.  

 

Når vi gik langs stranden, sprang vi fra den ene store sten til den anden. Den største sten gav vi nav-

net ”dansestenen”, og det er da også stadig muligt at få en stille vals i aftensolens skær – godt nok 

en dans, som begrænses til få skridt på stedet. Når jeg gik tur med mor på engen, kunne hun udpege 

alle strandblomsterne ved deres navn – en evne, som jeg har forsøgt at tilegne mig uden større suc-

ces. Og dog, jeg kan da godt udpege en kløverblomst, en tidsel, en kornblomst og endda marehalm. 

 

Da jeg var barn, var der kornmarker så langt øjet kunne række på hver side af Ellebakken. Nu er det 

hele udstykket med sommerhusgrunde. Vi børn blev nogle gange sendt af sted for at hente mælk i 

den gule bygning på hjørnet af Strandgårdsvej og Ellebakken, Knakkergården, som dengang var 

ejet af familien Birk Jensen. Det var ikke altid lige sjovt, for vi måtte ofte krybe langs markens høje 

kornaks, udstyret med gammeldags mælke-junger, for ikke at blive opdaget af en gruopvækkende, 

schæferhund fra gården på den anden side af vejen.  

 

Når vi kom kørende ad Ellebakken og nærmede os turen gennem skoven, hvor det går ned ad en 

stejl bakke, fik jeg altid et sug i maven, mens jeg ventede på, at Sejerø-bugtens klare blå bølger 

dukkede op i horisonten. Denne helt specielle udsigt, som kan nydes fra hvert hus på slægtens 

grund, har altid givet mig en følelse af at være privilegeret. Jeg følte aldrig et afsavn, når mine klas-

sekammerater fortalte, at de havde været på Gran Canaria eller Mallorca i ferien, for vi havde jo det 

hele – udsigten, vandet, stranden, skoven, engen og vigtigst af alt - familien. 

Anne-Mette 
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Birger 

 

Her er et par ord fra tiden, da jeg var hjemme. Der var jo et 

”Leben” i Sejerø bugten med speedbåd, vandski, faldskærm 

med meget mere. Her er en lille beretning fra min oplevelse 

med faldskærmen.  

 

Jan van Steinwick, (ham, der tog mange fotos ved Ibs 70 års 

fødselsdag) var på besøg og tog et par fotos af Ibbermand på 

vandski med mit kamera fra strandkanten. De blev rigtig gode.  

Han prøvede selv at komme op i faldskærmen, men selvom han 

prøvede længe, lykkedes det desværre ikke for ham. Han var 

blevet træt i armene af den tur. 

 

Vi havde været oppe at flyve et par dage før, hvor Ib førte båden og jeg var oppe i fuld line.  

Der var en fantastisk udsigt over Sejerø bugten. Man kunne se ind over land – over bakkerne, hvor 

radiomasterne stod og hvor vores sommerhuse så helt små ud. 

En gang havde jeg ikke været opmærksom på, at vi drejede, og vi fik alt for skarp vending på fuld 

line, så jeg måtte slippe linen og måtte lave en blid landing på vandet. 

Dagen efter prøvede jeg det samme, men landede ”lidt” hårdt, i det jeg drønede med fuld fart med 

40 meter line på hovedet ned i vandet. Mange i familien havde stået inde på stranden og troet, at nu 

var det ude med mig. Det har set uhyggeligt ud. En ret heftig oplevelse! 

Bagefter fandt vi ud af, at jeg havde bøjet den trekant, der sad på styrebøjlen. Jeg havde slet ikke 

mærket, at jeg var drønet ind i den, da jeg ramte vandet. 

 

Der er mange gode minder fra tiden deroppe, blandt andet når vi skulle undervise nybegyndere i 

den ædle vandski sport. For nogle lykkedes det fint. Andre faldt, men slap måske ikke grebet i linen 

og fik lige skyllet deres ”bihuler” eller – hvis de ikke kommer op at stå på de der ”brædder”, får 

renset den ”nedre del” godt og grundigt ud. Jeg husker onkel Kai, der så vanvittig ud efter sådan en 

tur med ”enden i vandskorpen”: for hvert skridt, han tog, tapløb det ud af numsen på ham.  

. . . . Det har altid været en helse at motionere.. . . 

 

Jeg husker også herlige stunder med Ditte, Hans, Erik og Bent, da vi var mindre og rendte rundt på 

alle grundene, klatrede i træer, (legede Tarzan!), samlede bær, sad i engen i nærheden af køerne og 

spiste kirsebær og spyttede kernerne ud på køerne. 

Vi elskede at lege om natten. En gang (som unge) havde vi lavet en leg med et stativ nede på engen, 

hvor en person sad med en lommelygte og lyste ud over engen for at finde alle dem, der kravlede 

ind for at røre stativet. 

En aften var der en gruppe unge mennesker, der syntes, det var sjovt at skabe panik og gøre os 

bange. De løb ind over engen, mens vi legede og satte hele gruppen i panik, hvor vi alle løb i for-

skellige retninger. Vi rendte op til Ib og satte ham ind i sagerne. Han var straks med på idéen og løb 

ned med en rive i hånden. (Det har set festligt ud.) Det tog et godt stykke tid, før vi havde samlet 

alle, der var med i legen, og det varede lang tid, før vi prøvede det igen. 

 

Jeg kunne tænke mig at sidde over en middag sammen med jer derhjemme, hvor vi kunne åbne for 

”mindeposen”, hvor den ene kan huske én historie, den anden – en anden historie, så kunne vi sam-

men komme med en del. For eksempel: Da vi spillede (oh, hvad hedder det nu – ah,) Pictionary, det 

spil, vi spillede, da Leslie var med mig ovre i Danmark. Vi spillede i Kib i timevis med Carsten, 
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Thomas, Hans, Ditte Jytte, Ib, Anya og flere andre, hvor det gik vildt for sig med Ib, der gang på 

gang kravlede ned i kælderen for at hente flere flasker vin op. Hele den aften var så sjov. Jeg ville 

blot ønske, vi havde det på film.  

Birger  
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Ditte 

 

1.0  
Mine første erindringer fra ”Prikken”, det sorte hus med hvide vinduesram-

mer, grønt tag og den bedste udsigt, er fra mine år med mormor, (KIK). Jeg hu-

sker vi kom ind ad stalddøren direkte ind i det lille smalle køkken. Lugten af 

tjære fra rummet ved siden af hvor pottestolen stod. Det lille hvide bord, der vist 

ses i Lille Prik i dag, var der hvor jeg fik serveret den mest lækre og fantasifulde 

morgenmad. Her på den lille træstol, sad jeg med en tallerken spækket med hav-

regryn, duftende skovjordbær (lorbær) og hvad vi ellers fandt i køkkenskabet. 

Vi gik, som jeg fik fortalt og samlede ”neglehuse” ved stranden. Mormor ma-

lede et krus med sneglehuse på. Hun var dygtig til den slags, jeg husker også 

nogle duge, hun syede på, med sin håndsvingssymaskine. Den ville jeg jo gerne prøve, men hun vi-

ste mig sin finger, med en negl, der engang var kommet i symaskinen og synes ikke jeg skulle. Det 

havde jeg stor respekt for. 

 

I den store seng der stod i stuen, var det hyggeligt at kravle op om morgenen og høre hende fortælle 

sin version af Rødhætte og ulven, Når den var slut, kom turen til den lille gyser: Hvem har taget 

min guldtand ? og til sidst når vi skulle op, skulle vi tælle til 3 på alverdens sprog:  

Først på dansk: én – to - tre, 

så på engelsk: one – two – three, 

så på tysk: eins – zwei – drei,  

så på fransk: un – deux – trois, 

så på latin: unus – duo – tres – og - SÅ står vi op. 

Når vi stod op, kiggede vi efter Peter, den lille gulspurv, som vi lagde brødkrummer ud til.  

Når dagen gik på hæld og klokken nærmede sig 20.00, skyndte vi os ud for at se klokken-otte-blom-

sten folde sig ud. – Og den gjorde det, hver dag, ellers løb jeg op til Strandhytten, der også havde 

en. Så kunne man også lige prøve vandpumpen. 

 

I Prikkens lille køkken, kunne en klap slås ned foran stalddøren, og vupti var der et bord. Her kunne 

man sidde og få fodbad eller stå ved en skammel og hjælpe med at skrælle kartofler. Kun kartofler! 

- fik lige en luns af en pegefinger. Det var ikke så let at få de skræller af. 

 

Vi spiste altid aftensmad på verandaen, og når solen havde vist sine sidste stråler, måske bag en 

sæk, var det tid at putte. Der stod en lyseblå børneseng i ”det blå værelse”. Jeg elskede at ligge ved 

vinduet og kigge stjerner til jeg faldt i søvn. En morgen var sengen våd, jeg havde tisset i den, og 

mormor blev sur, og jeg blev ked af det.  

Dengang var der meget sand rundt om ”Prikken” og jeg legede med minipander og gryder, prikkede 

i sandhvepse-huller. Når årstidens bær var modne, var det frugthaven vi opholdt os i og kogte sylte-

tøj. Engang husker jeg mormor gå dårligt, og så måtte jeg plukke alene. Jeg fik 10 øre pr. fyldt 

bøtte. Det gik jo frygtelig langsomt, når hun ikke også var med.  

Musvitterne har altid haft rede og unger, og lyden af de små musvitunger i betonrøret udenfor ve-

randaen, var noget jeg fulgte med i.  

Græssets frø, de høje græsstrå, der først var meget højere end jeg, havde frø der kunne samles i små 

buketter. Køllesværmere var mine yndlings, dem kunne jeg endda gå med på fingrene indtil de fløj.  

Om søndagen tog mormor i kirke med Else og Kai, Johannes og Martha. Eller også holdt de andagt 

i Kernehuset. Så lyttede de til gudstjenesten og sang salmer fra Den Danske Salmebog. Jeg var ikke 
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med. Hun klædte sig i sit hvide sommerdress. Kan huske Johannes gamle sorte vogn under carpor-

ten ved ”Strandhytten”, og Kais lysegule, ”Spinnevinde”. Lyden kendte jeg, når bilerne kom, så 

kom vi løbende og skulle se hvem det var. Det var noget Hans også altid gjorde hjemme på Havnsø-

vej. 

Når det en gang imellem blev tordenvejr, var det vist mormors opfindelse, at samle børn til ægge-

snaps. I de gule kaffekopper, fik man en æggeblomme og 2 tsk. sukker. Med en teske skulle vi så 

røre til al sukkeret var ”ikke knasende”, og den skulle være helt lysegul, før vi måtte spise den. Det 

var lidt svært som mindre at vente så lang tid. Imens sad vi og så på lyn ud over vandet. 

Dørkarmen i Prikken har mærker, med årstal og navne på de fleste børn, mormor skulle jo lige følge 

med i, hvor meget vi voksede fra år til år. Trods renoveringer, er den dørkarm ikke malet over, i 

dag. 

 

Hans og jeg lavede mange ting sammen, var nysgerrige og fandt på. Mormor ville vist helst have os 

én ad gangen. Hun havde et ”gæsteskab” med lækkerier og cigaretter.  

Engang blev vi sendt op til Viggo (i kiosken) for at købe Kings (cigaretmærke). Jeg var nok ca. 8 år. 

Så vidste vi, hvor cigaretterne lå. Engang vi var i Prikken med mormor, havde vi smuglet nogle ci-

garetter med ned i frugthaven, i en metaldåse. Dér havde vi siddet under ribsbuskene og røget lidt 

på dem, og da vi er på vej op igen kommer mormor gående og forfærdet siger hun: ”Ryger du?” 

Osen fra den spand vi stod med kunne ligesom ikke skjule noget. Mere sagde hun vist ikke, og vi 

skulle nok holde udkig næste gang vi skulle ryge, så blev det bare en ad gangen. Jeg husker den 

skrappe smag i munden. Far og mor nævnte det efterfølgende en gang for os, på et tidspunkt, hvor 

vi mindst ventede det. De havde det vist sjovere end vi! 

 

Mor og far havde en masse Rimfaxe venner, Jeg huske René, der spillede guitar og sang viser. De 

skulle overnatte engang, så var der jo ikke meget plads. Jeg fik lov at sove i den sorte skuffe under 

sengen i stuen. Det var meget sjovt. 

 

2.0  
Som barn var ferierne ”på landet”, som vi kaldte det, dér hvor vi bare var en hel sommer. Vi kørte i 

fars brune stationcar – Folkevogn, pakket med Fesser, Honey, vore to hunde, hhv en dværgpincher 

og en schæfer. Mit første marsvin, Pusser og en masse pik-pak. Det var meget omstændeligt husker 

jeg. Også at jeg ofte blev køresyg. Dog fandt jeg ud af, at hvis jeg rullede vinduet lidt ned og sang, 

så blev jeg ikke køresyg. Men det var lidt svært, når Fesser rystende sad med lange savlklatter og 

der lugtede klamt i bilen. Og det var svært at kigge lige frem, for der hang Hans imellem de to for-

sæder (uden sele på) og skulle have det hele med. Endelig oppe i den friske luft, ventede en hel 

sommer. Når rønnebærrene var modne, skulle vi tilbage i skole igen. 

 

Morgenbadning ved stranden, før morgenmad på terrassen foran Prikken, var et ”must”, når solen 

skinnede. Ellers var det noget man overvejede. For vandet kunne godt føles koldt i solskin og lunt i 

regnvejr. Når jeg løb ned ad stien mod vandet i mine træsko, vrikkede jeg altid om. Så kom vi til 

stedet med hjertegræs og skovjordbær, skulle lige se om der var nogle, inden jeg løb videre. Bølle-

hatten sad hvor den skulle, hele sommeren! En lysegul, hæklet, med lilla striber. Det var min ynd-

lings. 

 

Hvor gammel jeg var, husker jeg ikke, men når man ikke vil høre efter, sker der jo nogle gange 

ulykker. ”Du må ikke vippe på stolen” lød det, når vi spiste på verandaen. Det var ellers så dejligt. 

Men gulvet på verandaen, var beklædt med grønt linoleum, så stolen gled og jeg røg bagover, røg 

igennem en rude og fik en flænge i panden. 
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Det varede altid lidt, inden der var liv i ”KIB”, der var jo Birger, Erik og Bent. Vi fem legede india-

ner og fandt ”stamtræet”, en kæmpe blodbøg i skoven, hvor der nu er hus. Her var jeg ”Solsikke” 

der lavede mad, når der var en ny hule, der skulle indvies. Der var især en god en nede ad stien til 

højre i krattet, ind mod kobakken. Her sov vi også, eller også i en bivuak på strandengen. Men det 

kradsede meget med al den tjørn og der var også mange myrer. At der måske kunne være hugorme, 

var noget jeg havde en vis respekt for. Græshoppernes lyd om natten, hvislen i krattet, nej det var 

ikke let at sove dér. 

 

En sommer husker jeg, Bent havde købt ællinger. De små gule bløde dyr gik lige i hælene på ham 

overalt. Det var mægtig skægt, men de overlevede vist ikke en hel sommerferie. 

Det var også noget særligt at sove i KIB, sammen med dem.  

Engang faldt Bent ned i nogle brændenælder, det var vist ikke rart.  

Erik var charmetrolden, det var jo sjovest, når han var der. 

Engang havde far fundet firben i en udgravning ved Prikken, dem havde jeg med op i KIB, i en ci-

garkasse. Måske de synes den var for let at smutte ud af, for de var der ikke næste morgen, kun 

nogle få æg. 

 

Skt. Hans bål var noget særligt. Når de sidste gløder ulmede, lå vi rundt om, med tæpper og hørte de 

voksne snakke, til vi sov, indtil vi skulle med op i seng. 

 

Anne Nauntofte og jeg, har mange gode oplevelser sammen fra både ”Strandhytten”, ”Bugten” og 

KIB. De boede i et af husene og Poul malede alle vinduerne.  

 

Anne og jeg samlede bær, bagte kager og sov hos hinanden. Der var jo mange drenge deroppe al-

tid., men det har aldrig generet mig, det var bare noget andet, når Anne var der. Thomas og Hans 

var altid sammen, og hvis Kim Parker var der, så var det de tre. 

 

En sommeraften, hvor Kim, Hans og jeg (Ditte) bor i ”Prikken” (1979’erne), går vi en tur over ”ko-

bakken” og op til ”Solbakken”, oldemor- og oldefars hus. Vi går rundt om huset. Der er tomt og vi 

kigger ind ad så mange vinduer, vi kan komme til. I den underste etage, kælderen, er der et vindue. 

Vi står og snakker om, hvordan man kan komme ind. Pludselig foreslås det, at vi smadrer vinduet, 

så vi kan kravle ind. Vinduet smadres med en sten, vinduet åbnes og med den største dårlige sam-

vittighed og følelse af at være indbrudstyve, kravler vi ind, efter først at have sikres os, at ingen har 

opdaget os. Vinduet vender ud mod marken, så vi skønner, der er fri bane. Der er ingen møbler i hu-

set, så huset virker forladt. Det må have været før, kommunen fandt anvendelse af huset.  

