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A Å n n f Fn o lseÅe Tia husker hun Overkammerherre

/1/å Gdef trf"$ ffifsserup i"#',?;åTg,T:'1T,"å"ilh#1ff:
sognepræsr ÅÅ. LAIåBERT JTHSEN, Fuirendirl affenrliggør i denne l;'::,åT.t if":rJ":'l;å"1?r:xå
Å*ikel far fønts Sang Træk sm den syge ffargrethe fru Bisærup, 

I f"ffi,|'"T: :låf fffå"""::$:f :f
. der vsr llodel til H. t Åndersens Eventyr *Krøblingen(. f 

orig t'vilenae n31{gr beskærtigede sig

flvem erindrer ikke fra sin Barndom ll.l tige Navne er.!,ars og Kirsten Jørgen-l t gg,u*, var hun hele Bisseruos pa-
.EI C. ,fndersens Fortælling ol(røblin-lÆSgii mange boede de i ei af Grcvska-lfiert. I-æ*r"n knm hver t-c'tss ^r (rasen", dec larnme o'**l$å1 .i.J;i;åiæ!"su, å., ha nær sto'"",'g ;ib"j-lli"Lff"? åf å:*"#tJil%:X;
maatte ligge i Sengen, fordi tran varldedeiSlottelsllavesomHacemandoCl;*;;iJ",åe"tenellertoalBeboerne
,6lat i Beneieo, raens ftans Fy oc, Mor,l Havekona -, J; il"J;; *Ien i ggdrne begyndte
Have-Ole og flave-Kisten, lugede ogl llosdesfikÅtarg*&e,n{Enbl*ll; J-UU'" stirf" i herdes Srutr. Hrm
gravede i Herregaardshaven; hans etre-llmere og merc svagt' en g"1-P]:it_ts,f,Jua"" *"-A* Tidspankt ikte været
ste Glæde var .Ævenffiof.l, .oT.+n 'll* 
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i 3o Åar. Deo opr.oksende

- .: - I meq et eller andet Haaadarbejde.

kom og vitde tage Fuglen. ,Væk, Kat!'llgrserr*sg-lll{tg -L.Sqqi'.Cer ogsaå ar-isagde hun: ,,;a, *'*t v"t oef oeitigt at
raabte lan ,Vil du see til at komme ud fbcjdede paa Slottet-

havde faaet af Herregaardsfolkene i Jnle- lfiggenae, til de paa Grund al lrg:"g: å,Ji,ilåjtl hende ikke, havde aldrig
gave, samt en lille Fugl i..l lysyjdl Bur. lhed og Æder i Slutningen af 8O,erne * ita" flu" btev dog i<Ice bitter, for-

Hvor tevede man med i Hans'_llg"f 
lmaatte overdrage Hjemmet: og.{lt-i; tllgl .ftdaanden biev gtemt .iil et

den Dag ban var ene hjemme-og Katten lsrettre - til deres Søn og-Svigerdetier'i6elneske, der engsrg bdøgte ftende,

raabte lan ,Vil du see til at komme ud I bejdede paa Slottet- ivæie rast, men det brdste er det nn
af Stuen!" Han kastedesia-€ventlrbog I Syge-Margreth! du-.i. ved ionige Vs:iattig"uel itke. Tbi først da leg blev syg
efter den, han viftede med S-engetæppet f denskrigs Udbrod eftet at have_ _værct og-so'ag .,. faadt jeg Stilbed til at søge
Å{en Katten kom nærmerel O^g Har_t1- var 

{ tænket til Sengen i over-S0 Aar._Af d-"*, Ggeaim for min-Sjæ1.*rlien [atten kom nænnere! vg l:lans- var { IænKet ttl )engen I over JU Aar._AI o-em' lÆgedOm fOr min SjæI." I

i storUro, detvarsom om hans Hjertclttcr endnu husker ircnde, erindres bun, D-et Værelsc etsåterer eodnq hvorl

åTHffili::'":f'åt"?;ffifr:isurn 
et krost os erskerist 

^{enneske iH?:.1;ri:fffåt'å ilt "t""T*ffluden at tænke der$ed tions tran ria a"i{ Traditionen vil'vids at H- C. Ander-lt,ffiffi. ;;iJ"-i,J',ri"inTåi"å,
Sengea, rw Katten ned, o-g holdt fast i 

{scn Paa clet Tidspunkt, han lærte 1.91, r"uun og ån Ouft af Foraarets Blomster
Bsret Har løb med det udlaf D9ren, ud lat kende, i nogen Tid havde si'slct'm€di;;; n"";L h syunden Tid bliver
paa 

-vejer: . "I9s {, caae! ,Je^ ,\T I 
Motivet: 

.on. =j.s .Dt:,l.s' {1 lt_iver,l-tl:å -ootig orryrt*oo
gaaelr' raabte ban. ,,Herre, min Gud!"lbredt ved et Chok. Han skal have faaHi-;.;---'
Og.han hulliede i Graad af bare GIæde. 

