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Denne erindringsfortcelling bygger pa et 
manuskript, udarbejdet af bygningskonstruk
t1n Max Yde (1909-88). Hans datter Anne
Birgit Yde Willumsen har redigeret og 
suppleret med andre mundtlige og skriftlige 
beretninger fra faderen. Der fortcelles bl.a. 
trcek fra det sociale og kulturelle liv i den lille 
stationsby, om datidens skolegang og om 
stamhuset Erholms store betydning for 
lokalomradet. 
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lndledning 

I 1907 blev min far, Jens Yde, udn~vnt 
til postmester i Aarup, og mine for~ldre 
flyttede derfor til den lille stationsby. Pa 
det tidspunkt Ia posthuset i lejede loka
ler, og mine for~ldre boede saledes ogsa 
de forste ar til leje. Det var i en hj0rne
ejendom hos en enkefru Jeppe Hansen, 
som havde st0begods- og cykelforret
ning. I baggarden i samme ejendom 
boede en vognmand Andersen, som hav
de et spand heste, en arbejdsvogn, en 
fjedervogn og en brudekaret. 

Min allerforste barndomserindring er 
om vognmand Andersens heste, som jeg 
klappede under bugen. Jeg ma have v~
ret omkring 2 ar den gang, for netop da 
jeg havde naet den alder i 1911, flyttede 
vi til det nyopforte posthus, som altsa 
blev mit barndomshjem. Posthuset, en 
rndstensbygning i tre etager som eksi
sterer endnu, blev bygget pa en grund, 
som under v~ldig protest fra DSB's side, 
blev udstykket fra stationsforstanderens 
have. 

Nederst var det store postkontor med 
publikumsekspedition, fars privatkontor 
- som han n~sten aldrig brugte - bud
stue og pakrum. Halvvejs oppe ad trap
pen til forste sal var der et rundt vindue 
over indgangen til posthuset. Her sad jeg 
somme tider i kirseb~rs~sonen parat 
med et pusternr til at sende kirseb~rsten 
i nakken pa publikum, nar de om s0n
dagen hentede avis pa posthuset. 

Pa forste sal havde vi fire stuer og k0k
ken, og pa anden sal var der sovev~rel
se, pigev~relse og mit v~relse. Alt var 
naturligvis kakkelovnsfyret, og i k0kke
net var der komfur og vandpumpe til 
vand fra egen brnnd Der var ikke toilet 
med tr~k og slip, men pa anden sal et 
decideret lokum og i udhuset tre stk. 
mere. Huset havde kostet 18.000 kr. at 
bygge og grunden der til vistnok 1.500 
kr. 
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Byens forretninger 

Det meste af byen la syd for banen, hvor 
vi boede, og der var vel omkring 1.000 
indbyggere. Kommunalt og kirkeligt hed 
det Skydebjerg-Orte kommune eller 
sogn. 

Der var et sagn om, at det var i Skyde
bjerg, Palnatoke sk0d ceblet af sin s0ns 
hovede og dermed var forgcenger for 
Wilhelm Tell. 

Vores ncermeste nabo var Brugsen, 
som var i en bygning, der tidligere hav
de huset et hotel. Salen var nu ved en 
indskudt etage blevet delt i lager nederst 
og komloft 0verst. Desuden var der to 
store k0bmandsforretninger, begge og
sa med komhandel og grovvarer. Den 
st0rste var Christian Se>rensens, som 
ydermere havde t0mmer- og kulhandel. 
Sa var der to sma k0bmandsforretnin
ger, en speciel kaffeforretning og en to
bakshandel. Dertil kom tre store manu
faktur I trikotage/ ekvi peringsforretninger, 
to bagere, to slagtere, to m0ller, tre sned
kerier, hvoraf det st0rste havde 14-15 
mand i arbejde, samt diverse mindre 
handvcerkere og smahandlende. Hvor
dan fik dog alle disse forretninger nok 
omscetning indenfor den begrcensede 
kundekreds? 

Byen havde ogsa bade bank og spare
kasse, guldsmed, cegpakkeri og to lceger. 
Aarup fik ogsa sygehus, og da dr. Balle 
var jembanelcege, var det ligetil, at dr. 
M0ller blev gjort til sygehuslcege. Sa var 
der apotek, og i mine forste bamdomsar 
med den fine, gamle j0de, apoteker Sa
lomon som ejer. Han blev afl0st af den 
lystige apoteker Rasch. 