Der var kun ét formål med denne indtrængen, nemlig en kakkel, der sad på væggen over kaminen. 

Kaklen forestiller to bjørne med ryggen mod hinanden, som står og drikker mælk. Denne kakkel 

ville Hans have som et minde fra dette familiested. Den blev sirligt lirket ned fra væggen og bragt 

ud gennem vinduet. Den dag i dag findes kaklen som varmebriks hos Jytte – tror og håber jeg. 

Det særlige ved denne kakkel var, at det var et håndmalet motiv, signeret med to bogstaver. Hvem 

der har malet denne kakkel, er stadigt uvist. 
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Tilbage til Anne: 

Jeg husker særligt frokostbordet, med fam. Nauntofte, her sad man længe med kniv og gaffel og jeg 

lavede bare den ene kartoffelmad med tomat og agurk efter den anden, og Poul og Alice drak altid 

lys pilsner til.  

 

Pejseaften 

Når de var i ”Strandhytten” var der nogle aftner som dem, vore forældre havde oplevet, da de var 

børn, med ild i pejsen i den dunkle storstue. Petroleumslamperne var tændt, og vi sang sange foran 

kaminen. Det var meget hyggeligt. Anne og jeg sang også kanons:” Nu lyser løv i lunde”... og ”Sig 

månen langsomt hæver”. I hjørnet af storstuen, med alle de udstoppede dyr, som nogen vist engang 

havde fanget, stod en lille figur af et sort hundehoved. Når man trykkede på dens tunge, ringede en 

klokke inden i. Den måtte jeg bare ringe på hver gang, jeg kom der. 

 

Det var noget andet at sove hos Anne. De havde også en mere stringent dagsorden med spisetider. 

Det havde vi ikke rigtig, når vi var på landet. Nogen gange kom det jo lidt på tværs af det, vi lige 

var i gang med. Så hørtes klokken, der hang på flagstangen, ved Strandhytten. Den kunne høres helt 

ned til stranden. Særlige slag når det var mad, og særlige, når Onkel Johannes bød på en lille hjem-

melavet tår vin, inspireret af fars opskrifter. Han kom for øvrigt altid gips på sine propper.  

 

Lugten i Strandhytten var noget helt særligt, brændekomfuret var nok det, der gav denne særlige 

lugt. Der var en ro i Strandhytten, jeg godt kunne lide. 

 

Det var særligt at komme op i Kernehuset og sove i rigtig køjeseng. Inge Merethe lavede nogle sjo-

vere madder, end vi lavede. Det er også fra hende at udtrykket ”røjsere” blev indført. = gummistøv-

ler.  

 

Her var jeg sammen med Anya og Martin Hjort. Det var altid spændende at se hvad ”spilleskabet” 

gemte. Kim drillede altid, og jeg husker bare, hvordan Anya altid råbte: ”stop it Kim” og deres 

skænderier.  

 

Der var en ting, man skulle tage sig i agt for, og det var Kais flag, gult med sorte prikker på. Når det 

hang på hjørnet af Kernehuset, var det bare med at liste og hviske, for han blev meget vred hvis han 

blev forstyrret af sin eftermiddagslur.  

 

Om aftenen kunne han være meget flink og ta´ et spil boccia på gruset foran Kernehuset. Hans tilba-

gestrøgne hår og ah-lyde, når han koncentreret skulle kaste sin kugle, kan jeg klart se for mig.  

 

Der var også en sommer hvor der bare blev spillet bob. Det var vist også i Kernehuset.  

Inge (Inge Merete) elskede jo at spille og arrangere spil for os unger. 

 

En ting der altid har præget sommerferierne er, når vandet i bugten, roligt ligger dér som et spejl, så 

kommer Ibs speed båd frem og vi følger spændt vandskiløberen. Min første tur som ti årig, kom jeg 

op første gang, jeg prøvede. Jeg havde set og hørt så mange gange, hvordan det skulle gøres. Stolt 

over ikke at skulle rode rundt i vandet alene, hvis det ikke gik godt.  

 

Man rystede altid når man kom ind, men så var kuren, som når man var kold efter badning: kapløb 

langs med stranden, frem og tilbage. Det hjalp, ellers var det lækkert at stå op ad den varme mur, på 

”Bugtens” røde badehus, ” Skafottet” blev det vist også kaldt. (Rædselskabinettet.) 
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Om aftenen sad vi stadigt og så på vandski og så de smukke solnedgange, mens vi frysende sad med 

klamme håndklæder, og skulle have det hele med. 

 

Om dagen, de lange dage ved stranden, lå vi i ”gryden” og kildede hinanden med græsstrå og lyt-

tede til fluernes summen, de kunne lyde som racerbiler. Indtil Ruth eller mor kom med mad. Ellers 

kunne man sagtens klare en hel dag uden. Men så var man også sulten til aften. 

 

Carsten var altid sammen med Per (Sloth Christensen). De havde lædercowboyhatte, og de kom al-

tid galt af sted med noget. F. eks. så var en balancering med jernstænger på stranden engang årsag 

til, at jeg fik hul i hovedet. De havde vist ikke lige set mig. Blodet flød ned ad mit lange hår, der 

dengang nåede helt ned til underbuksekanten. Mor var rædselsslagen, for det var jo vanskeligt at se 

hvor slemt det stod til, men jeg kunne da gå. Da det i forvejen var svært at udrede mit lange hår, 

blev det ikke bedre med størknet blod. Så det endte med en tur til frisøren, der simpelthen klippede 

det helt kort. Sådan rigtig drengeklippet. Der er et billede husker jeg, hvor vi står på trappen, alle os 

børn oppe ved ”Bugten”, hvor jeg har kort hår.  

 

Pusser, mit første kære marsvin, var trofast med over alt. Ho-

ney havde altid et godt øje til den, og med sultne øjne fulgte 

den dens gnasken og færden i buret. 

 

Engang havde jeg den med ned på strand engen, og den sad og 

fik græs. Der var noget, der fangede min interesse, og så var 

Pusser pludselig væk. Hvem var min redningsmand? - Honey. 

Den havde fanget den og holdt den mellem sine poter. 

Engang glemte vi at tage Pusser ud af bilen. Ofte kørte vi sent 

hjemmefra Havnsøvej, så den havde stået i bilen natten over. 

Men en hedebølge i en lukket bil uden vand m.m. blev for me-

get for Pusser. 

 

Han klarede den vist. For jeg tror det var den, der fik forspist sig i havregrynsbøtten på Havnsøvej - 

og blev kvalt.  

 

Et andet marsvin, Bimmer, havde sit udebur ved Prikken, og efter jeg havde været ved stranden og 

skulle se til den, så jeg til min rædsel, buret flænset op og Cæsar (Bittens hund), havde gjort det af 

med den. Stortudende løb jeg op til KB- hallen for at fortælle Bitten det. Claus husker vist stadigt, 

hvordan jeg så ud i hovedet og gør stadigt nar af mig: ”Cæsar har spist Bimmermand”. Den sommer 

blev der holdt begravelse for Bimmer. Næste sommer blev det gravet op, for vi ville se, hvordan det 

så ud. Nydeligt lille skelet.  

 

Anne - Mette og jeg sov i KB-hallens mindste rum dengang, et gråt soveværelse, der med en lille 

stalddør, vendte ud mod vandet. Her var der små hængekøjer: to pinde med stof, som kunne foldes 

ud. Det var hyggeligt. Jeg husker også det lille køkken man gik i gennem, med gasblus. Døren var 

meget lav. Når de tre fætre og kusiner var samlet, Elisabeth, Anne-Mette og Claus, måske mest Eli-

sabeth og Claus, skændtes de. Det var vi ikke så vant til nede ved os.  

 

Claus havde 2 interessante ting: en Velo Solex og et haglgevær. Velo´en fik Anne og jeg en prøve-

tur på, op over bakkerne, og haglgeværet, legede vi med nede bag Prikken. Man kom nogle hagl i, 

Dittes tegning af hendes elskede mar-
svin, Pusser. 
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og skulle klikke den sammen, men av for pokker, der kom min hånd i klemme. Så det gad jeg ikke, 

kun skyde. Den gav et ordentligt ryk, når man trykkede af. 

Jeg har nogle ar på venstre hånd. Jeg undrer mig i dag lidt over, om nogle voksne hørte os. 

 

Så var der den sommer, måske forsommer, hvor mor måtte hjælpe mig med at få alle filtrene ud af 

håret. Havvand og frisk luft er ret godt til at lave den slags. Mens mor står og hjælper mig med hå-

ret, i det dengang meget smalle orange badeværelse i Prikken, kommer der små sorte dimser fly-

vende gennem luften. Mor farer sammen og løber ind i soveværelset, hvor kommoden står i brand. 

Det værste: ”min guitar” råber hun, mens hun tager sin guitar (speciel håndlavet) med ild i og løber 

ud i køkkenet for at slukke den, så ser jeg Hans´ smeltede plastik-speedbåd, brændende løbe ned ad 

kommoden. Der var vist ret tilsodet i værelset. Hvordan jeg lige fik slukket ilden med min dejlige 

jakke, husker jeg ikke. Men at den var klistret ind i sort plastik, husker jeg og at det var mig, der fik 

slukket branden. Jakken blev vist dækket af forsikringen. Værelset måtte lukkes af og males. Det 

var en lysestump, mor lige skulle sætte fra sig, inden hun nåede at finde en lysestage, da jeg skulle 

have hjælp til håret. 

 

Mine veninder har også været med deroppe. Naja, da jeg gik i 2. klasse. Vi blev begge køresyge på 

vej hjem og fik lov at blive hjemme fra skole den dag. 

 

Ruhwalds datter Pia og jeg var tit sammen nogle somre. Eva red på pony, og hun havde den engang 

med ved stranden. Den fór rundt så vi knap kunne holde den, men det var, fordi et fly forskrækkede 

den. Pia skulle tit se efter Kim og Ole, de små brødre, senere kom Knirke til, så vi var ikke helt så 

meget omkring. 

 

Hans og jeg havde også ”friuge” deroppe i Prikken, uden mor og far. Måske de andre synes det var 

mærkeligt, men vi nød det. Vi inviterede Marianne og Suzi og Nic til frikadeller. De var vist vildt 

imponerede over så fint, vi klarede det. Jeg var vist 14-15 år den gang. Vi havde en rigtig hyggelig 

aften. 

 

Ved Strandhytten var en høj stige, op ad et træ, hvorfra der hang et langt tov. Tovet satte man sig op 

på. Om det var en pind eller knude, husker jeg ikke, men det gjaldt om at holde godt fast, når man 

fra toppen af stigen slyngede sig ud over kanten af stigen og ud over skrænten, og fik et sug i ma-

ven, så vi skreg. Det virkede rimeligt vovet, men det var sejt. 

 

Når kirsebærrene var modne i slutningen af juni, var de store træer på komarken de bedste. Vi klat-

rede op i træerne og håbede på at kunne komme ned igen. Der var vist en gang, jeg synes det var 

lidt svært. Ville ikke springe og de køer stod bare der under træet og kiggede op på mig. Men så spi-

ste man bare lidt flere kirsebær, de gule var bedst. 

 

Når man kom ned, var det nu sjovt nok, hvis køerne blev bange, når vi løb efter dem. Særligt hvis 

man kunne få gennet dem ned ad den stejle bakke, ned mod stranden. Det så sjovt ud. Det gjaldt 

bare om ikke lige at jokke i en kokasse, i hvert fald ikke de friske.  

 

3.0  
I ungdommen havde jeg engang nogle fra klassen, fra Vidar skolen med oppe. Jeg husker ikke helt 

hvem, men Ian var der, han fortalte mange mærkelige ting. Det var vist lidt vildt uden voksne, og 

man hørte om alt det, der ikke blev snakket om i skolen. Men der skete ingen alvorlige ting.  
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Anne Holme og jeg havde meget sammen nogle år, omkring konfirmationsalderen. Hans gik i 

klasse med lillesøsteren Mette. Anne og jeg elskede at lave practical jokes, og snakkede om vores 

”The pjanking Corner” inspireret af Monty Pyton. Det år gik det ud over Ibs køkkenrulle. Vi bandt 

en tynd hvid sytråd rundt om, hvilket var til vores fryd, men stor irritation for Ib. Vi gik også rundt i 

nattens mulm og mørke og flyttede lidt rundt på folks ting. Vi sov i telt uden for Prikken, så vi ikke 

blev opdaget. Der var dog ét sted, vi blev godt overrasket, det var i Bugten. Med en lysende lomme-

lygte lige i ansigtet. ”Hvem er det?” Lise havde hørt os pusle, og hun fortalte at hun havde ”bobler” 

i maven (gravid med Helene) og var nervøs over at blive forskrækket. Men ellers var det bare de 

andre, det gik uskyldigt ud over. 

 

Vi gik engang i tordenvejr over i ”Lærkereden”. Der var stadigt tag over, men ingen vinduer i. Det 

var lidt uhyggeligt, men spændende. Vi tændte ild i resterne af en pejs og ventede til så sent om nat-

ten, inden vi gik hjem. Lidt som i ”De fem ”- bøgerne, som jeg flittigt læste den tid. 

 

Vi fik også plukket mange blomster den sommer, stået på vandski, dét syntes Anne var fedt. 

 

Lykken var Hans´ og min alene-uge. Mor og far var i byen. Aner egentlig ikke, hvad de lavede. (Vi 

arbejdede faktisk! Hilsen mor) Kim kom med Hans og mig i Prikken, hvor vi skulle være en hel 

uge. Sådan husker jeg det. Der skulle prøves flere ting af, både rygning, druk, det var Hans og Kim. 

Ikke så sjovt, når de brækkede sig. Vi sov udenfor på drømmesenge under åben himmel. Vi lavede 

mad, var vist også i Asnæs og købte ind. Men det bedste var nu at snakke med Kim hele natten, til 

solen stod op. Hvis vi kunne få Hans vækket, gik vi morgentur. 

 

Mærkelige lyde fra den mørke nat, fik vi til at være mange sære ting.  

 

Så var der dengang en april, hvor jeg havde Niels Ø med, sådan lidt kæreste og lidt ven. Jeg var lidt 

nervøs og husker at jeg gemte mig. Hans og han gik og ledte efter mig en hel dag. Nervøsiteten for-

svandt igen. Specielt efter den nat, hvor vi alle vågnede i tyk røg.  

En måtte var, efter at være helt frosset pga vandskade, sat til tørre foran en varmeovn med gløde-

tråde. Den var blevet blød og faldet ind på den, eller var stolen blevet flyttet? I hvert fald vågnede vi 

hostende, og måtte i nattens mulm og mørke låse os ind i KIB og sove videre dér. Det var rigtig 

koldt, med frost udenfor.  

 

Der var også engang, jeg sov oppe i Strandhytten med Carsten. Vi sov i den lille verandastue og 

snakkede hele natten.  

 

Når Pintoerne kom, var der også lange snak, og engelsk blev forbedret, og diskodans blev danset i 

Bugten. Vi havde vist også lidt fest på Strandhytten, men jeg husker ikke helt, hvem der var med, 

men Anne var god til at få gang i den. 

 

Jeg husker en sommer, hvor Ib havde købt faldskærm til Speedbåden. Det var en med 100 m line og 

han ville prøve den. Jeg ville jo gerne prøve og fik nøje instrukser i, hvordan man løb hen over 

stranden og vandet, til man blev løftet op. Med håndtagene kunne man styre op, ned osv. Det var 

den mest fantastiske oplevelse, at hænge dér og mågerne fløj nedenunder mine dinglende fødder. 

Jeg kunne se helt over på den anden side af Sjællands Odde. Da turen var slut, og linen udløst fra 

båden, faldt jeg stille og roligt ned i vandet og hele skærmen ned over mig. Men jeg husker Ib sige, 

at aldrig havde han set mine øjne så store. Det var en fantastisk tur.  
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Vandski, den måske ene tur om året, hvor jeg mærker det bløde vand på fødderne, mærker luften 

suse gennem håret og jeg står ud over kølvandet på det glatte vand. Det eneste, jeg frygtede, var at 

falde - specielt i en brandmand. Men det var nu altså en skøn fornemmelse. Næste dag kan man 

mærke sine lår! 

 

Hans har vist også nydt at give søster en ordentlig tur i gummiringen efter speedbåden. Godt, mit 

hoved sad godt på. Det var lidt af en hoppetur, til brormands fryd. 

 

Egentlig husker jeg ikke at have været så meget sammen med Birgitte og Peter. De var mest sam-

men med Anne og Bjørn og moster Imse i Bugten. Der elskede de at holde festlige komsammen. Vi 

var jo altid ved stranden.  

 

Den sommer jeg lavede min årsopgave, var en arbejdsom sommer. Thomas Hjort havde lovet at 

tage med mig ud og klippe får, som var en del af projektet. 

 

Vi kørte på knallert, (jeg havde fået knallertkørekort) hen til den gård i Tølløse, hvor Preben meget 

kort fortalte hvor fåreklippesaksen og fårene var. De var på marken. Hvordan skulle vi fange dem? 

