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HØJTÆREDE LÆSER!

Denne krønike stammer fra indholdet i 
en kuffert – en oplysning, der nok kan 
pirre nysgerrigheden hos en videbe-
gærlig natur.

At jeg tøver med at imødekomme 
denne naturlige nysgerrighed skyldes, 
at en forklaring vil indeholde elementer, 
som skeptiske temperamenter vil fri-
stes til at kalde ”uvederhæftige” – eller 
sagt på mere nutidig dansk ”usandfær-
dige”, hvilket vil kaste uvisnelig skam 
over slægten.

Da jeg imidlertid er et ufortrødent 
sandhedsvidne, vil jeg trodse denne 
risiko og fremlægger hermed histori-
ens tilsynekomst og derefter slægtens 
markante personligheder.

Hver gang at nu for længst afdøde onkel 
Huberth og tante Frederikke kom hjem 
fra en af familiens livlige sammenkom-
ster, satte han sig – uanset hvor sent, 
det var – ved sit store, gammeldags 
skrivebord, hvor han nedskrev de mun-
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tre og ofte afslørende anekdoter, der 
var blevet luftet ved bordet om de andre 
familiemedlemmers særheder og tvivl-
somme ”bedrifter”! Historier og skrøner, 
der tit gik generationer tilbage. Som of-
test fortalt under høj og hjertelig latter, 
hvoraf det med al tydelighed fremgik, 
at slægten var et overflødighedshorn 
af gakkede typer.

Da onkel alt for tidligt forlod denne ver-
den, pakkede tante Frederikke hans 
store arkiv af sirligt nedskrevne anek-
doter og tilhørende fotografier ned i en 
gammel kuffert, der diskret blev sat op 
på loftet.

Selvom jeg med pli udtrykte min ufor-
beholdne interesse i kuffertens ind-
hold, var svaret hver gang venligt: 
”Senere”!

I en sen alder mente jeg vel, at jeg 
havde haft de oplevelser, der tilkom 
mig, men der ventede dog en markant 
en af slagsen, da jeg stod og ventede 
på bussen ved Klostertorvet i Aarhus. 
Direkte overfor mig lå et andet bus-
stoppested for de busser, der kørte den 
modsatte vej. Et glasbur, der skærmede 
for vejr og vind – på den lille bænk sad 
ganske alene en højst usædvanlig og 
markant person i en omfangsrig krinoli-
nekjole – tante Frederikke! Hendes ene 
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hånd hvilede på den kuffert, hun havde 
placeret ved siden af sig på bænken. 
Hun så direkte og alvorligt på mig. Og 
dog – var der ikke et let humoristisk 
glimt i hendes øjne.

Man kan vel ikke fortænke mig i, at det 
gav et ryk i mig – skræmt og fortviv-
let over, at synet langsomt opløstes og 
svandt bort som en luftig tåge. Kun kuf-
ferten stod tilbage.

Med et stift blik på den tumlede jeg 
frem, snublede over kantstenen og lan-
dede uelegant på den gave, tante Frede-
rikke havde bragt mig. Kun hendes smil 
anede jeg mellem træernes blade.

Hvor var den dog tung – hjemme 
sad jeg en hel time og blot stirrede på 
den slidte kuffert, inden jeg forsigtigt 
og med andagt åbnede til det tætpak-
kede indhold, som nu præsenteres på 
de efterfølgende sider, genfortalt af 
undertegnede.

Må jeg på onkel Huberths og egne 
vegne håbe, at det vil fornøje.

Bent Hardervig




