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LANDBOLIV I UNDLØSE Arne Ipsen Hent PDF Denne bog indeholder barndomsminder fra det
nordvestsjællandske landsogn Undløse. Dermed giver den også et tidstypisk billede af livet på landet i årene
efter Anden Verdenskrig. Forfatteren fortæller om skolegang, fritid, børnelege dengang, familietraditioner,

spilopper og hverdagsliv på den gård, hvor hun voksede op.

Undløse sydvest for Holbæk er et lidt hengemt landsogn. Men sognet har danmarkshistoriske minder. I et
kapitel i bogen fortæller forfatter og tidligere journalist Arne Ipsen Undløses historie i store træk. Fra

dengang biskop Absalon ejede det meste af Undløse og byggede kirken, om kalkmalerierne, der kom med i
den danske kulturkanon, om Hvideslægten, stedsagn og Undløses udvikling. Ved Undløse ligger det smukke
Kongsdal gods. Det har haft historiske ejere som marsk Stig Andersen og konseilspræsident Jacob Estrup,

som var afholdt i sognet.

I 2015 fik Ingrid Oldenburg udgivet sin første bog Min oldefars købmandsgård. Familiehistorie fra Fredericia.
Takket være meget fortællende forældre fik hun mange beretninger om både hverdagslivet i købmandsgården
og Undløseområdet. Den nye bog kan derfor læses som en fortsættelse af den første om en familie med stærke

slægtstraditioner.

Uddrag af bogen

Et år, hvor vi var blevet større, var jeg med ude nytårsaften. Da gik det ud over en nærliggende gård.
Gårdejeren kom i vores hjem og spillede skak med min far. Men drengene besluttede, at de ville lave sjov
med ham. På det tidspunkt havde gårdejeren en del grus på gårdspladsen. Drengene bar en masse grus hen

foran hoveddøren, og de mente ikke, gårdejeren var hjemme. Men han havde bare slukket lyset og stod bag et
gardin og kiggede ud gennem vinduet for at se,, hvad der blev fundet på.

---

Vi kom snakkende og grinende, og da vi var under grantræet, trykkede gårdejeren på en af grenene, så den
faldt ned i hovedet på os. Vi blev forskrækkede. Gårdejeren sprang ned fra træet, grinede og sagde: ”Nå, det
havde I nok ikke regnet med. Og I kan ikke nægte, at det var jer, der gjorde det. Jeg stod bag gardinet og så

det hele.”

Om forfatteren

INGRID OLDENBURG er født på Undløse Overdrev nær Holbæk under Anden Verdenskrig og blev
uddannet som både sygehjælper, hudterapeut og kosmetolog. Hun har arbejdet inden for hospitalsvæsen og
ældreomsorg. Efter sin første bog, Min oldefars købmandsgård, der udkom i 2015, fik Ingrid Oldenburg

udgivet romanen Slægtsgården Gilbertsgård i 2017.
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