Det måtte vi jo finde ud af. Han virkede ikke som om, han gad hjælpe. Vi gik ud på marken og løb 

rundt, inden vi bare kom i nærheden af et. Så skete det. Hegnet var itu, og ud på vejen gik fårene. 

Hvad skulle vi så gøre? 

 

Thomas satte sig på hug og begyndte at bræge som et lille lam, og tænk, de kom ind igen. Vi var 

færdige af grin. Endelig fik vi fanget et får, og af de instrukser, jeg havde læst mig frem til, gik vi i 

gang med den sløve klipper. Fåret havde nær fået trommesyge(luft i maven, hvis den ligger ned for 

længe), hvis det ikke var fordi Preben endelig kom for at se, hvordan det stod til. Han troede, jeg 

var rødstrømpe og bare ville gøre alting selv, så da han så den sløve klipper og det stakkels får, fik 

vi hjælp. Der var bare det, at for at jeg kunne få en fåreuld til min opgave, skulle jeg klippe alle få-

rene. Så der var langt igen. Mor kom vist også forbi på et tidspunkt for at se hvordan det gik. Vi 

blev ikke færdige og overnattede på høloftet. Speciel sommer! 

 

Fåreulden med på landet, vaskes skulle den, kartes og spindes. Der blev lavet meget garn. Det tog 

det meste af den sommerferie. 

 

4.0  
Som voksen var Prikken rammen om romantiske dage med 

Nghi, hvor vi med koldt vand 

hentet fra Ruhwalds, klarede os 

et koldt forår. Vi fik også tiden 

til at gå med at tegne, fantasi 

tegninger, som den anden 

skulle tegne videre på.  

Mange somre siden har jeg 

ikke været så meget på landet, 

idet den store verden skulle opdages sammen med Nghi. Vore to 

drenge har været med mor på landet, hvilket jeg har nydt - i håb 

om, de har nogle gode oplevelser og minder derfra også.  

 
Nghi. 

9 og ½9. 
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Nu er KB-hallen og Prikken overdraget til Hans og mig. Jeg er mere eller mindre ansvarlig for KB-

hallen. I mange år har huset været i dårlig stand og med meget få midler og for få fridage er det 

svært at få gjort i stand. Det forfalder, det gamle hus. Noget af det oprindelige køkken er fra 

50’erne. Det er et hus bygget i flere omgange på en meget snørklet måde. Svært at lappe sammen 

på.  

 

Skatterne er frygtelig høje, så af den årsag er jeg nødt til at leje det ud for at få det finansielle til at 

balancere. Det er forhåbentlig ikke til for stor gene for familien.  

 

Bitten ejede huset før mig. Det har i en periode været rekonvalescent sted for landevejsriddere eller 

narkomaner, depressive m.m. hvor Bitten storhjertet har ladet dem komme sig. Projekter var en del 

af rekonvalescensen, så da jeg overtog huset 23.december 1998, fordi Anne - Mette og Claus ikke 

havde mulighed for det, var der lige nogle skure og anden indretning, der skulle justeres lidt.  

 

Elisabeth, ja hun droppede ud af familien, da jeg var ca. 10 år. Sådan husker jeg det, med hendes 

mand Lars, Ålholm præsten. 

 

Nu i 2011 har KB-hallen fået et ”nyt ansigt”. Min ven Poul, med hvem jeg bor nu, har været en fan-

tastisk hjælp: Det gamle skur og køkken er revet ned og et nyt er opsat. KB-hallen vil snart stå fiks 

og færdig til at modtage lejere i juni. 

 

5.0  
Mine børn Vore to drenge, Benjamin og Nicolaj, har været med 

deres mormor (Jytte) på landet som små, når jeg havde weekend-

vagt eller andet, hvilket jeg har nydt Jeg håber, de har nogle gode 

minder derfra, som de en dag kan berette om. Det har især været 

med Cæcilie og Casper, det har været sjovest, når de som små var 

oppe i Prikken eller de legede i den gamle campingvogn hos 

Hasse. Tovet længere oppe i skoven mellem Carstens hus, Skovly 

og Strandhytten, har været til stor fornøjelse, sammen med kam-

merater også.  

 

6.0  
Jeg har nydt at fælde træer sammen med Hans om foråret, hvor vi leger skovarbejdere, brænder bål 

af sammen med vore unger, og tager os en øl. KB-Hallen danner rammen om deres korte ferier, 

hvor rummet ovenpå er deres værelse, med den lille håndvask i skabet og den skønne udsigt ud over 

havet.  

Dette sted i Veddinge bakker, med minder og historier, er mit andet hjem. Jeg nyder altid at tage 

derop, se, hvem der er i husene, nyde duften, der er særlig dér, høre fluer og biers summen, når jeg 

en sjælden gang ligger og slapper af. Lyden af havets bølger... og nyder solnedgangen. 

 

Ditte 

 

Nicolaj og Benjamin. 
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3. Marthas efterkommere 
 

Margit 

 Strandhytten kom ind i mit liv første gang i sensommeren 1975. Jeg besøgte Jo-

hannes og den brunplettede setter Dolly på Sjælland, inden jeg var blevet intro-

duceret til Anne Marie og Ole i Varde. Der er to billeder, der står klart på min 

nethinde fra det besøg. For det første benovelsen over at besøge et hus med egen 

vinkælder! Johannes åbnede lemmen i gulvet i køkkenet og der lå flere rækker 

af vin, som hans farfar Johannes havde lavet. Karakteristisk var gips-forseglin-

gen over proppen. Det andet billede er, hvordan vi med et sæt vågnede op fra en 

– uskyldig – middagssøvn ved synet af onkel Kajs høje personlighed og stærkt 

markerede ansigt lige udenfor døren ud mod vandet, hvor vi lå… 

 

Det charmerende hus med den store historie er forblevet i mit liv og har hvert år dannet rammen om 

(en del af) familiens ferier. Jeg husker, da Maria var et halvt år. Vi holdt påskeferie sammen med et 

vennepar, også med et spædbarn. Væggene drev af fugt de første døgn, inden brændeovnen havde 

fået gennemvarmet huset. På vej mod toilettet måtte man forcere adskilligt, der var opmagasineret i 

det der senere blev soveværelse – inklusiv en kæmpe jernstige, der lå på tværs. Men det var en ufor-

glemmelig ferie! 

 

Der er som sagt historie(r) og ikke mindst mange traditioner forbundet med Strandhytten. For ek-

sempel har Johannes altid hentet mælk på en bondegård. Det bliver hældt op i et stort lerfad og står 

tildækket i kælderen til næste dag. Så bliver der skummet fløde, og tykmælksskålene bliver fyldt 

med et par spiseskefulde kærnemælk og derefter fyldt op med den skummede mælk. Tildækket og i 

stak står de nær ved brændekomfuret og bliver ved hjælp af varmen til den dejligste tykmælk. Så 

skal der rives rugbrød, ikke at forglemme et godt lag farin. Så er sommerferiestemningen med mor-

genmad på gårdspladsen på plads. I mange år har det også været helt fast, at der skulle læses op ef-

ter morgenmaden. Der har været flere forskellige bøger og serier på banen, men den mest elskede er 

Laura-serien, som er blevet læst adskillige gange. 

 

Gennem årene har der også været fast tradition for at have gæster i ferien. I mange år var Jakob på 

besøg nogle dage hver sommer, de sidste år også sammen med sin gode ven Larsen. Jakob var i en 

halvt århundrede et trofast, loyalt og elskeligt ”husfaktotom” hos redaktør Kjærsgaard og tante In-

geborg, som hun kaldte dem. For familien Sloth blev hun mere end det. Hun havde status af kært 

familiemedlem, der altid var med til familiefester og som vi altid besøgte, når vi var på Sjælland. 

Og at have hende som gæst på Strandhytten betød bl.a., at hun kunne fortælle om livet i gamle dage, 

også på Solbakken. Dér skulle hun altid op for at stå ved flagstangen og se på den fantastiske udsigt. 

Jeg gad godt at have set hende i velmagtsdagene, kørende rundt i Veddinge Bakker på Velo Solex! 

Jakob har altid stået for mig som et eksempel på, hvordan den kristne grundtanke kan udleves på 

bedste vis. Hun var altid positiv, hjælpsom overfor andre, nøjsom, aldrig bitter, men med en fanta-

stisk evne til at leve sit liv og være glad i det. Hun nød i fulde drag dagene på Strandhytten sammen 

med os. 

 

Storstuen (se forsiden af Krøniken)  nyder vi, når vi er mange i huset. Om aftenen er der en helt spe-

ciel stemning og et gyldent og varmt lys, der ikke overgås af ret meget. At sidde og se på pejsens 

flammer og lade tankerne flyve er en lise for sjælen. Til pejseaftenstemning hører absolut også Jo-

hannes’ irish coffee. De bliver lavet i ballonglas, så hele processen kan følges nøje. Glassene er li-
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net op på række og især fløden bliver omhyggeligt placeret. Pointen er, at den fløde vi har på Stand-

hytten indeholder så høje fedtprocenter, at kaffe og fløde forbliver adskilt, ligesom whiskyen giver 

fløden en uimodståelig smag. Tit spiller vi også kortspil som Shanghai (som vi har lært af Lise) og 

Grin-Inge, som Inge Merete lærte os den sidste sommer, hun levede. 

 

Det basale i tilværelsen. 

Der har altid været arbejde inkluderet i vores ferier på Standhytten. Dog har vi ikke holdt på – som 

Johannes fortæller fra sin barndom – at man skulle arbejde 2 timer formiddag og 2 timer eftermid-

dag hver dag. På Strandhytten kommer man tæt på det basale i livet, og måske er det det, der er hele 

hemmeligheden. Med det basale tænker jeg på f. eks. husly, varme, mad og samvær med de menne-

sker, der betyder noget for en. De ting, der bliver arbejdet med har på en eller anden måde en særlig 

relevans. Der er - i en evig strøm -projekter i forhold til at renovere og vedligeholde huset (husly), 

der arbejdes med fældning, opskæring, flækning og stabling af træ, (varme – og det er nødvendigt 

hele tiden at være forud for sin tid, for træet skal nå at tørre, før det kan bruges), der syltes og laves 

mad på brændekomfuret. Og altid husker vi hinanden på, at pauserne er meget vigtige! 

Det er en stor glæde for os, at alle vores 3 piger er glade for huset og nyder at komme der. På den 

måde er der håb i forhold til måske at kunne bevare huset endnu en generation. 

 

Margit 
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4. Hugos efterkommere 
 

Joan  

 

Hugo (Ernest Kjærsgaards only son) left Denmark in 1928 (I think) to go 

to America in search of engineering work. He ended up in Montreal, Can-

ada. 

 

I am sure he was a poor man like most immigrants and he spoke only little 

English. His first job was in construction, building roads “those roads are 

still there today” – later he got a position as an engineer in a small electri-

cal firm and Hugo being a mechanical engineer he saw a great future there 

and they built it into a big company and they hired many more engineers. . 

. . Years later the president passed away and Hugo took over the firm and 

continued there until he retired. 

 

One evening in a Scandinavian coffee house (around 1927-8), he met Helga Liljeblad who had just 

recently arrived from Finland. They had great difficulty understanding each other but it must have 

been “love at first sight” because within 2 weeks they got 

married. 

 

Hugo decided not to tell his father Ernest for awhile. He 

thought it would be better to wait a few weeks. However, 

Ernest thought he would like to surprise his son with a 

visit to Canada. One evening, their doorbell rang and 

Helga answered the door. What a shock Ernest must have 

had when he was greeted by a lovely lady not realizing 

that it was Hugo’s new wife. Those were different times 

and Ernest must have been really happy that Hugo had 

found someone and that they were married. 

 

Hugo and Helga went on to have 3 children. 

Yvonne was first born in 1929. I (Joan) came 

along 18 months later and then Ernest (Ernie) 

came along 12 years after me. 

 

I was born in 1931 during the depression years. 

Mom and Dad bought a large house and turned 

part of it into apartments to rent. Yvonne and I 

learned at an early age how to clean and ready the 

rooms and it gave our parents extra income in 

those difficult times. 

 

Yvonne and I had a great childhood. One of the 

great highlights was our trip to Denmark in 1939 

to visit and meet our cousins. We stayed with 

Ernest (Bedstefar) and Tante Ingeborg and we 

also spent time in Strandhytten with all our aunts, uncles and our many cousins. Yvonne and I used 

Hugo Kjærsgaard, Joan, Helga, Yvonne. 

1. række: Kik, Yvonne, Lise, Else, Joan, Birthe 
2. række: Hugo Kjærsgaard, tante Ingeborg, Ernst 
Kjærsgaard, Helga 
3.række: Asta, Erik 
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to brag about 35 cousins in Denmark. It was such a wonderful time; everyone spoiled us with din-

ners, parties and beach time. Our cousins made Yvonne and I sing English song and before we left 

our cousins had learned the songs. (I hope you still remember them!). (Jytte adds: text and tune to 

“Miss Polly has a dolly . . . “ is behind in this book.). 

 

 When we left Denmark, Germany had just 

declared war on England, so Hugo was anx-

ious to get his family back to Canada: we 

were booked on the “Empress of Britain” 

which was leaving next day, but Dad found 

out that the “Athinia” was leaving four 

hours earlier, so he wanted to book that ship 

and was told everything was booked, only 

deck place was left. As Yvonne and I were 

small they decided to stick to plan A. . . The 

Athinia never made it across, it was the 1st 

ship to go down. When we arrived in port in 

Montreal we were told that a German sub-

marine had followed us more than half way 

across the ocean but we were not told that piece of news until we were safe and sound. When the 

Empress of Britain made its return to England it was painted black, now a battle ship, but it was 

bombed and sank shortly after it left. That was the 2nd ship to go down. 

 

We had a happy childhood and when Earnie came along we moved into a really nice house and then 

a few years later, Hugo built a summerhouse just outside of Montreal where we spent our summers. 

 

Yvonne was married sometime around 1948 to Bill Norris. They went on to have 4 children, Duff, 

Gail, Rick and Kathy and Yvonne had 8 grandchildren. 

 

 In 1949, I began to be a nurse. Af-

ter my training was complete, I 

spent a year in Vancouver, Canada 

nursing in the delivery room and 

baby nurseries. When I came back 

to Montreal, I worked in a Mon-

treal hospital and it was there I met 

my husband, Bill Shannon when he 

was visiting a patient in the hospi-

tal. It was a love affair that was 

meant to be. We got married a year 

later. It was then my best years be-

gan. We had a baby every 18 

months until there were 12. It was 

a wonderful marriage. Raising 12 

children was hard work and long 

hours for both of us but the rewards were incredible. The children are now grown up and unfortu-

nately, Bill did not live to really see “the fruits of his labor” as he died of colon cancer in 1986 

when he was only 59 years old. 

Stan, Ernie, Bob, Yvonne, Hugo, Joan 

Joan’s 12 children, 1978 
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Our 12th child, Judy, was born with Down’s syndrome. She is truly an angel sent to the Shannon 

family. Her siblings embraced her with all their hearts from the moment she was born and we all 

love her so much. With help from all of the children, she has grown into a beautiful woman. Today, 

she lives with me and we do everything together. She 

is so gentle, smart, giving and so attentive to my 

needs. We really take care of each other. She has a 

job working in a beautiful flower shop. She loves her 

life and she always has a smile. I found a poem that 

really describes her that I would like to share: 

 

“MY DAUGHTER” 

 

Simple and soft, warm like a bed of moss, free and 

proud, she’s a mystery for all. 

Ready for anything for me, we share everything in a 

single emotion, 

But in one fall swoop she could blow me to bits. 

We are two sisters; we know each other by heart.  

We speak to each other with our hearts. Me an She – 

She and Me. 

 

It’s beautiful isn’t it? 

 

Now to finish my story about my other 

11 children. They are all grown-up and 

doing well in their chosen professions. 

Most are married and I am a grand-

mother to 24 grandchildren. How lucky 

am I? My children all love each other 

and spend a lot of time together so the 

cousins are also very close. 

 

 My mother-in-law, Bill’s mother, 

owned a little cottage in up-state New 

York. We spent all of our summers 

there. I think, that is where many of my 

children’s childhood memories are 

from. Now, Debbie (1), Mike (2), and 

Billy (7) have cottages there and Jim 

(8) and Mark (9) have sailboats. The 

rest of the family are there at every opportunity. So you see, we also have our own little “Strandhyt-

ten” over here. We are all so lucky aren’t we? 

 

A great sadness in my life is Yvonne’s death in 2006. She was just too young to die and still had so 

much to live for. Pancreatic cancer is known as the silent killer and it sure was. Yvonne died within 

3 month of her diagnosis. She has left a big void in my life. We talked everyday on the phone and I 

really miss her so much. We shared so many memories and could talk about anything. 

Jojo's wedding, 2005 

Joans grandchildren, 
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Earnie is doing fine. He lives in 

his own little condominium. His 

health is so-so. 

Unfortunately, he does not take 

his diabetic diet seriously and has 

many days of not feeling well.  

He has a cute dog and seems to 

have a lot of friends but he also 

misses his big sister Yvonne. 

 

 

 

I will now give you the names of 

my children in order of birth. In 

photos they are usually lined up in 

this order. 

