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55 37 03 62, mail: prebenejensen@oncable.dk) 

GENERALFORSAMLING  
2011 



2 

 

Marienbergskolens og Vintersbølle skoles  
100-års fødselsdag 4. april 2011  

(se også side 13)  

 
Lidt om Vordingborg landsogn 

Af Viggo Zuschlag 

 

I anledning af 100-års jubilæerne på de to gamle landsognsskoler, Marien-
berg og Vintersbølle i Vordingborg, kan det være af betydning at kigge lidt 
på Vordingborg landsogn og dets indflydelse på området. Vordingborg var 
fra meget gammel tid inddelt i Vordingborg bysogn og Vordingborg land-
sogn, og først i 1938 skete der en sammenlægning. 
 
Et sogn er oprindeligt en inddeling med et fælles samlingssted f.eks. en 
kirke, et helligsted eller et ting, hvor man til daglig eller ved specielle lejlig-
heder kunne fejre eller på anden vis feste for religiøse eller familiære begi-
venheder. Det har været et sted, hvor mennesker i sognet kunne samles 
centralt - måske placeret på en bakketop synligt for alle. Efter vikingetiden 
blev sognet det distrikt, hvor beboerne havde ret til at få udført kirkelige 

Marienbergskolen, 1911 - 4. april - 2011 
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FORSKELLIGT 
 

Velbesøgt foredragsaften på gymnasiet 
Torsdag d. 27. januar 2011 havde Lokalhistorisk Forening for Vordingborg 
besøg af historikeren Kaare Johannesen, som vi kender fra udsendelser i 
TV-Øst, hvor han i øjeblikket  sammen med Sille Roulund besøger danske 
provinsbyer. Ved denne lejlighed fortalte han om forholdene i danske byer 
i middelalderen.  
Det blev en god aften med en fængslende foredragsholder og et veloplagt 
publikum. 
Omkring 40 interesserede havde fundet vej til vores arrangement, klasse-
værelset var fyldt til bristepunktet, så alt i alt må arrangementet karakteri-
seres som meget vellykket. 
 

 
Omsorg for vore udsendte og hjemvendte soldater 

 
Om Bjarne Hesselbergs foredrag d. 14. april  

Det danske samfund har gennem tiderne været meget tilbageholdende 
med at yde støtte til veteranerne, hvorfor der har udviklet sig private initiati-
ver for at afhjælpe problemerne. Efter krigen i 1864 opstod Forsvarsbrød-
rene som en social støtteorganisation for krigsinvalider og krigsenker. Efter 
udviklingen i 1990erne opstod blandt andet Kammeratstøtteordningen med 
mottoet Veteraner støtter Veteraner. 
 
Danmark har siden 1948 udsendt soldater i internationale militære og hu-
manitære fredsstøttende operationer. I de første mange år foregik tjene-
sten i missionerne relativt fredeligt. Det ændrede sig dramatisk, da FN i 
1992 besluttede at indsætte en fredsbevarende militær styrke i det tidligere 
Jugoslavien. Siden da har indsatserne skiftet fra noget, der lignede politi-
opgaver i kriseområder, til egentlige krigshandlinger i områder med borger-
krig og lignende. 
 
Over årene er der sideløbende opstået et behov for hjælp og støtte til de 
soldater, der kommer hjem med skader på sjæl og legeme. Foredraget vil 
belyse udviklingen samt pege på de foranstaltninger, det danske samfund 
har iværksat for at støtte op om soldaterne og deres pårørende. 
Vordingborg er som garnisonsby stærkt berørt af udviklingen på det mili-
tære område. 
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Ved siden af en af skolens 2 indgange var anbragt en klokke, der, når man trak 
i snoren, ringede ud og ind til timerne. Dette kunne jo friste nogen til for sjov at 
trække i snoren i utide. Denne forseelse straffedes prompte med en ørefigen, 
hvis synderen opdagedes.  
 