Ja, sa var der jo stationen og posthu
set, hotellet samt handvcerker- og indu
striforeningens store bygning med re
staurant, m0de- og teatersal. Og der var 
mejeri. 

Dagligliv i Aarup 

I den lille by levedes sa livet, som set 
med var tids 0jne bar vceret et stilfcer-

Anne-Birgit Y de Willumsen 

Max Y de, 9 iir 1918, klcedt som alle raske 
drenge dengang var kla;dt, i matrost@j og 
med sekstant. (Privateje) 

digt liv med en vis stabilitet over sig. Det 
var en tid, hvor man kunne planlcegge 
og disponere med fremtiden for 0je og 
vide, at hvad man havde pa kistebun
den, var ens eget. Ingen statsminister 
tonede frem pa en fjemsynsskcerm og 
forjcettede alskens 0konomiske ulykker 
med tilbagevirkende kraft. 

I en sadan lille by var der naturligvis 
ogsa kliker. Ikke kliker rettet udadtil mod 
andre, men indad samlende sig i kliken. 
For mine forceldres vedkommende be
stod kliken af dr. M0llers, sagf0rer An
dersens, apoteker Rasch's, bankdirekt0r 
Andersens, k0bmand S0rensens og Far 
og Mor. Seks par, som cirka hver anden 
maned gik til middag pa skift hos bin-
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Max Y des barndom i Aarup 

anden. Efter middag var det ligesa fast 
skik, at alle gik rundt og gav alle han
den og sagde »Velbekomme«. Hos k0b
mand S0fensens havde man en gram
mofon, sa nar middagen fandt sted hos 
dem, blev grammofonen med den store 
tragt trukket op, og sa blev der spillet 
marcher, mens apoteker Rasch dansede 
rundt og legede cirkushest. Mcerkvcerdig
vis mindes jeg ikke, at mine forceldre 
nogen sinde kom sammen med stations
forstanderens. 

Legekammerater 

Det er underligt, at sa lille en by som 
Aarup var delt i tre, fire omrader, nar dct 
gjaldt legekammerater. Og i ens egen 
bydel boede de bedste kammerater. 

Oppe i byen kendte jeg kun fa b0rn: 
sagf0rer Andersens fire piger - som man 
naturligvis ikke kunne lege med - og en 
dreng. Og bager Ellegaard havde en 
dreng og en pige. Ellers synes den ncer
meste bydel at vcere kemisk renset for 
b~nn i passende alder. Men pa den an
den side af jernbanen, i Gammel Aarup 
la den gamle k0bmandsgard, som var 
nedlagt for arhundredskiftet, og hvis 
bygninger tilh0rte stamhuset Erholm. 
Her var der b0rn sa det forslog - 20 i alt. 
B0rn af familier, som alle var ansat pa 
Erholm. Skovkusken Bernhard og bans 
kone, Thea, havde 13 b0rn. Niels Peter 
og bans kone havde tre, Karl H0jlund 
havde en, og Agnethe-lugekone havde 
tre, men kun en, som jeg virkelig kend
te, Kaj. Han blev min bedste ven. Hans 
mor, Agnethe var en lille krumb0jet ko
ne, udslidt og tynd og med det k0nne
ste, mildeste ansigt, nogen kone bar haft. 
Jeg elskede hende. Hver morgen kl. 5 
kom bun pa posthuset og gjorde rent, 
for bun skulle vcere pa Erholm kl. 7. Min 
kcerlighed til Agnethe var sa stor, at hvis 
mine forceldre skulle ud om aftenen, 
I)1ens jeg var lille, sa var det ikke vores 
unge pige, som skulle passe mig. Neeb, 
sa kom Agnethe sammen med Kaj og 
puttede mig i seng. 
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I den gamle k0bmandsgard gik legen 
pa lofterne og i kceldrene, i de tomme 
stalde og lagerhuse og pa det gamle korn
magasin. 