 

Debbie, Mike, Donna, Gary, Danny, Susie, Billy, Jimmy, Mark, John, Jojo and Judy. 

 

All my love to all my cousins and extending family. 

 

We love you all! 

Joan 

  

Joan, Bill and Deborah visits Bugten in 1977. 
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5. Imses efterkommere 
 

 
Strandhytten, 1916 

 
Poul, Niels og Jens, 2007 

 
Bugten, 1941 

 
Niels 

Som alle de andre fætre og kusiner har jeg selvfølgelig også minder fra barndommens somre på 

”Strandhytten”, hvor vi brødre fra Viborg lærte vor familie på vores mors side at kende. – Det var jo 

en fremragende idé af morfar at lade sine døtre med deres familier få nogle ugers ophold hver som-

mer, så vi på den måde lærte hinanden at kende. Og mine minder er selvfølgelig på mange måder 

magen til dem, I andre har, så dem vil jeg ikke gentage. Jeg mindes somre, hvor vi var indlogeret 

oppe i alkovestuen, hvis træværk havde en helt speciel lugt, som jeg holdt meget af. Tilsvarende 

lugt-erindring har jeg fra de somre, hvor vi fik tildelt annekset som ”ferie-adresse”. Og så var der en 

anden lugt-erindring fra toilet-bygningen lidt længere oppe, som nød kælenavnet ”Charlottenborg”, 

ikke p.gr. af fine maleriudstillinger, men fordi udsmykningen bestod i overklistring af væggene med 

prospektkort hjemsendt fra familiernes mange forskellige ferieophold i udlandet. Foruden det egent-

lige ærinde i ”huset” kunne man få lang tid til at gå med at sidde og lade tankerne gå på langfart ud i 

den vide verden (Capri, Østrig, London, Rom, Møns klint, vintersport i Norge etc. etc.).  

 

Allerede i de unge år lærte man der, at der følger pligter med privilegierne, og ”slavearbejde” med 

brændesavning, bærplukning, oppumpning af vand fra pumpen bag glasverandaen gav alt sammen 

feriedagene relief. Ja, den kære glasveranda, hvor vi på trøstesløse regnvejrsdage fik lov til at sidde 

og røre æggesnaps med pisket æggehvide, så vi var fedtet over hele ansigtet. Og så var der de for-

skellige onkler, som på hver sin måde leverede oplevelser til os børn. Jeg husker onkel Johannes, 

der var ”slavefoged” ved brændesavning og –hugning iført et hvidt lommetørklæde med knude i 

hvert hjørne som hovedbeklædning, inden han efterhånden fik anskaffet sig en rigtig hvid lejr-hue.  

 

Der var onkel Johs., der aftvang os stor og lidt gysende be- og forundring med sit gevær, hvormed 

han nedlagde en grævling. Han sov inde i den stue, som vi kaldte ”tante Ingeborgs stue”, og han 

havde lagt en lang ledning, som begyndte ved en løkke af klavertråd omkring grævlingens huleåb-

ning og endte ved et ringeapparat ved siden af hans seng, en rigtig onkel Johs. konstruktion,(som 
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senere også blev benyttet på ”Kib”)- og når så grævlingen i nattens mulm og mørke skulle ud på 

rov, så gik den i løkken, der strammedes omkring dens hals, og gav derved ringesignal, der væk-

kede onkel Johs., så han kunne stå op og gå ned og skyde den. Det lykkedes efter nogle forgæves 

forsøg, og dermed var vi blevet befriet for et ”frygtelig farligt rovdyr”, som truede familiens sikker-

hed. Jeg mener at have hørt, at onkel Johs. fik lavet sig en ny barber-kost, som skulle være noget 

helt særligt, når den var lavet af grævlingepels. – En anden gang skød han en gulspurv, som jeg fik 

og var meget optaget af. Den blev lagt oppe på taget af annekset for at kattene ikke skulle spise den, 

mens vi sov om natten, men næste morgen var den alligevel borte. Stor var min begejstring, da jeg 

senere erfarede at mor (Imse) havde taget den og fået den sendt til udstopning, så jeg fik den som 

fødselsdagsgave i september. –  

 

Onkel Kaj var jo en rigtig lege-onkel, og han dyrkede flitsbueskydning med en rigtig fin bue købt i 

et sportsmagasin og med en fornem halmskive med mangefarvede cirkler og et sort centrum. – On-

kel Erik imponerede os med sin atletiske håndstand efter badning nede ved stranden.  

 

En gang om ugen kom bager-bilen til Strandhytten, og der blev købt brødforsyning til den kom-

mende uge. Bagerens besøg var en af de ting vi børn havde gevaldigt styr på, for så vankede der al-

tid en 5-øres basse til dem, der var så forsynlige at opholde sig i nærheden. Således var det også en 

gang, hvor det faldt i onkel Eriks lod at modtage bageren og gøre indkøb. Men ak! og ve! Da han 

havde betalt bageren havde han ikke flere penge, og vi 5-6 børn stod der foran en katastrofe. Men så 

kom jeg i tanke om, at jeg havde en 25-øre oppe på mit værelse, og dem tilbød jeg tjenstvilligst on-

kel Erik at hente, så han kunne låne dem af mig. Så var idyllen genoprettet, og vi fik vores basse. 

Men – da der var gået to dage havde jeg endnu intet hørt fra onkel Erik om min redningsaktion med 

de 25 øre, og jeg var alvorligt bekymret, men turde ikke sige noget. Endnu et par dage gik, men så 

kom onkel Erik og sagde, at han nu var kommet til penge igen og godt huskede lånet, og det skulle 

jeg ikke fortryde, for de havde trukket renter, så jeg fik 50 øre tilbage - Hurra!  

 Og så var det jo spændende, når de voksne onkler ”legede” og spillede ”Boccia” om aftenen, hvor 

vi fik lov at være med, inden de voksne gik ind og spillede Bridge 
 

Morfar fik jo så engang i 1937 den flotte idé at udstykke en sommerhusgrund fra ”Strandhytten” til 

hvert af sine børn. Min far, Ove, var jo landinspektør, så han fik selvfølgelig opgaven at måle hele 

ejendommen op og lave en udstykningsplan, hvor der blev sat navne på de grunde børnene skulle 

have. Den plan lavede far i efteråret 1937 (der hænger stadig et dateret eksemplar hos Karen på 

væggen i ”Skrænten”). Derefter gik både Kaj, Johs. og Ove i gang med at bygge på deres grunde. 

Som jeg husker det, var det Kaj (”Kernehuset) og Johs.(”Kib”), der gik hurtigst i gang, og jeg hu-

sker, at far i sommeren 1938 havde hentet en ”klog mand” fra omegnen, der kom med en pilekvist 

og påviste, hvor der ville være vand at finde, hvis man gravede en brønd.  

 

 
Ove på altanen 
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Vi børn var selvfølgelig meget optaget af hele projektet med bygningen af ”Bugten” og fik også 

”lov” til at pukle med at få fældet træer. Jeg husker ikke helt, hvornår Imses og Oves hus ”Bugten” 

var færdigt, men jeg mener der var rejsegilde sidst på sommeren 1938. 

 

 
Rejsegilde, 1938 (Karen, Else, Imse, Ove, 
Oves far, ?- Niels for bordende? Johs?-?-
tante Ingeborg? 

 
Ove Nauntofte med sin far Jens, 1938 

 

Vi havde kun ”Bugten” kort tid, for krigen kom og gjorde det med benzinrationering vanskeligt at 

komme fra Viborg over og holde ferie på Sjælland, og dertil kom, at far fik en depression og dårlige 

nerver, så resultatet blev, at ”Bugten” i 1941 blev solgt til moster Asta og onkel Erik, som ikke 

havde fået sat byggeri i gang på deres grund. 

 

Hovedejendommen ”Strandhytten” købte onkel Johannes og moster Martha fra Varde af morfar, og 

dermed blev hele ”kolonien” i familiens eje, men senere har de forskellige grundejere videreudstyk-

ket og fraskilt grunde, så der foruden den yngre generation nu også bor mange ”fremmede” rundt 

om den gamle familiekoloni. Morfar og tante Ingeborg byggede sig i stedet et stort sommerhus 

”Solbakken” på en dejlig grund ovenfor ”Hulegraven” – en grund, som han vist fik stillet til rådig-

hed gratis mod at huset ved hans død skulle overgå til kolonien ”Philadelfia”. 

 

Lineke og Niels 
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Poul 

Det bør måske tilføjes at ”Solbakken” også kaldet ”Bjerget” blev brugt som udkigstårn for morfar, 

der med kikkert for øjnene betragtede de let påklædte børn på stranden, hvilket forårsagede mød-

rene indkaldt til disciplinær irettesættelse om almindelig sømmelighed ved Danmarks strande. 

 

 Alle vi børn på ”Strandhytten” 

fordelte ugens pligter imellem os 

med mælkehentning, opvask og 

vandpumpning. Posten blev lagt i 

en hvid postkasse for enden af 

”Strandhytte” vejen. I kassen lå 

et flag, som blev sat op, så vi 

nede fra Strandhytten kunne se, 

når posten havde været der. 

 

På ”Strandhyttens” flagstang 

hang der en skibsklokke, hvor der 

blev ringet første, anden og tredje gang med 10 minutters mellemrum for beboerne spredt på strand 

og i skov. Ve den arme synder som ikke havde renset negle og var påklædt 2 min efter tredje ring 

parat til spisning. Overtrædelse af reglementet kunne straffes med udelukkelse fra måltidet. 

 

Jeg husker at der stod en bænk neden for ”Kib”s senere bygget hus. For de små femårige ben var 

det en ukendt og farlig udflugt fra ”Strandhytten” ad” Asta-Erik stien” til bænken ved verdens ende! 

Resterne af denne sti kan endnu spores neden for ”Kernehuset”.  

 

En mørbankende og blåmærkende oplevelse var det at få lift med bondemandens hestevogn på vej 

til stranden efter sand, tang og sten. På et vist punkt var vejen flad, og hesten fik frie tøjler og satte i 

løb. Vi blev kastet rundt i vognen under hyl og spektakel. Det er mig endnu i dag ubegribeligt, 

hvordan én hest kunne trække vognen, fyldt med sten og sand hele vejen op! 

 

De fleste minder fra den tidlige barndom er fra ”Strandhytten”, hvor vi var på ferie hos morfar. On-

kel Kaj var vores alle sammens legeonkel, og det kunne være katastrofalt, hvis han fangede os, når 

vi drillende hylede; ”Kaiser, kaiser”, så blev der uddeling af ”bankekød”. 

 

Kaj kunne dog selv drive det for vidt. Ved 

”Bugten”s rejsegilde havde Ove allieret sig 

med Kaj om fotografering af festlighe-

derne. Veloplagt og storsmilende sprang 

han rundt og fotograferede detaljerne efter 

anvisning af Ove, lidet anede Ove dog, at 

Kaj havde glemt at købe film til kameraet. 

Kajs store skuespil tog tid at tilgive. 

 

Der er mange gode og sjove minder fra det 

solbeskinnede barndomsland. 

 

Poul 
Poul, Niels, og Hugo på Bugten 
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Jens 

 

Kik på billedet af Ove og Imse med os fire drenge, uden for ”Bugten”: 

  

 
Imse og Ove med Jens, Poul, Hugo og Niels en sommerdag, 1945 

 

Opstillingen stråler af den honette ambition. Min fader, knægten fra Nansensgade, er det gået godt. 

Han har fået lidt på kistebunden, og her fremtræder hans kone (min moder) som idealbilledet på den 

velholdte provinsfrue. En skønsom blanding af Paludan og Pontopiddan! Jeg står og skaber mig, 

fordi jeg har fået en skideballe, og Poul trækker mig i skulderen, så jeg bliver skæv – og surmuler. 

 

 
Imse med Jens på 
Strandhytten 

 
Imse på Bugten 

 
Hugo,Poul og Niels med 
Jens 

 
Jens og Jørgen klar til 
angreb! 

 

Det er lige omkring det tidspunkt, hvor jeg begynder at træde i karakter - med fætter Jørgen fra 

Varde som musketer. Vi boede sammen hos Martha og Johannes på Strandhytten. Vi lå ude på glas-

verandaen på to sofaer, så vi kunne stikke ud af døren og hente kirsebær og stikkelsbær, når vi ikke 

kunne holde den stillestående-Strandhytte-husk-at-bede-aftenbøn-atmosfære ud. 

 

Slemt var det at mine forældre havde solgt ”Bugten” nogle år tidligere til Giødesen-klanen…uden at 

spørge mig eller mine brødre til råds  
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Et plaster på såret var det trods alt at Varde-folket samlede mig op og sørgede for at 

jeg kom væk fra Ove’s kasse med lussinger, og blev optaget i Sloth Christensen-

klanen, hvor det var Jørgen der fik øretæverne, og som regel mig der gik fri. Så jeg 

kunne godt lide at være på ”Strandhytten”! 

 

Jørgen og jeg havde et typisk drenge-chauvinistisk syn på de søde piger: Lise, Jytte, 

Nette. De havde til gengæld Bitten, Inge Merete og Inger til at tage hævn med at 

sladre til Johannes og Erik, blot fordi vi trak bukserne af dem. Så var der lussinger 

igen. 

 

Det var skønt når klokken slog 11.30 og det var frokost-tid. Så var det slut med at slide med træ-

fældning og skovning i Johannes’ plantage. Ned til stranden, ud til revlen ind på stranden og i strakt 

galop op til Strandhytten, hvor vi skulle have renskurede knæ, vandkæmmet hår og harpiksen fjer-

net fra fingrene – ellers var det tilbage i plantagen og spise brændenælder og gulerødder i stedet for 

frokost. 

 

Lyspunktet var når vi alle i en lang række, iklædt ren skjorte, og de voksne svogre i hvide skjorter 

og hvide benklæder, trak over til middag i pensionatet. Hen langs stranden vandrede vi mod den 

nedgående sol som var vi på vej ind i et Krøyer-maleri. Inde i pensionatet ventede den klassiske 

sommermiddag, som regel koteletter med agurkesalat, mens de voksne diskuterede Hitlers blodige 

nederlag på Østfronten.  

 

Det var 25 år før Jens Jørgen Thorsen indspillede ”Stille dag i Clichy”. Onklerne og Mostrene døde, 

lige som Jens Jørgen Thorsen. Vi andre er der endnu, og vinker til jer i solnedgangen.  

God bless you! 

 

Jens 

  

Kusine Lise og 
Jens 
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Nauntofte minder fra somre på Bugten 

Efter Astas død i 1978 blev der lavet en ordning med Imse, så familien Nauntofte kunne 

holde to ugers sommerferie på Bugten i 10 år. 

 

 
Jens og Maria nygifte, 1983 

 
Hugo og onkel Kaj, 1980 

  

 
Birgitte,Hugo,Karen,Bjørn,Cathrine,Maria,Hans Jør-
gen og Jens, 1982 
 

 
Imse, 1981 

 

 

 
Imses sidste sommer på Bugten 1988 før sin død 

 
Hugo, Karen og Atti, 1997 
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Endelig fik Hugo sin egen grund i Kjærsgaard-udstykningen i 
1990. Ved campingvognen står Hugo og vinker op til Lise i flyve-
ren med et flag 

 
Hugo, 1998 

 

 
Det nye hus, ”Skrænten” opført i 1991 

 
Hugo, Karen og Atti, 1996 

 

 
Hugo afholdt derefter brødretræf flere gang om 
året indtil sin død marts 2001 

 
 Lineke, Niels, Karen, Poul og Alice i 

den fortsatte tradition, 2007 
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6. Elses efterkommere 
 

Annette 

Som barn blev alle ferierne holdt i Kernehuset, (et hus, som min far havde aftalt 

med arkitekt B. Kall om at tegne for sig i slutningen af 1930’erne.) Huset ligger 

i Veddinge Bakker, Sejerø-bugten. Dengang var det rødt. 

 

Min morfar havde i året 1916 købt 24 tønder land med marker og bondegård 

formedelst 4.000 kr. for at give sin kone, der havde tuberkulose, frisk luft. Han 

lod sætte en masse grantræer på grunden. 

Mor har fortalt mig mange sjove historier fra hendes barndom. Her er nogle få: 

En meget stille sommerdag, (hvor man kunne høre alt på lang afstand), mens mor og Imse var ude 

at bade, blev der ringet med klokken, at de skulle komme hjem til frokost. Imse sagde til mor: ”Vi 

lader som om, vi ikke hører det,” intet anende – at man kunne høre det helt op til Strandhytten !!!! 

En anden historie var: 

Hendes mor (vores mormor, Ingeborg) var syg af tuberkulose og skulle bo på Strandhytten for at få 

frisk luft – så meget af året, som muligt. 

For at hun ikke skulle være alene, var det som regel min mor 

og hendes søster, Imse, som var deroppe sammen med hende. 

På det tidspunkt var der intet andet end marker, så langt øjet 

rakte, og for to smukke unge piger var det jo dødkedeligt, og 

de havde aftalt, at hvis der skulle være noget spændende i 

sigte, (en mand – selvfølgelig!) skulle de give hinanden be-

sked med en kode: ”Gris på gaflen”. En dag kom Imse styr-

tende ned over bakkerne, mens hun råbte: ”FLÆSK! 