Uden for hvert klasseværelse stod en reol til elevernes skiftesko. Her skiftede 
man så fra træsko til indesko, før man gik til time.  
 
Klassekvotienten var høj i de år. Det var ikke ualmindeligt, at der var op til 35 
elever i en klasse. - Marienberg Skole havde i 1911 6 fremadskridende klasser, 
og undervisningen var fælles for drenge og piger. Foruden de lovbefalede fag 
blev der undervist i naturfag, verdenshistorie, tegning og tysk.  
 
Skolegangen var ordnet således, at 1. og 2. kl. daglig havde 3 timers undervis-
ning (i 6 dage), 3. og 4. kl. hver 4 dage ugentlig og 5. og 6. kl. hver hele 5 da-
ges undervisning. Det ugentlige timetal var ens både sommer og vinter.  
 
Efter skoleplanen skulle man ”holde skole” 251 dage om året. Der var 7 års 
undervisningspligt. Den 31. december var der 166 elever i Marienberg Skole.  
Hvert år afholdt man eksamen sidst i marts. Eleverne var oppe til skriftlig eksa-
men én dag og dagen efter til mundtlig, hvor de blev hørt enkeltvis i at læse, 
analysere, genfortælle samt i hovedregning. Eksamen blev overværet af skole-
kommissionens medlemmer og af provsten.  
 
Disciplinen var vel efter datidens forhold meget generel. Straffemetoderne var 
forskellige. Det mest almindelige var at blive sat i skammekrogen, dvs. at den 
formastelige et stykke tid skulle stå i klassens ene hjørne med ansigtet mod 
væggen. Ellers vankede der ikke så sjældent en ørefigen. Spanskrør var alle 
lærerne udstyret med. De blev brugt til pegepind på tavler og landkort, men 
også til et svip på overarmen (det kunne godt gøre ondt). Yderst sjældent van-
kede der en rigtig endefuld af spanskrøret. Eftersidning blev også brugt, men 
sjældent en hel time, for det gav jo ”overarbejde” til læreren.  
 
Skolen har gennem de 100 år, der er gået, overlevet mange udfordringer og 
har i dag udviklet sig til en skole, der fagligt og pædagogisk ligger helt fremme.  
Vi er en gammel skole med masser af sjæl og ca. 65 medarbejdere, der glæder 
sig til den fremtidige renovering, der kan give os fysiske rammer til de kommen-
de 100 år.                                                                                       (Forkortet af red.) 

Her på skolen skinner solen, selvom vejret det er trist og gråt 
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handlinger i en bestemt kirke. Det kunne også være stedet, hvor medde-
lelser fra konge, adel eller offentlig myndighed blev kundgjort. Derfor 
blev kirken med sin myndighed et vigtigt centrum for liv og død, som 
med præst, degn og hvad dertil hørte fik sognet til at fungere. 
 

Således også i Vordingborg landsogn som indtil 1938 eksisterede samti-
dig med Vordingborg bysogn. I 1662 oprettedes Vordingborg amt af de 
tidligere Vordingborg og Jungshoved len. Det kom til at omfatte herreder-
ne Bårse, Hammer og Tybjerg. Efter den store reform i 1750 blev Vor-
dingborg amt nedlagt og erstattet af Præstø amt, som i 1971 blev ændret 
til Storstrøms amt.  
 
Vores gamle landsogn har været svært at afgrænse her p.t., da kilderne 
er få, men et godt bud på, hvad landsognet bestod af, kunne være: 
Knudsby, Trehøje, Rakkerbanken (vest for byen), Marienberg huse, 
Oringe, Masnedsund færgegård, Iselinge, Mørkeskov, Masnedø, Masne-
dø kalv, Marienlyst, Nyråd (nordsiden af gaden), Vintersbølle til sydsiden 
af gaden, Græsbjerg, Bakkebølle samt Nyråd Skovstræde. Jeg håber 
ikke, at jeg har glemt noget.  
Derved bliver landsognet et langstrakt stykke land med en lang kystlinie 
fra Knudshoved til Bakkebølle fredskov. 
Midt i lå Vordingborg sogn eller købstad, hvor der i udkanten af byen var 
områder og gader, der hørte under landsognet, hvilket under visse om-
stændigheder gav vanskeligheder parterne imellem, f.eks. Solbakkevej, 
Fasanvej, Østervej og Møllevej. Men det er en anden historie, som kom-
mer ved en senere lejlighed. 