Senere, da vi blev noget st0fre, havde 
vi en oplevelse for de fa og udvalgte. 
Hver aften kl. 19 kom »7-slceberen«. Et 
rangertog. Pa grund af Aarups beliggen
hed ved krydset bane-landevej var der 
livlig transport af gods og post. Derfor 
havde 7-slceberen hver aften 10-15 mi
nutters rangering. Jeg havde sammen 
med en anden dreng faet mig fedtet ind 
hos de skiftende lokomotivf0rere, sa vi 
aften efter aften k0rte med pa maskinen 
under rangeringerne. R0rende af dem -
og uforglemmeligt for os. 

Skolegang i Aarup 

Der var tre skoler i byen. En forskole, en 
toklasset kommuneskole og Realskolen. 
Min skolegang startede i forskolen. Jeg 
var ikke fyldt seks ar, jeg fik en stralende 
lcererinde, en virkelig pcedagog, som for
te os ind i tallenes og bogstavernes my
stiske Verden. Og Sa fortalte bun OS om 
Danmark, om de gamle guder, om kend
te mcend i historien, om landets geogra
fi. Hun bar givet mig en varig kcerlighed 
til sa meget, som blev grundlagt af hen
des fortcelleglcede. Mit f0rste kendskab 
til St.St.Blicher stammer saledes fra hen
de. I denne dejlige skole gik jeg i halv
andet ar, sa kom jeg pa Realskolen. Her 
gik »bedre folks b0rn«, og skolen s0gtes 
ogsa af en mcengde beirn fra de store gar
de i omegnen. Der var vist godt 100 ele
ver i alt med et lcererpersonale pa tre, 
plus skolebestyreren. Deter mit indtryk, 
at skolen ikke var scerlig god, blot pa det 
jcevne. Skolebestyreren, der jo som le
der skulle forega med et godt eksempel, 
sendte hver dag kl. 11 en elev pa post
huset efter Jyllandsposten. Nar ban fik 
den, tcendte ban sin lange pibe og lod 
eleverne sk0tte sig selv, mens han lceste 
avis. Der var en lcerer, der var god, og to 
lcererinder, der var nogenlunde. Det vil 
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Max Y des bamdomshjem, posthuset i Aarup en snevejrsdag. Lceg mcerk til vinduet over 
indgangsd@ren til posthuset. Herfra kunne man i scesonen fa en kirsebcersten i nakken. 
(Privateje) 

sige, den ene var d0v, sa i hendes timer 
var der liv og glade dage.Jeg startede hos 
hende i tredje klasse, og vi delte lokale 
med eleverne fra fire andre klasser. 

Eksamen pa den skole var et srerligt 
kapitel. For bortset fra afgangseksamen 
med beskikkede censorer, sa var det by
ens prene darner, der havde hvervet. Der 
sad de ifont fine kjoler og hatte og lytte
de til de enkelte elever og s0rgede for, at 
deres egne unger ikke fik for lave karak
terer. 

Havearbejde og telegrambud 

Min tilvrerelse var ikke kun delt mellem 
skole og leg. Der var ogsa noget, som hed 
arbejde. Det vrerste var havearbejde. 
Mine forreldre havde to haver. En pryd
have omkring huset, og en enorm nyt-

tehave som Ia i GI. Aarup. Jeg tror, nyt
tehaven var pa 3.000 kvadratmeter, alt
sa som en velvoksen parcelhusgrund. 
Der var der frugttrreer, frugtbuske og 
grnntsager i endel0se rrekker. Og der 
skulle luges og hyppes kartofler og pluk
kes frugt og efterarsgraves. Og altid ul0n
net og altid om s0ndagen. En af mine 
tidligste barndomserindringer stammer 
i 0vrigt derfra. For jeg kom med i haven 
lrenge for, jeg naede ))nyttealderen«. Far 
trak mig i firehjulet legevogn, og den ma 
have vreret lav. For da han et kort 0je
blik gjorde holdt, lrenede jeg mig ud og 
tog en handfuld jord, som jeg smagte 
pa! 

Selvom lugearbejdet var kedeligt og i 
mine 0jne spild af tid for en dreng, der 
hellere ville vrere sammen med sine 
kammerater, sa var der ogsa lyspunkter. 
Far havde k0bt en lille pram til mig og 
den Ia i Brrendea for enden af haven. Nar 
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Max Y des barndom i Aarup 

lugningen var overstaet for denne uge, 
stagede jeg af sted pa aen, mens Far mg 
sin pibe. 