FLÆSK!” Hun havde glemt kodeordet og ville give Else be-

sked om, at hun havde set en løjtnant i fuld uniform komme ridende på en hvid hest ned mod 

Strandhytten. (Han søgte om vej). Dette var højdepunktet på sommeren for de to unge piger ude i 

ødemarken med deres syge mor. 

 

Men morfar var endnu mere visionær: han fik Ove Nauntofte, 

der var landinspektør, til at måle grunden op, hvorefter mor-

far forærede hver af sine børn en grund. Man kan se tegnin-

gen fra 1937 i formindsket størrelse.  

 

Morfar havde seks børn: Asta, Karen, Martha, Hugo Inge-

borg (Imse) og Else, men Hugo bosatte sig i Canada og Imse 

og Ove, der boede i Viborg i Jylland, syntes, det var alt for 

langt at rejse helt til Sejerø Bugten hver sommer, så deres 

grund blev overdraget til Asta. (Under krigen.) 

De fire døtre, Asta, Karen, Marta og Else havde jo ægtefæl-

ler, Erik Giødesen, Johs. I. Baastrup, Johannes Sloth-Christensen og Kai Juul. Hver familie byggede 

sommerhus på deres grund. Dette blev starten på mange dejlige år for familierne, som voksede og 

voksede.  

Sommerferierne var højdepunktet, når vi alle ankom. 

 

1. Strandhytten, bondegården, blev givet til Martha og Johannes. 

Kærnehuset under opførelse. 

Det færdige røde Kærnehuset. 
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2. Bugten, som før omtalt, egentlig bygget af Imse og Ove, men blev senere overdraget 

til Asta og Erik. 

3. Kib blev bygget af Karen og Johs.  

4. Kernehuset af Else og Kai (min mor og far). 

 

I begyndelsen var det hele ret primitivt, vi havde ingen centralvarme, men en pejs i storstuen og pe-

troleumsovne, som senere blev udskiftet med gasovne. I køkkenet stod et gammeldags komfur, som 

dog senere blev udskiftet med et gaskomfur, (som står der endnu). Ingen elektricitet, så belysningen 

kom fra petroleumslamper, som senere blev udskiftet til gaslys. Ingen telefon, men en radio, som 

gik på batteri. Fjernsyn, video, DVD og computer var slet ikke opfundet. 

 

Vi havde ingen bil, men blev kørt i taxa fra København med planter, piphans og det hele for at 

holde sommerferie i 6 uger. – Det udvidede sig til også at omfatte påske- og efterårsferier.  

Vi var afhængige af hinandens samvær for underholdning, gode bøger og håndarbejde. Vi nød natu-

ren, gik og cyklede lange ture, plukkede og syltede egne frugter i spandevis, - også til at bruge i vin-

termånederne. 

Varmt vand til opvask blev kogt i kedler på komfuret, og vi var altid sammen om opvasken, hvor 

snakken gik livligt, hvilket var nok til at lokke – selv min far ud i køkkenet. Vi vaskede os sjældent, 

da vi var i hav bad hver dag. 

 

Vi var 13 – 18 fætre og kusiner, som fik et vældig godt sammenhold i løbet af 

disse ferier, og det er netop nogle af disse oplevelser, jeg gerne vil opfriske, så 

hvis du har lyst til at høre – så læs videre. 

 

Efter vinterens storme var der sten og tang over hele stranden, hvorfor onkel Jo-

hannes tålmodigt gik i gang med at rydde det op. Han gik ved stranden hver ef-

termiddag hele sommeren, når solen skinnede. Han lagde store flade sten fra 

vandkanten op til gryden, som vi kunne gå på, så vi ikke fik sand mellem tæ-

erne. Gryden havde han også gravet til alle os solhungrende individer. 

Han havde en dejlig blød brun krop og mindede om Jacques Tati med sine lange 

tynde ben og blå badebukser, der sad halvvejs nede om enden, og sin hvide hat. 

Han havde også sit høreapparat på brystet, som for det meste var slukket. 

 

Vi lå alle i gryden, - eller så mange af os, som kunne være der, . . . men det var solskinssiden til de 

ældste (og vigtigste!) – Hen på eftermiddagen, når vi var blevet trætte af at bade og dase, vandrede 

vi langs stranden på jagt efter gule sneglehuse og små konkylier, som var meget sjældne. 

Der blev altid holdt øje med os, når vi var i vandet, og vi blev kaldt ind efter en vis tid, så vi ikke 

blev for kolde. Vi lærte at svømme dér, og når man kunne svømme ud til anden revle, så ”var man 

noget”! 

Min far havde en lille sejlbåd, som han elskede at sejle. Ofte havde han en ven med og de begav sig 

ud på langture, til Odden eller Samsø. Det skete, at vejret overraskede dem og de kæntrede. En dag 

stod min mor og iagttog dem fra huset i kikkerten og så min far dukke op af vandet – stadig med 

cigaren i munden! 

 

Om aftenen, når alle var mættede af solen og havet, samledes vi – rødkindede og brune omkring 

middagsbordet. – Og snapsen gav de voksne endnu mere varme, latter og sang. Dette har jo sikkert 

også haft indflydelse på mit valg af sang, da jeg i min katolske skole blev spurgt af nonnerne: 

”Hvilken sang synger I mest derhjemme?” Så gav jeg den hele armen og sang for fuld hals: 

Johannes Sloth 
Christensen. 
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”Helan går, hej kom faldera, hurra, hurra. Helan går, hej kom faldera hurra!” for dén kendte jeg 

udenad, og forstod slet ikke, hvorfor min mor syntes det var så morsomt, da nonnen fortalte hende 

det, - - - ”for det var jo rigtigt!” 

 

Efter aftensmaden blev Lise, Jytte og jeg sendt op til gården for at hente mælk oppe hos Viggo og 

Ove, som havde arvet gården efter deres forældre. De var rigtige bondemænd med hø i træskoene 

og seler til at holde bukserne oppe med. Vi stod og kiggede på dem, mens de på deres små skamler 

– med hovedet ind på siden af koen, malkede mælken ned i spanden. Jeg kan endnu høre lyden af 

mælken, som blev sprøjtet rytmisk ned i spanden. Når den var fuld, gik de ud i gården og hældte 

den varme mælk op i en stor junge. De tog et litermål og gav os nøjagtigt, hvad vi skulle have i vo-

res mælkespande, som vi så gik hjem med over de fredelige marker, mens solen gik ned i havet. Jeg 

kan huske den varme blik spand mod vores brune, bare ben, og så skiftedes vi til at fortælle histo-

rier, som vi selv fandt på, (Lises idé, selvfølgelig!) 

Når vi kom hjem, hældte vores mor mælken i et stort lerkar i kælderen, og den næste dag kunne der 

skrabes meget tyk fløde af, - ”læderfløde”, som vi kaldte det. 

Dette blev brugt på jordbær og i fars øllebrød om morgenen og til tykmælk i blå glasskåle. 

Jeg kan huske en efterårsferie, hvor min mor ønskede, at jeg gik op efter mælk. Jeg løb til Lise og 

Jyttes huse for at høre, om vi skulle gå sammen, men de behøvede ikke mælk, så jeg måtte af sted 

alene. Det var allerede tusmørke og meget blæsende. Jeg var rigtig bange for at skulle gå gennem 

skoven alene, men min mor insisterede, at hun skulle have mælk. – Og ganske rigtigt, da jeg kom 

over markerne på turen hjem – og ind i skoven, gik mit lille hjerte meget hurtigt (8 år), da det var 

kulsort og træerne bevægede sig som store uhyrer med hvinende lyde. - - - Jeg bad til Gud om at 

hjælpe mig – og pludselig var det som en engel gik ved siden af mig – og stenene, som lå i hjulspo-

rene, lyste op og vinden lagde sig. Jeg følte en enorm tryghed og varme, som jeg aldrig har glemt. 

 

Når det blev tordenvejr, sad vi foran pejsen og så ud på de flotte lyn. Vi fik æggesnaps, som vi rørte 

med kakao eller skovjordbær, som vi havde samlet på græsstrå.  

 

Vores soveværelser lå i underetagen, og hvis man ikke havde husket at lukke døren før solnedgang, 

kunne man godt finde værelset summende af myg, som selvfølgelig skulle klaskes ihjel, før man 

kunne sove.– Men når far så kom ned om morgenen for at vække os og så alle blodpletterne på de 

nymalede vægge, blev han stiktosset! 

 

Da ingen af os havde biler, kunne vi ikke komme 

ind til byerne Høve eller Asnæs, som lå 6-8 km 

væk, så handelsmændene kom ud til os i deres va-

revogne på forskellige dage. Vi vidste altid nogen-

lunde, hvornår de kom, og så dyttede de med hor-

net og alle mostrene kom løbende med deres 

kurve op til bakken ved Bugten. Der var bageren, 

slagteren, fiskemanden, købmanden og grønthand-

leren. Jeg kan huske, jeg brugte alle mine lomme-

penge på grønærter i brune papirsposer – Det var 

skønt! Og den dag i dag er det stadigt noget helt 

specielt for mig at spise rå ærter – og helst i brune 

papirsposer. 

 

Kernehuset. Facaden ud mod vandet. 
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Når det var regnvejr, samledes alle fætrene og kusinerne på Strandhytten i storstuen, hvor vi spil-

lede Matador, kort, puslespil og farvede i malebøger og løste regneopgaver, som Martha og Johan-

nes havde taget med fra deres boghandel i Varde. 

 

Eller vi legede skjul. Vi kunne gemme os over det hele, også oppe i soveværelserne, som var det 

gamle høloft. Men det bedste skjulested var nu i dragkisten, men man skulle have én til at løfte låget 

og . . . så lige huske, at man var dernede bagefter!!! 

 

Når vi skulle spise frokost og middagsmad havde alle husene hver deres forskellige udendørs gong-

gong, som blev slået ½ time før - og anden gang, når det var spisetid, og så drønede vi alle op fra 

stranden, eller hvor vi nu var, for vé den, som kom for sent – og især på Strandhytten. 

 

På Strandhytten var der megen disciplin og læsen i biblen. Det var lidt tungt og trist, og jeg var glad 

for, at min far og mor ikke var sådan. 

 

Hos os sang vi morgensang efter morgenmaden og Piphans blev helt vild i sit bur, den sang så højt, 

at vi næsten ikke kunne høre os selv, - og så læste far i en andagts bog, som virkede mere let, end 

biblen, og så sang Inge og jeg tostemmigt: ”Nu lyser løv i lunde” – og andre – det elskede far. Så 

gik vi alle ud og hejste flaget og sang: ”Vaj højt, vaj stolt, vaj frit vort flag med dugen hvid og rød”. 

Om søndagen skulle vi alle komme til morgenbordet i hvidt tøj, og så kunne vi gå til stranden, når 

vi hver især havde gjort vores pligter. 

 

Vand var ikke noget, man legede med. Hver dråbe skulle pumpes fra en brønd. Forinden brønden 

blev gravet, kom en mand med en pilekvist og viste os, hvor der skulle graves ved en vandåre. Når 

man var på WC, trak man kun i snoren for ”store ting”, ikke for ”småting”. Der var et sjovt vers på 

væggen, som en vittig sjæl havde skrevet: 

 

  Du, som trukket har i snoren, 

  Tænk, hvad derved er forloren (spildt) 

  Mange liter vand blandt andet 

  Er nu løbet ud i sandet. 

  Det bør gøres godt igen 

  Hør nu her, min brave ven: 

  Vil du nødigt kaldes lumpen 

  Slå da tyve slag på pumpen. 

 

Og der blev lyttet, om man huskede det! 

 

Da brønden var dyb og kold, plejede far at hejse sin snaps ned i en spand, men en dag skete uheldet: 

spanden vendte bunden i vejret, og snapsen forsvandt. I mange timer kunne man høre Kai ban-

dende, mens han lå med ”røven” i vejret i forsøg på at fiske snapsen op, - men desværre!!! 

 

Vi havde engang en ung pige, som hed Hertha, (hun var fra Jylland). Hun var sjov og slagfærdig. 

Hun blev en del af familien i mange år.  

Da Jytte, Lise og jeg var i 15-16 års alderen, fik vi kun lov at gå ud og danse på Strandlyst, (som lå 

10-12 km væk,) hvis Hertha tog med os. (Hun var smaddergo’ til ”jitterbug”). Vi cyklede dertil og 

skulle altid være hjemme ved en bestemt tid. Det skete af og til, at det blev senere og ved sådan en 

lejlighed listede jeg i gruset og op ad den udendørs trappe, der førte op til storstuen. Det var mørkt, 
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og jeg så derfor ikke den store skruptudse, som sad på dørtrinet, da jeg barfodet trådte på den, idet 

jeg åbnede døren. Nu må du forstå, at skrubtudser var min største skræk, og samtidigt lå min far og 

sov inde ved siden af og skulle jo helst ikke opdage hvor sent, vi var kommet hjem. – Så på en eller 

anden måde lykkedes det mig at undertrykke et skrig, før både tudsen og jeg væltede ind i stuen. - 

Den hoppede over i et hjørne og jeg i et andet hjørne med min lygte, og så sad vi dér og kiggede på 

hinanden. Til sidst tog jeg mod til mig og fik den udenfor med et fejeblad.  

 

Vi havde en schæferhund, som hed Kim, og onkel Johannes havde en dobberman-pincher, som hed 

Rollo. De to hunde – begge hanhunde kom ofte op at slås, så snart, de så hinanden, og ingen af dem 

ville give slip, uanset hvor meget, der blev råbt og skreget. Engang prøvede min bror, Bjørn, at 

skille dem ad – og Rollo bed ham dybt i benet. Jeg kan huske, jeg hørte hundene gø og knurre og 

Bjørn, der skreg nede i skoven. Moster Karen, (gammel sygeplejerske) lavede grødomslag, som 

skulle hjælpe, indtil ambulancen nåede frem. Vi boede jo langt ude på landet og vi måtte kun låne 

telefonen på Kib i sådanne situationer. 

 

En anden gang, hvor de to hunde var oppe at slås, var en aften, hvor far, onkel Johannes, Karen og 

mor skulle spille deres ”elskede” bridge og havde taget deres pæne, lyse tøj på. 

Men hundene sloges heftigt, - havde fået fat i hinandens halse, - det lød aldeles rædselsfuldt, så Jo-

hannes og far måtte i deres fine, lyse sommertøj tage Rollo og Kim i bagbenene og slæbe dem ned 

til vandet, - gik helt ud i vandet - stadigt med et godt tag i hundenes bagben, - og først, da hundenes 

hoveder blev dykket helt under vand, slap de deres bid. 

Næste morgen, da jeg kom op til morgenmad, lå Kim under spisebordet med en kæmpe flænge og 

huden hængende ned under øjet – og så meget ked ud af det. Det gjorde et stort indtryk på mig.  

 

På Strandhytten var der altid streng rutine: de unge drenge blev sat til at fælde træer og save brænde 

hver formiddag. Pigerne og mødrene plukkede frugt og syltede ved det gamle komfur i det lille 

mørke køkken, hvor der altid stod kæmpe store gryder på kog af alt muligt – lige fra tøj og mad til 

syltetøj. Der var mørkt og varmt derinde – kun et lille bitte vindue.  

 

Jørgen, min fætter, hængte et tykt reb op i et egetræ og bandt en stor knude på til at sidde på. Det 

blev alle tiders gynge, så man kunne svinge ud over en dyb skrænt, når han skubbede os.  

Nogle gange, når han skulle være rigtig sød, bandt han sin velourbadekåbe med grønne og mørke-

røde striber rundt om knuden. 

En efterårsferie legede vi på ”Lærkeredens” stejle skrænter i vild fart med bakker og pap plader ned 

gennem skoven på den bare jord, som var det en kælketur. Vi kaldte os selv ”Jutal”, som stod for 

Jytte, Ulla, Tove, (veninder) Annette og Lise. Vi skreg og råbte som vilde indianere, og at vi formå-

ede at styre udenom de mange træstammer var et helt under. Vores mødre beundrede vores røde 

kinder og appetit, når vi kom hjem om aftenen. 

 

Forbuden frugter. 

På Strandhyttens grund var der alverdens frugter, vi ikke måtte røre, kirsebær, stikkelsbær, æbler, 

hindbær og ribs (undtagen når vi skulle hjælpe med at plukke frugt til mad og syltetøj; ribs blev 

brugt til rysteribs til frokost.) 

 

En af de ting, jeg husker meget tydeligt, var Strandhyttens das, gammeldags wc, som fandtes oppe i 

skoven. Det bestod af et træskur med en skillevæg i midten. – Hvert rum havde et  

bræt med hul i, hvor man sad. Nedenunder var der en kæmpe udgravning, hvor ekskrementerne 

faldt ned, og når man var færdig, lagde man sit trælåg på. Der lugtede rædsomt og jeg kan huske, 
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jeg ofte kikkede ned i denne afgrund og tænkte: ”Tænk, hvis jeg faldt ned derned!” Der var vittig-

hedstegninger på væggene, og hvis der sad en anden inde ved siden af, kunne man sidde og snakke 

sammen. 