Vintersbølle skole, 1911 - 4. april - 2011 
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Denne tætte forbindelse mellem købstad og landsogn nødvendiggjorde 
alligevel et samarbejde på forskellige fronter - blandt andet brugen af 
samme præsteskab.  
Fra gammel tid havde et sogn sin egen kirke med dens betjening, som 
oprindelig varetog ældreomsorg, skolevæsen, fattigvæsen, kirkebogsfø-
ring, til- og fraflytning med mere, og det meste lå hos præsten. Landsog-
net i Vordingborg havde ikke egen præst.  
 
Ganske vist forsøgte en kapellan Oldenburg at rejse kapital til en kirke i 
Nyråd, men indsamlingen rakte ikke, så man fortsatte aftalen med sogne-
kirken i købstaden, Vor Frue, om hjælp til de kirkelige handlinger. 
 
Indimellem tittede dog det lokale ønske om egen kirke med præst frem. 
Først i vor tid har man i Nyråd fået egen kirkesal med en fastboende 
præst, men vedkommende har ikke kirkebogsføring.  
Af og til kunne der holdes gudstjeneste i Vintersbølle skole med  en vor-
dingborgpræst. Dette gjaldt for øvrigt også i Knudsby skole.  

Knudsby skole - i dag privat 
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Marienberg Skole - 100 års jubilæum 
”Her på skolen skinner solen, selvom vejret det er trist og gråt” 

Af skoleleder Flemming Larsen og lærer Jørgen Hansen 

 
Således lyder omkvædet til Marienberg Skoles jubilæumssang, som er lavet i 
anledning af skolens 100 års jubilæum. 
Det hele startede den 4. april 1911, hvor sognerådsformanden bød velkommen 
til Marienberg Skole, takkede for interessen omkring skolen og bl.a. sagde: 
”Undervisning og opdragelse giver ballast. Gør enhver sin pligt, kommer der 
resultater. Jeg vil håbe, at I børn, der har gode anbefalinger fra de skoler, I 
kommer fra, ikke vil gøre disse til skamme”. Derefter takkede og roste han arki-
tekt og håndværkere og fortsatte: ” Udgifter til bygning og inventar andrager ca. 
42.000 kr., og grunden har kostet ca. 8.000 kr. I alt ca. 51.000 kr. Jeg håber, det 
arbejde, der er gjort, må blive til velsignelse for børnene.” 
 
I mange år havde Vordingborg køb-
stad og landsog- net skolefælles-
skab, og eleverne gik i den skole, som 
passede dem bedst. Der var for 
en tid nogenlunde ligevægt i elever og 
udgifter. Landsog- net havde skoler i 
Nyråd og Vinters- bølle, og i købsta-
den havde man Vordingborg Bor-
gerskole og Mas- nedsund Skole.  
På et tidspunkt var der for mange 
elever fra land- sognet, og balan-
cen var ikke læn- gere til stede. Sko-
l e f æ l l essk a b e t ophørte, og to nye 
skoler, Vintersbøl- le og Marienberg 
blev bygget. De var begge klar til 
indvielsen den 4. april 1911.  
 
Skolen bestod af den gamle bygning med undervisningslokaler i stueetagen og 
boliger på 1. og 2. sal. Der var desuden en gymnastiksal (den nuværende gl. 
sal) og 9 toiletter.  
 
Det var pedellens opgave at holde rent og tømme spandene. Der var heller ikke 
centralvarme på skolen, men i klasseværelset stod en stor kakkelovn, som pe-
dellen tændte op i om morgenen inden skoletid. I kolde vintre var der ikke sær-
lig varmt fra morgenstunden. 

