Ebba Møller
Det gik vist,
som det skulle

Lad det være sagt straks – Ebba Møllers
erindringsbog er en perle!
Dette er min fortælling, skriver Ebba
som de allersidste ord på bogens bagside
efter mere end 500 siders erindringer.
Hver side lyser af fortælleglæde, og man
er med Ebba hele vejen. Ebba blev født
1938 på gården Landlyst i Søholmhuse.
Som 6-årig mistede hun sin mor. Kai
Landlyst blev enlig far til tre børn, og det
brev, som kom fra godhjertede
mennesker, der gerne ville tage lille Ebba
til sig, rev Ebba i små stykker og
begravede i haven med en ske. Sådan
løste Ebba det spørgsmål, men senere
blev hun jo klar over, at faderen allerede
havde afslået at sende Ebba bort fra
hjemmet.
Dengang var der forskel på folk, det fik
Ebba
især
at
mærke
omkring
husbestyrerinden Andrea. Hun havde en
lille datter, men var ikke gift. Da frøken
Hansen på Ebbas første skoledag i Holte

Skole bød de fremmødte mødre at sidde,
gjaldt det derfor ikke Andrea. Lærer
Sørensen kunne heller ikke dy sig: ”Sover
Andrea i samme værelse som din far? ”
Ebba hviskede genert: ”Nej, hun sover på
loftet. ” Lærer Sørensen vendte sig sådan
underligt smilende væk, mens han
mumlede: ”Så må stakkels Kai Landlyst
jo lære at klare trappen med sit halte
ben”. Imidlertid solgte Ebbas far
Landlyst og købte Korshøj i Bodebjerg.
Her kom Ebba i Gummerup Skole, hvor
lærerne ikke var ”sådan”.
Et erindringsbillede fra bogen (side 120):
En af de ting, der var absolut forbudt
hjemme, var at snakke med mad i
munden eller forstyrre andre i måltidet.
Hvis vi kom farende ind midt på dagen,
mens Andrea sad og tog sig en ekstra kop
kaffe, så sagde hun altid: ”Du kan jo se,
jeg sidder lige midt i maden, og så vil jeg
ikke forstyrres.”

En dag hvor Andrea skulle komme
brænde på komfuret, havde hun sat den
store gryde med kartoffelmos ned på
gulvet. Da hun vendte sig fra
brændekassen, kom hun til at træde
forkert, hun faldt så uheldigt, at hun
satte sig i gryden med kartoffelmos. Far,
der havde en udpræget humoristisk sans,
begyndte at le, men min lillebror så vredt
på far og sagde: ”Hold så op, far, du kan
da nok se, at Andreas sidder lige midt i
maden, og så vil hun ikke forstyrres.”
Bogen er meget mere end fortællingen
om Ebbas eget liv, den er tillige
lokalhistorie og samtidshistorie. Ebba
har meget at øse af, og bogen anbefales
på det bedste.
Ydermere er vi så heldige i Hjemstavnsforeningen, at Ebba vil komme og
fortælle om og fra sin bog i et foredrag
torsdag den 13. februar 2014.
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”Landlyst” i Søholmhuse hvor Ebba er født.