 

Et af sommerens højdepunkter var at gå på kirsebærskud i Hulegraven. Det var træer, der ikke til-

hørte os, og det var jo sikkert derfor, det var så spændende. 

 

Min søster, Inge Merete, 10 år ældre end jeg, var helt vild med at plukke blomster – skønne buket-

ter. Ingen kunne lave smukkere buketter, end hun. Hen på sommeren var det ”evighedsblomster-tid” 

som hun plukkede, tørrede og lavede skønne kranse af. Den gang var de overalt, - nu ser man dem 

sjældent. Jeg kan huske, at de blomster med orange midte var de bedste og så skulle de også helst 

være plukket inden de sprang ud, altså mens de var små kugler, for så holdt de længere. Det var en 

helt videnskab! 

 

Om eftermiddagen var vi altid ved 

stranden for at bade og sole. Årets før-

ste havbad var som regel i påskeferien, 

hvor vandet var hundekoldt, men man 

var et pivehoved, hvis man ikke gik i.  

 

Min far havde en kollega, som hed Ulf 

Kaarsberg. Han havde sommerhus på 

Odden, og de to havde en aftale med 

hinanden, at når de brugte et lommes-

pejl og lod solens stråler blinke deri, 

kunne de kommunikere med hinanden, 

- ( tænk, der er 12 km mellem Odden 

og vores strand. Genialt, for ingen af 

dem havde jo telefon.) og så kom Ulf 

sejlende over i sin båd med sine døtre, 

som var brune og halvnøgne – med syltetøj ned ad maven. På vejen fangede de hummere, og jeg 

kan huske den frygtelige lyd, når hummerne blev sænket ned i gryden - levende – i det kogende 

vand. Om aftenen var der fest og ballade og snapsen fik ”ben at gå på”. Ulf var sjov! Han kunne 

trylle penge ud af næsen på os og han havde altid et rødt tørklæde med hvide pletter rundt om hal-

sen. Han var virkelig en festlig fyr. Han havde arbejdet som tandlæge på Grønland for mange år si-

den, og da han bestemte sig for at tage tilbage til Danmark, kom han for sent til båden og måtte 

vente ½ år til næste båd. Han kunne fortælle historier, så vi alle sad og lyttede med åben mund. 

Det hed sig, at han var tandlæge i sin fritid, hvilket skulle forstås, at han næsten aldrig var i sin 

praksis, men stod på ski i Norge. . . . . Uden tøj på overkroppen. - Han var en rigtig levemand!)  

Der fortælles også, at Ulf havde en lille sød hund, da han boede på 4. sal i en ejendom. Når hunden 

skulle luftes, gad han ikke gå ned med den, så det klarede han snildt: bandt en kurv fast i et langt 

tov – hunden op i kurven – hejse ned – hunden tisse – hund op i kurv – hejse op! Smart hva’! 

(I Kernehusets røde gæstebog har Ulf tegnet og skrevet vers.) 

 

Jeg kan huske engang, hvor en masse gæster var samlet nede på Kib, og moster Karen, (Kik) lavede 

middagsmad, og jeg skulle lige hjælpe hende med at hente mælkefadet nede i kælderen. 

Til min rædsel sad en stor, ulækker skrubtudse i fadet og kvækkede. Moster Karen samlede den 

op og smed den udenfor og sagde indtrængende til mig: ”Du siger ikke noget!!” 

Jan Parker med Thomas, Kim, Anya og Martin. 
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Nogle aftener legede vi hjørnekikkert rundt om huset og nogle gange var de voksne med. Så gik det 

lidt vildere til. I den forbindelse kan jeg huske en gang, hvor Lise faldt igennem en af de store glas-

døre nede i vores soveværelse og blev skåret rigtig slemt. 

 

Når vi legede ved spisebordet i petroleumslampens skær, var det enten ”IKKE NU, MEN NU! ” 

eller TIP, som vi kunne lege i timevis. – Engang, da vi fik far med til at lege ”Ikke nu, men nu”, 

snød vi ham ved at trække vores brikker med snor under bægeret ud, selvom han havde fanget os – 

hvilket bevirkede, at han slog så stærkt og hurtigt ned over os, så læderbægeret bukkede sammen og 

hans knoer blev hvide: ”Nu skal jeg Sata’me fange jer!” råbte han – og ih, hvor vi grinede. 

 

Andre ting, vi kunne beskæftige os med på sommeraftener, var bål på stranden med snobrød. En-

gang havde Jørgen lavet dejen, og den var lidt tynd, så mens vi sad og sang med vores kæppe over 

bålet, blev dejen længere og længere, og vi nåede lige at slynge den rundt om kæppen igen, før den 

nåede flammerne. – Til sidst blev det helt kludret og vi måtte opgive at spise den slimede masse. 

Så gik vi i vandet, som var sort og blødt og lunt. Nogle gange var der ’Morild’, som viste sig som 

små lys partikler, når man plaskede i vandet. – Jeg husker mange sange og historier, mens vore øjne 

og kinder glødede i bålets skær. Det var godt at være barn og ung. Hele verden lå for ens fødder. 

 

Nette 
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Ole 

 

En af mit livs aller lykkeligste dage - bryllup på Strandhytten. 

 

Til en god lille historie hører der også en ordentlig indledning. 

 

Jeg havde truffet Inge første gang til et skolebal på Sct. Jørgens gymnasium 

i vinteren 47; men fik først rigtig øje på hende ved en privat fest hos hendes 

fætter Ib et års tid senere. 

 

Hun havde på det tidspunkt travlt med en masse andre beundrere, uddan-

nelse som barneplejerske, udlandsophold på college i England, au pair i 

Frankrig osv., så jeg var absolut ikke netop i 1. division lige fra starten - men jeg syntes, at hun var 

fantastisk charmerende! 

 

Hjemkommet fra det store udland ville hun gerne have en bedre uddannelse som småbørnspædagog 

og jeg selv var i gang med først en håndværkeruddannelse og senere videreuddannelse som maskin-

ingeniør, så det tog faktisk næsten 8 år inden jeg fik overhalet konkurrenterne og blev forlovet med 

den skønne i foråret 56 - det kan godt være at en velsiddende udgave af “Kongens klær´” hjalp lidt 

til. 

 

Et par år senere flyttede vi sammen, og medens familierne så lidt forsigtigt til, levede vi på dejlig 

“polsk” i seks år inden vi blev enige om at gifte os i sommeren 63. 

Jeg bør nok sende en taknemmelig tanke til Nette, for jeg tror faktisk at det var hendes giftermål 

med Jan, der var medvirkende til, at storesøster nu hellere også måtte beslutte sig. 

 

Som sagt så gjort, og så kom der fart i planerne. 

Rent planlægningsmæssigt er det forholdsvis nemt at være brudgom, da vi allerede i nogen tid i for-

vejen havde lagt billet ind på et Bikuben bygge-sparer-hus, der ville stå færdigt i eftersommeren, og 

nu stod svigerfamilien med hele det praktiske bryllupsarrangement. 

 

Efter en del gode drøftelser af mulighederne blev det besluttet at holde selve brylluppet i Fårevejle 

kirke, familiesamling på Kernehuset og til festmiddagen og den efterfølgende dans stillede Martha 

og Johannes Strandhytten til rådighed. 

En blændende god løsning! 

 

Dagen nærmede sig, Inge og jeg havde talt med præsten, middagen var be-

stilt hos et dinner-transportable firma i Holbæk, og så skulle der laves bord-

plan. 

Der var inviteret rigtig mange med, alle familierne der var oppe på landet, 

min familie med søskende og tanter, nogle fra Kais familie og vennekreds, 

ja så mange som der overhovedet kunne proppes ind i Strandhyttens stor-

stue. 

Der blev arrangeret et stor u-formet bord, hvor Inge og jeg skulle sidde på 

hæderspladsen med ryggen mod østgavlen og med en prægtig udsigt over 

alle gæsterne og den festlige højloftede stue med hanebjælker pyntet med 

blomster, lys og de udstoppede dyr. 

 
Ditte skal til bryllup. 
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Kais bror Aksel, der led af klaustrofobi skulle selvfølgelig placeres lige ved havedøren ud mod Se-

jerø-bugten, Jytte skulle have plads til Ditte ved sin side, hun var kun et par år, og der var hensyn til 

Johannes og min far, der begge hørte dårligt, men hele planen faldt på plads. 

Og så indtraf uheldet: Nøglen til havedøren var borte! 

Vi kunne ikke nå at lave planen om, og ingen turde sige det til Aksel - men han overlevede alligevel 

i fin stil på sin plads lige op ad den aflåste dør.  

 

På selve dagen var det flot vejr lige fra 

morgenstunden, efter morgenmaden 

skulle det sidste ved borddækningen 

ordnes, Inge skulle til frisøren for at 

være rigtig flot også i håret, jeg skulle 

hente byens fineste brudebuket, og så 

gik det ellers af sted til kirken. 

Netop der begyndte det at styrte ned 

med regn, så Ole Sloth og min bror Ni-

els fes frem og tilbage med paraplyer 

for at skærme de mest udsatte, kvinde-

lige gæster med deres lette fine som-

merkjoler. 

 

Inde i kirken følges jeg så med min far op til koret i kirken, på vejen op ad kirkegulvet hilser vi smi-

lende på alle de dejlige kendte ansigter, der er mødt op, lidt ukoncentreret måske, fordi sommerfug-

lene i maven allerede er ved at indfinde sig og inden jeg får set mig rigtig om, er de i fuld gang med 

flyveøvelserne. 

 

Præsten kommer ind, hilser venligt, orglet starter og ind kommer så den pige jeg elsker, hun ligner 

næsten en engel med slør om håret og blomster i favnen og med en rævestolt far ved sin side. 

Det er et af livets store øjeblikke! 

 

Efter bøn og et par salmer kommer så selve vielsesritualet, der i vort tilfælde blev næsten overdøvet 

af nogle gigantiske tordenskrald, men det var lige meget, fordi de blev ledsaget af et par øjne så 

skønne og et smil så dejligt. 

 

Som ægtefolk skrider vi derefter ud af kirken til højtidelige orgeltoner og bemærker, at der er en del 

flere gæster i kirken end ved starten, men det er blot turister der har søgt ly for regnen, inden de skal 

ned for at se jarlen af Bothwell. 

 

For at give lidt tid til at trække flasker op og uddele hurraflag til bryllupsgæsterne ved samlingen på 

Kernehuset, bliver brudeparret sendt ud på en lille tur til Ordrup og Kårup bakker, inden vi må 

komme tilbage til anden akt af festen. 

 

Vi parkerede bilen oppe i skoven og blev modtaget af et festligt familieespalier med flag og hurra-

råb langs “Inge/Lise-stien” mellem Bugten og Kernehuset, hvor der var pyntet op med blomster, 

glas og gavebord. 

Heldigvis var vejret igen blevet fint, for vi var alt for mange glade mennesker til at være indenfor 

alle sammen på een gang. 

 

Inge Merete og Ole - det glade brudepar. 
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Jeg kan i dag dårligt huske, hvad alle de dejlige gaver var, bortset fra en speciel lille æske med 6 

emailleprydede  kageskeer fra Ruth og Teddy i Norge, et par af Else og Kais virkelig gode venner.  

 

Selve middagen forløb “lige efter bogen” med en masse gode taler, velsmagende nydeligt anrettet 

mad og en herlig let stemning. 

Det var velgørende med den lette stemning, for selv om Inge og jeg kendte alle gæsterne vældig 

godt, fordi vi var så mange år om at 

tage beslutningen, så havde Else og 

Kai ikke været sammen med mine for-

ældre mere end et par gange, og mine 

søskende havde de vist ikke set før. 

 

 

Jeg kan huske en passage fra Kai´s tale 

- “og husk min ven, du kan ikke få 

hende byttet!” 

 

Efter middagen var der så kaffe og no-

get i små glas samt masser af tobak, 

den gang blev der virkelig røget meget 

ved sådanne lejligheder. 

 

Og aftenen fortsatte med dans til 

båndoptager og grammofon til langt ud på natten - det var bare festen - den 7. juli 1963. 

 

 

Hvem passer på hvem oppe ved Sejerø-bugten? 

 

En højsommerweekend i 2008, solen skinner fra en skyfri himmel, og 3 stærke mænd, Hans, Tho-

mas og Martin har aftalt at mødes deroppe for at fælde, klippe og rydde kørevejen fra ”kæden” ned 

til stranden, så man kan få Hans’ speedbåd sat i vandet for sæsonen, uden at bil og speedbåd bliver 

kradset og ridset til næsten ukendelighed. 

 

Det er et virkeligt stort og fysisk krævende arbejde, der kun bliver overkommeligt, når man er flere 

der giver et godt nap samtidigt, og derfor var de store drenge Jonas, Tobias, Mathias og Gustav ble-

vet ”udskrevet” til at deltage, da de jo også ville få glæde af at få nogle ture på vandski eller lære at 

stå på dem. 

 

Og der blev virkelig gået til sagen med motorsav, kratrydder, ørnenæb, river, arbejdshandsker og 

godt humør, selv om et par af drengene syntes, at det var lige på kanten af børnemishandling eller 

en form for straffeekspedition. 

 

Da min arbejdsevne pga hjertet ikke på det tidspunkt var noget at skrive hjem om, tog jeg Yasmin 

ved hånden – hun var på det tidspunkt knap 3 1/2 år gammel – og vi gik ned for at se,  hvorledes ar-

bejdet skred frem, og i hvert fald huske at beundre det der allerede var lavet. 

Alle var i fuld gang med sved på panderne, og Hans’ og Karolines hund Snus var også dernede med 

fare for at få klippet en bid af halen eller et øre i kampens hede. 

 

Else med Kim, Jan, Inger Sloth Christensen, brudeparret m.fl. 
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Vi blev hurtigt enige om, at Yasmin, Snus og jeg var lidt i vejen, så det var bedre om vi fes ned til 

stranden og måske soppede lidt i det dejlige vejr. 

Som sagt så gjort, vi gik ned til vandet, og det varede ikke længe før Yasmin fik lyst til at soppe 

lidt, Snus havde samme lyster, det har den for øvrigt altid, så den gamle sad på stranden og glædede 

sig over at se de to futte rundt i det lave klare vand. 

Børn og vand er nu en forunderlig cocktail, og når der er en rar hund med er det endnu bedre! 

Nå, det tager jo lang tid at rydde vejen, så vi havde virkelig god tid og efterhånden skulle Yasmin 

have mere og mere tøj af, og længere og længere ud i vandet, opholdene på land for at få varmen 

igen blev stadig kortere. 

Først gik vandet hende til knæene – og de sidder ikke ret langt oppe på sådan en lille én – så til lå-

rene og så til numsen, maven ja, helt op til halsen, og ved hver vandgang var Snus med derude, ikke 

bare derude men hele tiden lige i nærheden af Yasmin, den sprøjtede ikke, gøede ikke, puffede ikke, 

men var der bare – lige ved siden af, og hun var helt tryg ved det. 

 

Det var en pragtfuld oplevelse, jeg tror vi var dernede ved og i vandet godt en time eller måske to, 

at se dem sammen, hvor hunden i den grad passer på, at der ikke sker den lille pige noget medens 

hun sopper og bader, og jeg kunne bare sidde dernede på stenene tæt ved vandkanten og være vidne 

til og frydes over den kontakt og omsorg som Snus viste for den lille pige, der ikke en gang hører 

med til hundens ”kernefamilie”. 

 

Verden kan være forunderlig. 

 

Ole 
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Thomas 

 

Sommeren er en fest – og sommeren startede med meget stor præci-

sion hvert år, nøjagtig på det tidspunkt, hvor ”Strandkassen” blev 

fragtet til strandengen på Viggos traktor, en nærtboende og hjælp-

som bondemand. Så kunne festen starte.  

 

Ritualer giver ro; ritualer bremser tiden; ritualer giver mulighed for 

at leve… Det er derfor, at højtider og andre traditioner ofte huskes 

endnu mere tydeligt end andre tidspunkter: Jeg har været der før, jeg 

ved, hvad der vil ske, og jeg vil med stor garanti kommer dertil igen.  

Det giver en form for konformitet og overskud til at vise overbærenhed og intuitiv færden blandt 

ligesindede – som tilfældigvis er en del af slægten og familieklanen, som alle har været, eller har 

haft, små børn med brune numser og solbleget hår, ivrigt ledende efter den næste lykkesten mellem 

tanglopper og stenral i strandkanten. Livets ring - en uendelig cyklus, hvor slægten, generation efter 

generation, vil nyde godt af gamle Kjærsgaards gavmilde sind. 

 

Det er da luksus i tredje potens, som efter min mening, sagtens kan måle sig med strandvejsvilla, 

lystjagt eller en tur i svæveflyver… Det samme er der at sige om vejret om sommeren på landet, lo-

kalt over Veddinge Bakker. 