Et andet arbejde, jeg havde, var at cyk
le ud med telegrammer. De kom til sta
tionen, men skulle ekspederes af post
vcesenet. Det var min tjans at cykle ud 
med dem, og <let var virkelig en tjans, 
selvom jeg kom vidt omkring. Betalin
gen var minimum SO 0re, betalt af post
vcesenet. En enkelt gang kom jeg helt op 
pa 4 kr. Men <let var ogsa en tur pa ti km 
ud og ligesa langt hjem. Fire kroner var 
mere end en dagl0n for en voksen mand 

Chauff0r for Brugsen 

Da jeg var tolv ar, skete der en vending i 
mit liv. Brugsen, vor ncermeste nabo, fik 
lastbil. Byens f0rste og beregnet til at 
hente gods hjem fra banen og til at kme 
varetur hver onsdag. Chauff0ren hed 
Harald, og jeg gjorde alt, hvad jeg kun
ne for at komme med i lastbilen. Jeg 
slcebte varer fra Brugsen til ladet, jeg 
pudsede bilen, jeg levede rundt om den 
bil, sa Harald kunne se, at <let slet ikke 
kunne ga uden mig. F0rst blev jeg med
hjcelper, sa chauff0rafl0ser og derefter tit 
den egentlige chauff0r. Den slags kunne 
godt ga i 1920'erne. Kun to gange er jeg 
blevet stoppet af vores rare politiassistent 
Christensen, som foreslog, at jeg kmte 
ad baggaden i stedet for at kme lige for
bi ham. I tiden fra jeg var 12, til jeg flyt
tede hjemmefra som 16-arig, k0rte jeg 
hver eneste <lag med Brugsens lastbil og 
ingen tog anst0d af <let. 

I 0vrigt hcendte det ogsa, at dr. M0ller 
brugte mig som chauff0r. Det var pa en 
made sjovere, fordi turene var lcengere. 
Akja, <let var Frode Fredegods tid. 

Mens jeg er ved dr. M0ller og hans bil, 
mindes jeg at have h0rt ham fortcelle 
mine forceldre f0lgende: da bilen var 
anskaffet, ville han demonstrere den for 
sin far, som blev bcenket pa forscedet ved 
siden af sin s0n. Dr. M011er startede pcent 
med at k0re 15 km i timen gennem by-
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en. Men da de naede udenfor, syntes han 
godt, han kunne tillade sig at speede lidt 
op. Sa de rullede af sted med 25 km. Men 
nu rabte den gamle herr M0ller STOP, 
abnede d0ren og steg ud med ordene: 
du k0rer jo som en sindsyg.Jeg gar hjem! 

Stamhuset Erholm 

Erholm og S0ndergarde, <let stamhus, 
der med sin beliggenhed og sit forbrug 
spillede sa stor en rolle i byens liv, for
tjener ogsa en omtale. 

Selve slottet la uden direkte kontakt 
med avlsgarden cirka 2 km nord for by
en, midt i en vceldig park, der gik i et 
med Erholm 0sterskov. Til stamhuset 
h0rte desuden de store garde Kielsh0j, 
Hcekkeb0llegard og Tarupgard samt en 
stribe mindre garde og husmandssteder 
og arbejderboliger. Jeg vil tro, at <let sam
lede tilliggende har udgjort 3.000 til 
4.000 t0nder land. Gardene bestyredes 
af forvaltere, og ejeren, kammerherre Ce
derfeld de Simonsen, boede selv pa slot
tet. Kammerherren var sk0nhedselsker, 
og Erholm Have, som parken beskedent 
blev bencevnt, var derfor noget scerligt. 
Den var offentlig tilgcengelig. Og med 
s0, kanaler og celdgamle trceer var den 
en sevcerdighed. Men sk0nhed skal ikke 
blot etableres, den skal ogsa vedligehol
des. Derfor var der en stab bestaende af 
gartner, to gartnermedhjcelpere og ikke 
mindre end 14 havemcend og lugekoner, 
til at holde det i orden. Det har kostet 
dyrt. Selv med den tids alen. 