Marienbergskolen i dag 



12 

 

Byfogedens uniformering. 
Red. af PET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byfogedens autoritet understregedes af hans prægtige uniform, der 
ifølge en kongelig resolution af 24. april 1800 bestod af en karmoisin-
rød kjole med rødt inderfoer, grøn krave og grønne opslag samt guld-
epauletter på skuldrene – dertil guldtresser om kraven og opslagene 
samt gule knapper i kjolen og gule underklæder (en paille). 
 
I 1850 ændredes uniformeringen til en 
mere dagligdags  klædning, idet den røde 
kjole erstattedes af en blå frakke med 2 
rader gule knapper samt mørkegrønne om-
klapninger på krave og opslag. Chargen 
markeredes blandt andet af guldtresser på 
benklæder og en tre- kantet hat med guld-
krampe og kordon til gallabrug – eller til dag-
lig: en flad, blå kasket med en bred guldtresse 
om randen og natio- nalkokarden. Byfoge-
den havde ret til at bære sidevåben. 
 
 

 
(Kilde: Google) 

Her ses byfoged Olivarius fra 
Rønne i en uniform svarende 
til den, som Morten Oxenbøll 

bar 
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Jeg har selv været organist flere gange ved disse gudstjenester, hvor davæ-
rende provst Erhrenreich forrettede tjenesten.  
 
De blev altid efterfulgt af kaffebord hos degnen, der virkede som forsanger, 
og med degnekonens velsmagende sandkage.  
Jeg erindrer endnu den specielle lugt af de musemidler, man brugte i Knuds-
by skole, som under det gamle trægulv husede en koloni af de firbenede 
gnavere. 
Også skolemæssigt var der en fælles aftale om blanding af børnene fra køb-
staden og landsognet. - Der var i landsognet to skoler, Knudsby og Nyråd. 
Knudsby gamle skole lå ud mod Aunø Fjord med sin jordlod og var i brug fra 
1744 til 1861, hvor den nuværende skole blev bygget. 
Fra bispevisitatserne ved vi, at undervisningen og kundskabsmængderne 
var til at overse. Ved kommunesammenlægningen blev Knudsby skole ned 

lagt og børnene flyttet til Vordingborg. I Nyråd blev den gamle skole (den 
ligger bagved benzintanken) afløst af en ny skole ved siden af den gamle. 
Også i Bakkebølle blev der bygget en tilsvarende skole. Op mod år 1900 
opstod der vanskeligheder med betaling for elever i byskoler og landskoler 
samtidig med, at nye skolestrukturer så dagens lys. Det medførte planer om 

Nyråd gamle skole 



6 

 

nye skoler på Marienberg og i Vintersbølle. Begge steder blev skoler 

indviet i april 1911, og de har således 100 års jubilæum i år. - Tillykke 
med det. 

 
Med fattig- og skolelovene fra begyndelsen af 1800-tallet var lokale 
folk blevet mere og mere inddraget i disse to vigtige samfundsanlig-
gender, og svaret herpå blev sogneforstanderskaberne af 1841. Disse 
blev i virkeligheden forløberne for de langt senere kommuner. Men den 
lokale præst havde stadig et stort ord at sige i skolesager, hvor han 
med visitatsbesøg undersøgte resultater af undervisningen og ofte gav 
karakter for præstationerne både til lærer og elever. 
I 1868 trådte en ny landkommunal-
lov i kraft. Den indførte valg af 
sogneråd, som derefter af deres 
kreds valgte formand og næst-
formand. Sog- nerådets møder 
var åbne for alle, men i per-
sonsager og lignende kunne  
der afholdes lukkede møder.  
 
Administrationen af sognet gjaldt forsorg, skole, veje, ejendomme og 
skatteligning alt sammen til endelig kontrol af amtet.  