 

Den genkendelige duft af saltvandets havgus, markblomsternes sødlige duft, cigarrøgen fra gardi-

nerne. Der er i bogstaveligste forstand ”garanti” for højt solskin, solskoldede næser, blå himmel, 

flotte kumulusskyer over Sejerø bugtens hvide strande, grønne skove og gule marker. Og hvis det så 

en enkelt dag skulle gå helt galt med mørke tordenskyer, var der også råd for det... Så stod ”aktivite-

ten” på ”selvrørt” æggesnaps, bestående af ganske få, men meget naturlige, produkter af den ufar-

lige slags fra den gang, ingen anede, hvad salmonella og for meget sukker var for noget.  

 

Ja, hvordan smager sommeren så? Den består af lige dele friske jordbær, rysteribs og hjemmelavet 

rabarbergrød med piskefløde (pyh), en ¼ del af de bedste og højst siddende kirsebær fra ”Kobakken 

ved Hulegraven”, efterfulgt af nyopgravede kartofler og andre af sæsonens grøntsager, indhentet fra 

gårdbutikken. Alt sammen læsket op med lækker smørsovs, serveret enten med helt frisk fisk fra 

Havnsø eller velhængt kød fra slagteren i Høve. Ingen dikkedarer, ingen vakuumpakkede, holdbar-

hedsstemplede, smagsforstærkede, stråforlængede eller på anden måde manipulerede måltider. Det 

var sublimt. 

 

Ligeledes savner jeg morfar Kais møjsommelige uddeling af ren 80 % mørk chokolade, når vi un-

ger, med blåfrosne læber og rystende knæ, kom ind fra revlen og stod på række efter alder ventende 

på, at det blev min tur. Var der ikke mere chokolade, kunne vi ”trøste” os med varmen fra ”Ræd-

selskabinettets” glohede mur.  

 

Måske vil netop ritualerne med at spille boccia i gruset, flyve med drager på egnen, skyde med luft-

bøsse, eller se sin morfar lave morgengymnastik på terrassen, være netop det, der gjorde, at somme-

ren blev en fest? Måske skal der mere til at underholde? Tur til pandekagehuset i Ellinge Lyng, mi-

nigolf eller måske windsurfing, vandski på det fladeste ”smørvand”, fiskeri fra jollen, store bål på 

stranden eller de obligatoriske gyngeture med lukkede øjne og hovedet nedad? 
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Husker tydeligt, når fætter Kim og Parker familien kom fra England for at holde sommerferien i 

Kernehuset med alle feltsenge i brug. Mormor Elses prikkede ”sovetilmiddag-holddakæfthvorvis-

kulleværestille-flag”, morfars Kais bordbøn: ”Helan går… og kuk kuk”, Onkel Jans utrættelige le-

geonkel-gen, at få lov at styre fars Volvo 544 ned ad grusvejen, se Per Sloth flyve gennem luften 

med et knækket gyngetov mellem benene, og nødlande i frugthaven. Sidde bag på Claus Helwegs 

seje Vespa scooter, se faldskærmudspringere dale ned over Sejerø bugten og lande præcist på en tal-

lerken, til årets Beachparty, smage på Onkel Johannes seneste halvsure/ikkefærdiggærede sherry-

hjemmebryg, serveret direkte fra ”kælderen” i Strandhytten, fællessang i petroleumslampens skær 

under de stift stirrende udstoppede og lettere mølædte dyr på hanebåndene. For slet ikke at tale om 

det meget mørke himmelrum, som på sensommeren bliver ”oplyst” af mange stjerneskud. Og hvor-

dan Kim og jeg i stavlygtens sparsomme lyskegle listede os hjem ad små dugvåde stier. På denne 

uforglemmelige hjemtur havde vi overset en kæmpe tudse, der gjorde Kim så bange, da den hop-

pede op af hans ben, at den måtte lide den kranke skæbne at lade livet under høje skrig og slag fra 

stavlygten, som også gik i udu.  

 

Uforglemmeligt var ligeledes morfars seneste år som tidligere ”elitebilist”. Man foranlediges til at 

tro, at morfar havde bestukket sin gamle studiekammerat og huslæge med et par gode flasker for at 

kunne forlænge ”mimrekørekortet” endnu et år.  

 

I hvert tilfælde skulle han forcere den stejle, nu glatte bakke fra Kib til Bugten, i det sene efterår, og 

med speederen godt i bund og en filende, ildelugtende kobling går den gamle Opel i stå midt på 

bakken. Morfar hev febrilsk håndbremsen så hurtigt og hårdt han kunne, for at bilen ikke skulle 

trille baglæns… Resultatet var, da han skulle starte igen, var håndbremsen trukket så hårdt, at han 

ikke kunne udløse den. Ned at hente en hammer i værkstedskælderen. Op til bilen midt på bakken. 

Give håndbremsen et ordentligt slag, alt imedens han ligger halvt inde over forsædet med det resul-

tat, at bilen triller baglæns ned i Kibs have med morfar, hammer og løs håndbremse. Gode dyr er 

rådne eller rettere gode råd er dyre, og morfar, der er sidste mand på skansen, må ringe til Falck for 

hjælp.  

 

Den venlige Falckredder får hjulpet Kai og Opel 

ud af buskadset, kører bilen op til Bugten og hi-

ver håndbremsen. Ønsker hr. Juul en god tur 

hjem og kører. 

 

Morfar, der nu har samlet mod til hjemturen, sæt-

ter sig bag rattet for at køre, men kan ikke løsne 

håndbremsen, som Falckredderen åbenbart har 

trukket for hårdt?  

Nøjagtig samme hændelsesforløb gentager sig… 

hammer – baglæns ned i Kibs have – samme 

Falckredder, der nu venligt kører bilen helt op til 

det asfalterede flade stykke vej og venter til Hr. 

Juul er kommet sikkert af sted. Det kan da kun kaldes en fest? 

 

Uanset hvor i verden jeg senere har været på ferie eller besøgt via arbejdet, har det ikke været en 

ordentlig sommer uden af have indtaget solnedgangen fra balkonen, gerne med en Irish Coffee in-

den for rækkevidde. Det er et uundgåeligt ritual. 

Thomas 

Jonas, Josephine, Louise, Yasmin, Pernille, Gustav, 
Thomas. 
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Anya 

 

I don’t remember much about the ’getting there’ or ’coming back’ – but before the 

age of 8, summers were spent up at Kernehuset by the sea.  

My memory begins at the moment of arrival, always on a warm sunny evening and 

the urge for Kim and I to run to all of the other houses to see who else had arrived.  

Tander Ingebor (Tante Ingeborg) was always the first on the list as we knew she 

would be waiting. She sat there in SolBagen (Solbakken), quite stiff in the chair al-

ways dressed in black – I thought she was Queen Victoria, and she would present us with a bag of 

sweets always together with an orange. Before sunset it was a race to visit the other houses and cal-

culate who was yet to arrive for the summer. 

 

The next two months were bathed in strong sunlight and we would get up to a whole host of activi-

ties, whilst our skin turned brown as berries and our hair went pure white. 

It seemed that for must of the day we would be at the beach. Especially as the walk back up to the 

summerhouse was a long one – we tried to save it for the evening return trip only. To get to the 

beach we would arrive first thing in the morning by walking down all of Morfars (Kai’s) 

Step – the stone ones to the left and right in front of the house and then the long line of wodden logs 

all the way down to the pine forest where we could find a key hidden in a tooth brace box (which 

would often take some time) and then open the big wooden trunk smelling strongly of chereosoat – 

to find treasure goodies. From buckets and spades to large rubber dingys. My memories of the sum-

merhouse are often kept alive from the sensation of smell.  

As soon as you left the forest the salty sea breeze would sweep past you and we always sat just over 

to the left in a hollow dip, or just below the huge granite steps placed by Uncle Johannas (Johannes) 

on the beach. 

I learnt to swim on these beaches – if you wanted to get to the sandbanks and not drown  

You had little choice. There were also plenty of occasions where dad would take out all of the cous-

ins instead of just one or two and the bottom of the rubber dingy would cave in or the rubber tyre 

would tip over and I remember waiting under the water, looking at the seaweed, waiting to be 

scooped up! 

 

Thomas, Martin, Ditte and Hans were our companions for the summer. Much as we pleaded – Mar-

tin and I were never allowed into Kims and Thomas’ games, we believed they had camps in the 

scrub land below Buctun (Bugten) They were real Tom Sawyer characters wearing nothing all day 

long apart from a pair of cut of jeans and a hinger-stene (hinkesten - lykkesten med hul i) hanging 

around their necks on a piece of string. Martin and I were forced together all of the time – at least 

we taught each other a language! 

 

The treat of the day was Mormor arriving on the beach with a picnic hamper, always with boxes of 

raisins’ and chocolate frogs. 

The hour after lunch was the longest as we were not allowed in the sea, but thereafter we seemed to 

spend all day in it, sometimes waiting several hours on a boat near to shore for the daily passing of 

the stinging jelly fish. Water skiing and Catemerans where the hobbies of the grown ups. 

 

Early one morning dad (Jan Parker) took me to the beach for a quick dip – before the others arrived. 

I was concerned at leaving my two new wooden bead bracelets on the beach which I was sure 

would tempt any passer by, dad told me to bury them (in the sand) – and we never found them 

again, I still look to this day. 
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I remember running through the tall grass in the meadow in front of Kernehuset – now with houses 

on, with a big net trying to catch butterflies for Morfars collections. 

 

The evening bell would sound for us to come to diner and there always seemed to be new-potatoes 

and Mormors home grown strawberries in her green glass crockery.  

Evenings were spent playing games on the dining table – every so often they would involve 

sweets!! 

 

Every so often our family would take bikes out to one of the island crossings and spend an after-

noon somewhere remote (normally falling into the sea – clogs and slippery stones did not go to-

gether). Finally I persuaded mum (Annette) and dad to let me have one of Mormors fine cuchions 

for my sore bottom on the back of the bike – and then summer really were complete. Always get-

ting back on the bikes late in the evening, always singing ‘Daisy, Daisy’. 

Highligst of the week were the weekly shop, we would wait at the top of Ellebakken for mum and 

Inge (Inge Merete) to return in the Volvo and anticipated the dust rising from the road as the car 

came round the corner. 

There were visits from farmers who stood outside in their clogs and dungarees and trips to their 

farms where mum would show me their beds with straw as mattresses. The old ‘aunties’ would turn 

up in wheel chairs and portable beds to lie in the sun, always dressed in white. 

 

The highlight of the whole holiday was the trip to the pancake house, an old building with thatched 

roof and thick walls. We sat at the little tables and eagerly awaited the huge plate. We were primed 

that we could eat ‘as many as we wanted’ and the excitement of this kept us going for the whole 

year! I could never eat a whole pancake and we certainly couldn’t have afforded more than one! 

 

The other highlight was San Hans Evening (Sankt Hans aften 23. 

juni), in the days where you were allowed to have bonfires on the 

beach during the summer. They would burn all the way along the 

coast. We would spend days building it high up on the beach to 

reach up and above the sandy path where we would stand and 

watch the burn, normally with something dad had created to put 

on the top. Everyone was invited to Kernehuset and there were 

trails of torches and lanterns winding up the hill afterwards 

where we were greeted by candle lit windows and a host of delicacies that Mormor had prepared all 

day long. 

 

On rainy days dad would take us for long walks up the 

beach where we would sit in the open summer shed be-

longing to Solbakken, tucked into the forest, an tell us sto-

ries of trolls, not long after it was burnt down. 

 

In later years in the land near by I remember trying to con-

vince Alan to put his tongue on the electrical fences that 

separated the fields from the beach. 

Also in the same field – Kim convincing me to run into a 

field of cows and scatter them, only to realise – too late that they were young bulls – and we were 

charged . . . 

Else og Kai ved Bugten. 
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I loved to go to Strandhytten and make paper dolls and have hot chocolate.  

A homely fire was always a treat, and the hoard of old toys left behind year on year, there was never 

a television. 

 

Daily rituals evolved around Morfars formalities – from his arm swinging exercises outside every 

morning, to the view of the setting sun every evening and his long admiration of it with his cigar. 

 

I don’t really remember much more of events. The summer just merged into a long happy time with 

a lot of people – including particularly the Pinto girls, where we were just together and it seemed – 

just celebrating life! 

 

Then slowly things changed, Tony Pinto died, dad left, families seemed to split apart. 

I remember vividly the first summer without dad and as we arrived that evening Kim sat on the 

steps of one of the bedrooms and looked at the land in front and below the house at the new houses 

that had been built and cried, things would not be the same again. 

For years I would go back and not be able to think about anything but how it used to be. 

Everywhere I looked was a photographic image imprinted on my mind which would come to life in 

front of my eyes; it was as if I was not really looking at what was there. 

 

One summer Kim turned up – now in his forties, and the first thing he did was to bury his head into 

every cupboard to capture the old smell of the house – still lingering in the cupboards packed with 

Mormors and Inges things. It was actually the smell of damp said Thomas, but it smelt good any-

way. 

 

I have been to Kernehuset many times since those days, with Raph, and we have established a new 

love of the place. It can never be as ‘heady’ as those heydays which are steeped in nostalgia, but it 

is still very beautiful, and we enjoy it for what it is. 

 

The occasion where it really comes to life is when everyone is up there at the same time. 

As an adult I can only remember this twice – once in 1990 where everyone gathered at Kernehuset 

and played Pictionary and drank, the confusion of the translation of the words had grown men and 

women crying, laughing, and crying a whole lot more. The second time was the celebration on 

mums 60th and Ips (Ib) 70th and a gathering at Kernehuset one evening after the most dramatic storm 

– where we even saw people like Claus and Tim. That was special! 

 

Anya 
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Josephine 

 

(skrevet som en skoleopgave – en tale til Inge Merete) 

 

A part of me 

I am thankful to have met you. Even though I only have few memories 

of you, you are a part of me and for that reason you will always be in my 

mind. I have always been completely fascinated by flowers and their 

beauty, especially when I was younger. I remember one time when you 

took me to a poppy field. I was about four years old and surrounded by poppies at my own height. 

The field was completely red and this sight blew me away. I remember a picture on your wall of a 

lady surrounded by red poppies and how I at that moment I felt like this pretty lady. We both loved 

the view of the eternal field and the smell of flourishing poppies. You loved to be in outside nature 

and we could spend countless hours just walking around the field with wind in our hair. The world 

felt timeless. You knew a lot about every different sort of flowers 

and taught me everything you knew. At that time I was sure that I 

would become a florist, I admit that I might have changed my 

opinion about my ambitions since. You were one of the most crea-

tive persons I have ever known. You made everything yourself, 

jewellery, paintings, flower decorations, all made from scratch. 

My father has always told me that I have inherited my creative 

abilities from you. I have also been told that you and I are much 

alike in our way of deepening ourselves in our passions. Another 

thing I remember was all the times I spent at your and granddads 

house. We played board games constantly and my favourite game 

was memory game because I always won. Our summer cottage has 

been the family’s rallying-ground each summer ever since I can 

remember and it gives me a liberating feeling to be there. At our summer cottage there are several 

Buddleia trees, also called butterfly bushes, due to their attractiveness to butterflies. And I know 

that your favourite animal was the butterfly because of their liberty and beauty. Still today when I 

see a butterfly flying around it reminds me of you. 

 

In 1995 you passed away. By that time I was only five years old and a child who could not under-

stand if you were coming back or were gone for all eternity. This is also why my memory of you is 

a bit unclear. But one thing I remember clearly was the day of your funeral. It was fall and the 

leaves were withering orange and yellow and started to fall off from the trees. We sat in a beautiful 

church in deep sorrow, missing you. Suddenly my eye caught a graceful little butterfly. It flew 

around in the church through the entire interment. It was your soul telling us that everything was 

going to be all right. We felt that you were right there with us, and you still are.  

 

3 years ago a new life began. A little Indian girl was born the 13th of January, the exact same day as 

your birthday. This little girl was adopted by my parents and is today my little sister Yasmin. Yas-

min is the prettiest little girl I have ever seen and even though she never got to meet you she will 

nevertheless be connected to you. I believe in someway that she is a part of you as well and in the 

future you will live on in the hearts of everyone who have ever known you. 

 

You have been everything a grandma could be to her grandchild.  

Josephine 

Inge Merete, 1980. 
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Epilog 
Tiden går, siden vi begyndte at skrive på Krøniken i sommeren 2006, og meget er sket siden de før-

ste bidrag blev nedfældet. 

Vi skal have flere fotos og indlæg til alles fornøjelse. Henvend dig blot til redaktionen. – eller hvad 

med en ”SEKTION 2”, hvor den yngre generation kan skrive????? 

 

I, der er født efter 1970’erne kender selvfølgelig ikke søstrene, Asta, Karen, Martha, Hugo, Inge-

borg, Else, som vi har omtalt, men som I sikkert kan forstå, havde de det herligt sammen og forstod 

at samle familien. Der var humør, gæstfrihed og glæde. Jeg husker mange hyggelige ”fætter-kusi-

ner”-arrangementer, som gav et godt sammenhold.  

Det er vel egentlig det, jeg gerne vil fortælle med hele denne Krønike. 