Ogsa pa andre mader var kammerher
ren en ener. Han var en fornem violi
nist, og skulle der arrangeres noget vel
g0rende, blev der tit holdt kirkekoncert 
i Rmup Kirke, der ejedes af Erholm, med 
kammerherren som solist. Hver gang stu
vende fuldt hus, og jeg husker disse af
tener som noget helt i scerklasse. 

Men ogsa pa andre mader kastede Er
holm glans over byen og gav indbygger
ne noget at tale om og f0lge med i. Der 
var ikke bil pa godset. Man k0rte med 
heste og lukkede vogne for at hente de 
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mange gcester ved toget, landauere og 
andre fine k0ret0jer. De blev k0rt af en 
herskabskusk i liberi og h0j hat. Som 
oftest k0rte han med to heste, men ogsa 
jcevnligt med firspand, og det var ele
gant. I cerb0dig afstand fulgte sa en ba
gagevogn til kufferter og pakker. Jo, der 
var stil over det. Man havde udelukken
de til slottets brug 12 k0reheste, alle ol
denborgere, to skimler til bagagevognen 
plus rideheste og en havehest, i alt vel 
20 heste. 

Jeg er nok den sidste generation, der 
har set en lignende elegance, og jeg kan 
forsikre, at det var det smukkere end selv 
den smukkeste bil. 

Leg og sk0jteh~b 

Jeg kom pa Erholm avlsgard, da jeg j<£vn
ligt legede medforvalterens s0n. Garden 
gr<£nsede op til Erholm 0sterskov, hvor 
vi m<£rkv<£rdigvis aldrig legede. Men 
gr<£nsen mellem parken og skoven be
stod af et frit tilg<£ngeligt n0ddehegn, 
Sa der kom Vi i S<£Sonen. 

Oftere end det gik turen til S0nder
garde skovriderbolig, hvor s0nnen ogsa 
var en god kammerat. Huset var langt 
og lavt og meget smukt og har nok V<£
ret den oprindelige hovedbygning til 
S0ndergarde. I hvert fald la den for sig 
selv, omgivet af voldgrave. 

Nar jeg senere 1<£ste Sophus Bauditz 
»Historier fra Skovridergarden«, har det 
altid vceret dette billede, der har staet for 
mig. 

Skoven ved S0ndergarde naede om
trent ind til Aarup. Og det benyttede vi 
»bydrenge« os af. Sikken en legeplads. 
Vi fandt de store afhuggede grangrene 
og stillede dem op i en rundkreds, sa de 
dannede huse, omtrent i ydre form, som 
man altid ser anvendt pa tegninger af 
grnnlandske snehytter. Altsa i kubeform. 
Og sikke hytter det var. Der kunne man 
sidde og ryge cigaretter til 2Yz 0re styk
ket, uden de voksne vidste det. 

Af en eller anden grund lagde kam-

Anne-Birgit Y de Willumsen 

Max Y des far, postmesteren i Aarup fra 
1907 til 1927, fens Yde (1857-1945). 
(Privateje) 

merherre Cederfeld de Simonsen m<£r
ke til mig. 

Om det var, fordi jeg var postmeste
rens s0n, eller fordi jeg kom pa avlsgar
den og i skovridergarden, ved jeg ikke. 
Men han var altid utrolig venlig og ind
b0d mig til at 10be pa sk0jter pa s0en i 
parken eller bruge badene til at sejle pa 
kanalerne i parken. 

Og somme tider b0d han pa kanetu
re. Foruden de rigtige kaner, k0rt af ku
sken, havde kammerherren en lille pri
vat, meget elegant en-personers kane, 
formet som en 0stersskal. Den k0rte han 
selv med en hest. Den har jeg underti
den k0rt med, siddende overskr<£vs pa 
kammerherrens ben. Kunne en dreng na 
h0jere? 

En gang om aret var der middag pa 
Erholm for byens honoratiores. Det var 
Fars og Mors klike suppleret med pr<£
sterne fra Skydebjerg og R0rup. Det var 
den aften, hvor ikke alene kjolescettene, 
men ogsa ridderkorsene blev luftet. 
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