Landsognets gamle fattiggård på Solbakkevej - nu lejligheder 

Landsognets alderdomshjem på Primula-
vej, nu ungdomsskole 
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dens Barnebarn fik jeg Plads ved selve Bryllupsbordet blandt de Voksne, 
hvad jeg naturligvis var uhyre stolt af. Men selve Festmaaltidet blev mig 
en slem Skuffelse. Jeg havde hørt saa meget om Landsbygildernes 
Overdaadighed, og jeg havde i Fantasien forud fraadset i alle Slaraffen-
lands Herligheder. Men efter gammel sjællandsk Bondeskik bestod Bryl-
lupsmiddagen af Risengrød og Klipfisk, hvad selv hjemme i Præstegaar-
den med dens beskedne Husholdning regnedes for Hverdagskost. Paa 
Bordet stod Trækander med hjemmebrygget Øl, men hverken Limonade 
eller Brusvand. Et Par Gange i Løbet af Maaltidet gik et stort Glas med 
Rødvin rundt fra Gæst til Gæst. Der blev kun lige nippet til den uvante 
Drik. Glasset gik fra Mund til Mund under højtidelig Tavshed som den 
hellige Kalk ved Altergangen.  
 
Senere var der stort Kaffebord, og her kom Klukflasken med den gam-
melkære Brændevin igen til Ære. Snart voksede Stemningen ogsaa baa-
de ude og inde. Allerede midt paa Eftermid-
dagen begyndte Dansen ovre i den pyntede 
Lo; og inde i de lavloftede Stuer sad de gam-
le Mænd og spillede Kort.  
Men efterhaanden som Glæden og Lystighe-
den steg rundt omkring mig, dalede den hos 
mig selv. Dagens stærke Hede og den lange 
Køretur havde udmattet mig. Trods Musikken 
og de dansende Karles Trampen i Logulvet, 
maatte jeg hele Aftenen kæmpe fortvivlet 
med Søvnen. 
 
Paa en Sommervandring mange Aar efter kom jeg en Dag gennem en 
Landsby et Par Mil fra Vordingborg. I Solskinnet udenfor et Hus sad en 
gammel Kone med et Strikketøj. Jeg standsede for at spørge om Vej, og 
vi kom i Snak. Og nu viste det sig, at denne gamle Morlille med rødkante-
de Øjne og runkne Hænder var den glade Brud, ved hvis Bryllup jeg for 
mere end 50 Aar siden havde været en saa vranten Gæst. Da jeg næv-
nede min Bedstefars Navn kunde hun godt huske mig. For den Gang 
Bryllupsgæsterne hen paa Morgenstunden skulde køre hjem, havde de 
ingen Steder kunnet finde den fremmede Dreng og var begyndt at blive 
ængstelig.  
Til sidst havde de raabt mit Navn højt i alle Stuerne, og endelig kom jeg 
søvndrukken krybende frem paa alle fire inde fra en Bænk, hvorunder jeg 
havde ligget sammenrullet som en Hund og fundet mig et trygt Sovested. 

Den gamle Pontoppidan 
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Sølvnaale i Nakken var en Foreteelse, som vi Børn var fortrolige med fra 
smaa.  
 
Og nu dette Syn af Bedstefar i guldbroderet Uniform, med gyldent Kaar-
dehefte og hvide Glacéhandsker, hans muntre Mine og den Duft af fin 
Parfyme, der ombølgede ham, da han steg til Vogns – var det ikke et 
saadant Liv, min Far altid saa strengt fordømte baade hjemme og i Kirken 
og kaldte for den brede Vej til Helvede?  
 
Da Vognen kørte, blev jeg staaende paa 
Trappen og stirrede ængstelig efter den. 
Min opskræmte Fantasi fik mig til at se 
den gamle Bedstefar køre lukt ind i For-
tabelsen. Husker jeg ikke fejl, tænkte jeg 
endogsaa paa at betro mine Bekymrin-
ger til Mor. Jeg befandt mig jo i den Al-
der, da den vaagnende Eftertanke be-
gynder at blive paagaaende og gøre 
Børn til en Plage for de Voksne med 
deres mange kildne Spørgsmaal.  
Da jeg den næste Dag saa' Bedstefar 
sidde i Haven ganske som sædvanlig, 
har jeg dog sikkert følt mig beroliget. 
 