I loaen ved at besøge en Smed i Bisserup, I -tfu;?..*o, hrrorfor det maatte blivc
* lhvis syge ssn varaandssvag' Men Drerplnutopl.rto vL utore Æventyrdigter tik

. I gu"t aandelige Defekt hindrcde den lut Jin"ø"irioien tit siu smukke Foåfiing:
Id€en tit deane Historie fik den store'sqnns Digter i at faa den t",:-l:tp]T;l;Kffi;C#.

,€ventyrdigter uoder et af sine hyppige I tion- Forst da Crevindes tog ham med
Besøg paa-Holstchborg Slot i Sydvest-lncn tit denstiltærdig., ryg" Pige, blevt ;..

' Aage Larntert-Jeaseo.

s1'æltand'hss Greve og Grevinde HoI-
stein, Og den er ilke kommet ilyvende
til harn, men udsprunget af ca Oplevelse

han fik d€r. ll. C Andersea lravde en

levende Å{odel til Krøbli*ge-Hans' en

syg uog Fige, der levede bele sit Liv i
den lillc Kftby Bisserup og først døde

en lvlen*eskcaldcr, efter at !L C. Ander-
sgn havde lukkct siae @jle.

Arna $iargrethe Pete-rsen hed hun,

men blcq i daglig Tale kaldet SYge-

Margrethe, Hendes Foræl&e boede i
Holsteinbcrg Sgn og dlr blev hun født

i t839. Som tille var Margrethe raskr

iå pou et ret tidtigt Tidspunkt al sit
-is mistede hun Førligheden - efter

ligende ved atbe ind over et Kartof-
ielstylrke i en Have og falde. Det ene
(næ tog Skade.

Da hun siden ikke ret kunde gaa, log
[en metneskekarlige Grevinde Hotstein,

. Zahrknann, sig aI belde, lod bendc

ære at sy I Skelskgr, saa hul kunde

;aa Slottets Kammeriomfru eller Oldlrue
it llaandq men med Aarene lorszerredes
rendes Tilstand, saa hun ikke kunde

ærdes. Grevinden lod hende da kgre

ren og hjem mettem BisseruP og Hol-

riainbore og tingede hende i Pleje hos

iet Ærrtegar, 'der i Fortætlingen kaldes i
{ave-Ole oq Have-yJrsten. Deres virxe- 1

H. C- Andersen klar over, hvorledæ ltan:
vilde forme Havedpersonen i sin Forlæl-
litt-9.

De, der har kædt rllargrelhe Petersea,

vil genkende hende i nogle af Krøblinge-
I'ianJ Kalaktertræk: Taalmodighed'
l(undskabsthng og Medfølctse med

andre.
Dog er KrøbliogeHrns idealiscret- Han

havde en brændcndc Længsel cfter -at

faa sin Førlighcd tilbage, $cns. hars
Ir{odel vist efterhaanden som Aarene gik
syrtes at have mistet Viljen til at ville
blive rask. I hvert Fald mente den Spo'
cialist, som Crcvindcn tilkaldte og som

behandlede hendes SYgdorn, at hun

maatte kunne komme sig. Der kunde og-
saa være Tider, hvor det wr tungl for
hende, 03 hvor hun var utaatmcdig.

Å.len i det store og hele va-r ltun et

Menneske, der bar sin Sygdon taatmo-
digf. Altid var huo glad for Besøg, og
mange af Tidens keadie Mænd lrar væ'
ret Oæst i det litle, sbaatæhte Hus ved

Skoten, hvor Syge-Jr'largrethe havde sit
Hjem i to Mearreskealdre; 6r{vens

lL C. Aaderserrs Model, den syge
Margrethe.
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itog hyppiE deres C4ster mcd derud.

I Hendes sidste Plejerske, Fru Anna Lar-
I sen, der nu er 80 4.4r. har kendt og ta-
I
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