 

Fremtiden 

Jeg er ikke urealistisk. Jeg er til fulde bevidst om, at der kan være perioder i vores liv, hvor samvæ-

ret med familien kan opleves snærende, eller hvor hændelser i vores liv, - sygdom, rejser o.m.a. kan 

forhindre os. Og vi kan ikke forvente, at det kan fortsætte i én uendelighed, for i disse økonomiske 

krisetider, ved vi aldrig, hvad fremtiden vil bringe, men jeg vil ønske og håbe, at I vil ofre tid og 

penge og ikke mindst - finde glæde ved at komme ”på landet”, - fornemme nogle af de skønne 

stemninger, vi har prøvet at give videre i denne Krønike og bringe disse værdier videre til næste ge-

neration.  

Hvis I ta’r tråden op, vil jeg faktisk sige, at intentionen med at samle disse minder i vores krønike er 

opfyldt.  

 

Jytte 

 

Her vil jeg gerne bringe min lille familie-udvidelse med Karoline, som Hans siden hen blev gift 

med i 2004. 

 

Hans Erlandsen og Karoline Leistikos bryllup, 11. sep-
tember 2004. Ottilia ”fik lov at komme med”. 

Karoline Leistiko. 
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Ottilia Leistiko Erlandsen, 2009. Hans Erlandsen med sine gulvkanaler. 
(Kilde: Design from Scandinavia no. 23, 

2009 s. 107) 

Maybritt Hämäläinen, Carsten 
Hougs Lind og Julian Lind, 1991. 

Lily og Kris Baastrup (Birger). 
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Helle Ingrid Hjort og Martin Hjort med Mathilde, 2008. 

Mathias, Tobias og Mathilde Hjort. 

Gustav, Yasmin, Josephine, Jonas og Louise Hjort. 

Alan og Miayko Parker. 
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Carsten og Julian, Yosemite USA, 2010 

 

 

 

 
Mathilde, Martin, Sofie og Dorthe, 2009 
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Deltagerne ved Imses begravelse, 1988. 

 

 
Sammenkomst hos Jytte i anledning af Joan Kjærsgaards besøg, 1989. 
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Birgitte Staffe med Oscar, 2010. 

 

 
Cæcilie, Casper og Simone, 2008. 
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Carsten Hougs Lind  
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Ingeborg og Ernst Kjærsgaard, 1922 

 

 

Bilag 1: Slægtstavle 
Slægtstavlen omfatter efterkommere af Ingeborg Møller og Ernst Kjærsgaard. 

 

Læsevejledning: Det foranstillede tal angiver generationen, hvor Ingeborg og Ernst er 1. generation, 

deres børn 2. generation, deres børnebørn 3. generation, deres oldebørn 4. generation, tipoldebørn 5. 

generation og tiptipoldebørn 6. generation. 

 

1 Ernst Kjærsgaard f. 17 aug 1866 d. 1961 g. Ingeborg Møller f. 9 feb 1866 d. 5 apr 1925  

    g. Ingeborg Rosenkranz (2) f. 1 jan 1879 d. ? 

  

2 Asta Kjærsgaard f. 26 dec 1895 d. dec. 1978 g. Erik Giødesen f. 08 jul 1894 d. 1974  

    3 Birthe Giødesen f. 29 jun 1923 g. Mogens Brems f. 16 okt 1910 d. 2 maj 1990  

            g. Nils Seim f. 9 maj 1931  

      4 Vibeke Brems f. 07 nov 1945  

      4 Jørgen Brems f. 22 apr 1948 g. Susanne f. 07 mar 1962  

        5 Daniel Brems f. 03 nov 1996  

        5 Michael Brems f. 16 okt 1998  

      4 Hanne Seim f. 01 feb 1960 g. Cees Krünen f. 21 jan 1957  

        5 Claire Krünen f. 18 feb 1990  

        5 Annabel Krümen f. 18 feb 1990  

        5 Henrik Krünen f. 10 aug 1991  

      4 Halvor Seim f. 14 okt 1962 g. Gitte Fosland  

    3 Kirsten (Kiss) Giødesen f. 02 apr 1926 g. Tony Anthony Pinto f. 11 aug 1923 d. 23 jun 1979  

      4 Nicolas Pinto (Nic) f. 02 maj 1955 g. Susan f. 12 sep 1989  

        5 Kirsten Pinto f. 04 maj 1989  

        5 Sean Pinto f. 25 jun 1992  

      4 Suzanne Pinto f. 01 nov 1956 g. Phillip Reppert f. 20 dec 1957  

        5 Shirley Lewis (foster daughter) f. 26 dec 1978  

        5 Christina Reppert f. 07 mar 1989  

        5 Mark Reppert f. 11 jan 1991  

        5 Sabrina Reppert f. 10 okt 1996  

        5 Premala Reppert f. 21 jan 1998  

      4 Marianne Pinto f. 03 maj 1958  

      4 Glenn Pinto f. 25 okt 1964 g. Donna f. 01 apr 1965  
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        5 Skyler Pinto f. 28 apr 2000  

        5 Cody Pinto f. 4 sep 2002  

    3 Lise Giødesen f. 15 okt 1937 g. Per Lassen f. 10 jun 1933 - 6 okt 2012  

      4 Helene Giødesen Lassen f. 07 feb 1978 g. Ashkan Nejadi f. 12 feb 1978  

        5 Vera Lassen Nejadi f. 23 jan 2009  

        5 Max Lassen Nejada f. 23. juni 2012 

  

2 Karen Ingeborg Kjærsgaard (Kik) f. 20 feb 1897 d. 28 jun 1978 g. Johannes Ingerslev Baa-

strup (Jos) f. 07 feb 1887 d. 19 jan 1962  

    3 Bitten Ingeborg Baastrup f. 20 apr 1925 d. 27 jan 2016 g. Per Helweg f. 07 jan 1924 d. 04 jan 

2010  

      4 Elisabeth Helweg f. 24 nov 1951 g. Lars Bekker Jensen f. ? d. 02 jan 2010  

                g. Ole Kirk f. ?  

        5 Benedikte Bekker Jensen (Ditte) f. 19 sep 1976  

        5 David Bekker Jensen f. 01 aug 1978  

        5 Hans Peter Kirk f. ?  

      4 Anne-Mette Helweg f. 12 jun 1954  

      4 Claus Helweg f. 20 dec 1955 g. 21 juli 2012 Sri  

    3 Ib Ingerslev Baastrup f. 21 aug 1931 g. Gudrun Schilling (Topsie) f. 22 mar 1931  

      4 Birger Ingerslev Baastrup f. 30 juli 1959 g. Leslie f. ?  

        5 Kris Baastrup f. 19 jun 1994 g. Heather Trembley-Parisien  

          6 Sage Baastrup f. 07.10. 2017  

        5 Lily Baastrup f. 01 nov 1996  

    3 Jytte Ingerslev Baastrup f. 10 apr 1938 g. 16 apr 1960 Kjeld Erlandsen f. 14 nov 1936  

      4 Ditte Erlandsen f. 03 jan 1962 g. Nghi Que Ma f. 04 jun 1960  

                g. Paul Maarup  

        5 Benjamin Ma f. 22 sep 1989 g. Marie  

        5 Nicolaj Ma f. 23 okt 1991 g. Nissia f. 5. okt 1995  

      4 Hans Erlandsen f. 07 jun 1963 g. Birgitte Staffe f. 22 jun 1963  

                g. 11 sep 2004 Karoline Leistiko f. 28 jun 1966  

        5 Cæcilie Ingerslev Staffe f. 07 okt 1987 g. 9 nov 2014 Roma Konstantin Romanov f. 04.juli 

1989  

          6 Odin Konstantin Romanov f. 11. feb  2015  

          6 Ronja f. 16.dec.2017  

          6 Ronja  

        5 Casper Ingerslev Staffe Erlandsen f. 06 jun 1989  

        5 Ottilia Leistiko Erlandsen f. 14 aug 2003 

  

2 Martha Kjærsgaard f. 14 jun 1898 d. 21 maj 1972 g. Johannes Sloth Christensen f. 12 dec 

1896 d. 5 maj 1975  

    3 Ole Sloth Christensen f. 15 apr 1927 d. 26 okt 2006 g. Anne-Marie Brodersen f. 31 okt 1931  

      4 Johannes Sloth Christensen (Juffi) f. 16 mar 1951 g. Margit f. 14 nov 1954  

        5 Maria Elisabeth Sloth Christensen f. 009111978  

        5 Ellen Margrethe Sloth Christensen f. 7 jun 1983 g. Kim  

          6 Smilla Sloth Christensen f. 2014  

          6 Rosa Sloth Christensen f. 2015  

        5 Paul Michael Sloth Christensen f. 9 dec 1987 d. 14 feb 1989  

        5 Martha Louise Sloth Christensen f. 25 mar 1991 g. Sept 2017 Michael  
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          6 Anna Sloth Christensen f. 25 02 2017  

      4 Per Sloth Christensen f. 6 mar 1958 g. Inge f. 15 nov 1961  

                g. Essi f. 23 sep 1958  

                g. Kirsten f. 25 jan 1961  

        5 Christian Sloth Christensen f. ?  

        5 Lars Sloth Christensen f. 11 nov 1990  

        5 Jesper Sloth Christensen f. 1 sep 1993  

      4 Karen Sloth Christensen f. 13 aug 1959 g. Carl-Erik Madsen f. 04 apr 1951  

    3 Inger Sloth Chrisensen f. 01 jun 1934 d. 22 dec 1986 g. Leif Kurt Lind f. 17 feb 1931 d. 17 nov 

2004  

            g. Ole Hougs f. 1 okt 1930  

      4 Carsten Hougs Lind f. 06 mar 1959 g. MayBritt Edith Elisabeth Hämäläinen f. 07.nov.1956  

        5 Julian Mathias Lind f. 24 okt 1991  

      4 Martin Hougs f. 3 aug 1976 g. Dorthe Boysen f. 14 aug 1974  

        5 Mathilde Boysen Hougs f. 24 jul 2004  

        5 Sofie Boysen Hougs f. 29 sep 2006  

    3 Jørgen Sloth Christensen f. 22 jun 1938 g. Ingrid Sloth Christensen f. 14 jun 1941 

  

2 Hugo Kjærsgaard f. 1901 g. Helga Liljeblad f. 24 feb 1899 d. ?  

    3 Yvonne Kjærsgaard f. 25 dec 1929 d. 2006 g. Bill Norris f. ? d. ?  

            g. ? Stan Sundstrom f. ?  

      4 Duffi Norris f. 24 jun 1952  

      4 Gail Norris f. 27 sep 1953  

      4 Rick Norris f. 06 dec 1955  

      4 Kathy Norris f. 27 jan 1959  

    3 Joan Kjærsgaard f. 02 jun 1931 g. Bill Shannon f. 1927 d. 1986  

      4 Deborah Shannon f. 18 sep 1955  

      4 Michel Shannon f. 08 okt 1957  

      4 Donna Shannon f. 19 maj 1959  

      4 Gary Shannon f. 25 jan 1961  

      4 Daniel Shannon f. 27 jun 1962  

      4 Suzanne Shannon f. 30 nov 1963  

      4 William Shannon f. 26 maj 1965  

      4 James Shannon f. 08 sep 1966  

      4 Mark Shannon f. 02 feb 1968  

      4 John-David Shannon f. 21 maj 1970  

      4 Joanne Shannon f. 27 jul 1971  

      4 Judith Shannon f. 30 nov 1972  

    3 Ernest Kjærsgaard (Earnie) f. 03.jul 1942 d. nov 2014 

  

2 Ingeborg Kjærsgaard (Imse) f. 08 jun 1902 d. 21 aug 1988 g. Ove Nauntofte f. 07 nov 1900 d. 

03 jun 1966  

    3 Niels Nauntofte f. 24 sep 1926 g. Lineke Beck f. 16 09 1926 d. 25 05 2012  

      4 Flemming Nauntofte f. 30 apr 1954 g. Lise Holck Hansen f. 24 maj 1950  

      4 Kim Nauntofte f. 28 mar 1956 g. Elsebeth Lehmann f. 15 sep 1951  

        5 Nikolai Nauntofte f. 18 jun 1979  

        5 Christian Nauntofte f. 11 maj 1982  

      4 Jan Erik Nauntofte f. 30 maj 1959 g. Jette Poulsen f. 04 jul 1957  
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        5 Mads Nauntofte f. 19 aug 1984  

        5 Caroline Nauntofte f. 03 jan 1987  

    3 Hugo Nauntofte f. 15 mar 1928 d. 30 mar 2001 g. Karen Lehmann f. 03 jun 1932  

      4 Birgitte Nauntofte f. 25 jun 1958 g. Steen Dissing f. 02 jul 1947  

        5 Eva Filippa Dissing f. 12 nov 1986 g. Kasper Vibe Vissing Mølgaard f. 11.11.1988  

          6 Klara Louise Dissing Mølgaard f. 15.09.2013  

          6 Kristian Vibe Dissing Møølgaard f. 7 april 2016  

        5 Kristine Dissing f. 02 maj 1990  

      4 Peter Nauntofte f. 06 dec 1959 g. Hanne Esmann Larsen f. 19 aug 1959  

                g. Marianna Ziebert f. 15 apr 1961 d. 02 07 2015  

        5 Kristian Nauntofte f. 13 okt 1991  

          6 ? født 2016 f. 2016  

        5 Morten Nauntofte f. 10 feb 1993  

    3 Poul Nauntofte (født 24 april 1930. død 28. aug.2012) f. _____ d. 28 aug 2012 g. Alice Kornøe 

(død nov 2016) f. 06 dec 1930  

      4 Anne Nauntofte f. 07 aug 1958 g. John Jørgensen f. 13 feb 1959  

        5 Phillip Jørgensen f. 09 jul 1989 g. Katrine  

          6 Freya f. 2016  

        5 Niclas Jørgensen f. 11 nov 1990  

      4 Bjørn Nauntofte f. 26 feb 1961 g. Dianna Lauritzen f. 02 aug 1964  

    3 Jens Nauntofte f. 8. okt. 1938 d. 27. marts 2017 g. Maria Stenz (Mikkelsen Sørensen) f. 16 aug 

1940  

 

2 Else Kjærsgaard f. 08 nov 1905 d. 14 aug 1989 g. Kai Juul f. 18 apr 1904 d. 21 dec 1985  

    3 Bjørn Juul f. 25 okt 1930 d. 29 nov 2006 g. Annic f. ?  

            g. Karin f. 27 jan 1950  

      4 Patrick f. ?  

      4 Tim Laurent Juul f. 20 sep 1976  

      4 Frans Juul f. 1979 d. 1999  

    3 Inge Merete Juul f. 13 jan 1932 d. 20 okt 1995 g. Ole Koefoed Hjort f. 20 sep 1931  

      4 Thomas Koefoed Hjort f. 22 jan 1964 g. Pernille Kirsch Andersen f. 20 jun 1965  

        5 Louise Kirsch Hjort f. 02 mar 1988 g. Adam Scott Christensen  

          6 Anker f. 10 feb 2018  

        5 Josephine Kirsch Hjort f. 21 okt 1990  

        5 Jonas Koefoed Hjort f. 09 jan 1993  

        5 Gustav Koefoed Hjort f. 04 jan 1997  

        5 Yasmin Jigisha Kirsch Hjort f. 13 jan 2005  

      4 Martin Koefoed Hjort f. 17 aug 1966 g. Helle Ingrid Siig Nielsen f. 29 dec 1967  

        5 Tobias Siig Hjort f. 28 jul 1995  

        5 Mathias Siig Hjort f. 28 jul 1995  

        5 Mathilde Siig Hjort f. 01 nov 2006  

    3 Annette (Nette) Juul f. 20 aug 1941 d. 16 marts 2016 g. Jan Parker f. ?  

            g. Grenville Hughes f. 24 dec 1938  

      4 Kim Parker f. 24 sep 1962 g. Karina f. 19 sep 1963  

        5 Sebastian Parker f. 19 sep 1994  

        5 Biba May Parker f. 30 apr 1999  

      4 Anya Parker f. 18 okt 1965 g. Raph Speed f. 14 jul 1965  

        5 Else Ruby Speed f. 10 jan 2001  
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        5 Pippa Kirsten Speed f. 11 maj 2004  

      4 Alan Parker f. 25 apr 1972 g. Miyako f. 19 feb 1971  

        5 Trinity Ira Parker f. 02 aug 2007 
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Bilag 2: Noder og sange  
 
Jeg har valgt et billede med de smukke valmuer, som Inge-Merete altid plukkede og bandt de skønneste  

buketter af og figuren med blokfløjtepigen, som stod i Imses have. Den symboliserer mit arbejdsliv.  

Blokfløjtepigen står heldigvis på Karen Nauntoftes terrasse. Jeg er glad for, at den er blevet i familiens eje. 

 

 

 

 

 



 138 



 139 



 140 



 141 



 142 



 

 
Fra Annette og Ibs fødselsdag, aug. 2001. 
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Kreationer af Lise Giødesen - inspireret af Odsherred. 
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Kreationer af Annette Juul - inspireret af Odsherred. 
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Solnedgang over Sejerøbugten - akvarel af Thomas Hjort, 2009. 