Ogsaa en anden fremmed Verden fik jeg 
Lejlighed til at se et Glimt af under Op-
holdet. Bedstefars Kusk og to af Husets 
Piger var bleven indbudt til et Bryllup 
ude paa Landet. Materialvognen blev fint pudset, og da der var en ledig 
Plads i de to Agestole fik jeg Lov til at tage med. Det blev min første Be-
røring med en Befolkning, som jeg senere i Livet skulde komme i et nært 
og kært Forhold til.  
Da vi kørte ind i Bryllupsgaarden, blev vi modtaget med Musik. Neden for 
Hovedtrappen stod et Par Landsby-Spillemænd, der gav et Nummer til-
bedste hver Gang en Vogn med nye Gæster rullede ind. Oppe paa Trap-
pen stod to andre Mænd, der bød Velkommen. Den ene var Skafferen 
med en stor Klukflaske, hvoraf han skænkede den traditionelle Indgangs-
dram. Ogsaa mig vilde han paanøde denne Velkomst, og kun ved Piger-
nes Indgriben slap jeg for den. 
 
Efter Hjemkomsten fra Kirken blev der straks budt tilbords. Som Byfog-

Den midaldrende Henrik Pontoppidan 
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Der havde op gennem tiderne været mange røster fremme om sammen-
lægning mellem by og land.  Allerede i 1920 blev der nedsat et udvalg med 
medlemmer fra byråd og sogneråd, der skulle komme med forslag, men 
man forhastede sig ikke, idet udvalgets første møde først fandt sted i 1924, 
og da besluttede man at henlægge sagen.  
 
Også senere arbejdede man med sammenlægningen, og det var nok byen, 
der pressede mest på. Det var kendt, at skatteprocenten i landsognet var 
væsentligt lavere end den i byen, så der kunne blíve tale om skattely, hvis 
man byggede sit hus i landsognet. 
 
Trods vanskeligheder blev landsognet indlemmet i købstaden Vordingborg 
den 1. april 1938. Sognerådet havde tidligere holdt deres møder på Marien-
berg skole, hvor det også havde sit arkiv. Det hele blev nu flyttet til landsog-
nets alderdomshjem på Primulavej. Den sidste sognerådsformand var tog-
betjent H.C. Nielsen. I forbindelse med sammenlægningen blev et nyt byråd 
valgt med 15 medlemmer, hvoraf de fire stammede fra det gamle sogneråd.  
Det blev et socialdemokratisk byråd med Lohff Rasmussen i spidsen. 
 
Indbyggertallet i Vordingborg steg med ca. 3500, og byen blev i udstræk-
ning blandt de største i landet. Den har siden udviklet sig stille og roligt med 
adskillige uddannelsesinstitutioner og et godt forretningsliv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Litteratur: Verner Jensen: Toppede Brosten, Marienberg skoles 75 års jubilæumsbog, 
Trap Danmark, Dansk Center for Byhistorie, Vordingborg Dagblad. 
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Oxenbølls Sti 
Red. af PET 

 

 
 

 
 
 

 
Når man kommer sydfra ad Marienbergvej og når op til Kirkeskoven, viser et 
skilt til højre ind i skoven. ”Oxenbølls Sti”, står der. – Hvem var mon den 
Oxenbøll, vi her i Vordingborg har ønsket at mindes med noget så beskedent 
som en skovsti? 
Morten Oxenbøll var hans navn, og han var en afholdt og respekteret byfoged 
i Vordingborg fra 1843 til sin død i 1868. Han var morfar til en af Danmarks 
største forfattere, Henrik Pontoppidan (1857-1943), som i sin erindringsbog, 
”Drengeår”, har givet følgende skildring af den gamle, fornøjelige byfoged 
samt en malerisk beskrivelse af datidens folkeliv i og omkring Vordingborg. Vi 
befinder os i årene efter 1864:  

 

3. kapitel i Henrik Pontoppidans ”Drengeår” 
Min hyppige Fraværelse baade fra Hjemmet og Skolen blev tilsidst bemær-
ket i Præstegaarden, og da jeg en Dag kom hjem med en skriftlig Klage fra 
Institutbestyreren, blev der sat en Stopper for min altfor frie Færden. Forelø-
big bestemtes det, at jeg sammen med et Par af de yngre Søskende skulde 
følges med Mor til Vordingborg, hvor min Morfar var Byfoged. Krigstidens 
mangehaande Savn og Lidelser, min Søsters Død tilligemed en paany 
forestaaende Barnefødsel

1
 havde gjort min ellers saa standhaftige Mor mod-
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løs. Hun skulde nu i nogle Sommeruger helt befries for Husførelsens Byr-
der. 
 
Vi rejste over Aarhus med Damper til Korsør, derfra videre med Jernbane 
til Slagelse, hvor vi overnattede. Men skønt jeg nu var to Aar ældre, end 
da vi flyttede fra Fredericia, husker jeg næsten endnu mindre fra denne 
Rejse end fra den forrige. Jeg kan først faa fat paa mig selv igen, da jeg 
om Morgenen i Slagelse blev anbragt paa Bukken af en stor lukket Post-
vogn ved Siden af en rødkjolet Kusk, der talte til mig i et Sprog, jeg ikke 
forstod. Det har velsagtens været sjællandsk. I alle de Byer, vi kom igen-
nem, blæste han i et Horn. Jeg forstod det saadan, at det var en Ære, der 
vistes os. Alle skulde vide, at her kom Præstens Kone fra Randers med 
nogle af sine mange Børn. I Næstved skiftede vi Befordring, idet min Bed-
stefars egen Vogn ventede os her og kørte os de sidste fire Mil til Vording-
borg. 
 
Morfar var Enkemand og den eneste af vore Bedstefor-
ældre, der endnu var i Live. Han var en lille, fornøjelig 
gammel Herre med bløde Træk, lysebrune Øjne og 
kruset Haar. Det slog mig straks, hvor forskellig han i 
alting var fra min Far, med hvem jeg uvilkaarlig sam-
menlignede alle andre Mænd. Mange Aar efter 
hørte jeg, at Folk paa Grund af hans fremmedartede 
Udseende havde haft travlt med at søge efter Hemme-
ligheder i hans Afstamning, og det er ogsaa sandsyn-
ligt, at der en Gang har forvil- det sig nogle Draaber syd-
landsk Blod ind i hans Slægt. Noget afgørende derom 
vides dog ikke.  
 
Tydeligst husker jeg ham fra en Dag, da Landaueren kørte frem foran Ho-
vedtrappen med Kusken i sit fineste Liberi og den gamle Mand – uniforme-
ret og ordensbehængt – blev hjulpet op i Vognen for at køre til en Middag 
paa et af Omegnens store Herresæder. Jeg stod paa Trappen som forbav-
set og bekymret Tilskuer. Det hele var saa svimlende nyt for mig. Mine 
Forældre tog aldrig ud i Middagsselskaber. Jeg kunde overhovedet ikke 
huske at have set dem selskabsklædte.  
For min Fars Vedkommende var der Aaret rundt kun Tale om en stadig 
Omskiften af Hjemmedragten med Ornatet og fra dette igen til Hjemme-
dragten, undertiden flere Gange daglig. Denne sakramentale Iklædning og 
Pibekravens omstændelige Anbringelse og Befæstelse med to bugtede 

Morten Oxenbøll 

http://www.henrikpontoppidan.dk/text/kilder/boeger/selvbiografier/drengeaar/kapitel_3.html#fod1

