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Let og lys stemning til gravøl og snitter på Knarregård:

Kaffe og kage er kun for missionsfolk
 
 
 
Af Jakob Marschner

BEGRAVELSE
Flaget er på hel på Knarregård. Det var på halv ved kirken, 
som det sig hør og bør, men på Rita og Niels Anker Kofoeds 
gamle slægtsgård er den sjældne dobbelte begravelse ikke 
kun en sorgens dag.

Det er dagen naturligvis også, men det er også en taknem-
melighedens dag. Hverken Rita eller Niels Anker Kofoed 
havde været i stand til at deltage i den andens begravelse. Nu 
slap de for ikke at kunne ved ikke at skulle.

Sønnen Thor Gunnar Kofoed hilser med V-tegn gennem 
soltaget, da han kører sin fars legendariske Citroën 2CV in-
denfor på gårdspladsen. Bilen går igen på flere af de gamle 
fotos, der i dagens anledning er kommet op på Knarregårds 
vægge: Rita og Niels Anker Kofoeds liv i billeder fra bryllup-
pet i 1957 over børnenes ankomst til masser af hverdags-, 
fest- og feriesituationer: Niels Anker over skrævs på en po-
ny. Begge ægtefæller med katte under loftet, Rita i køkkenet, 
minister Kofoed talende i en telefonboks. Og mange, mange 
flere endnu.

– Mine forældre ville, at det skulle være en hygge- og fest-
dag, ikke noget kedeligt med kaffe og kage. Så der er snitter 
indenfor, og der er fadøl på terassen. Hyg jer så længe I vil, 
annoncerer Thor Gunnar Kofoed til mængden.

Hvad han ikke føjer til, betroede han Bornholms Tidende 
to dage forinden:

– Min mor plejede at sige, at kaffe og kage til begravelser 

kun er for missionsfolk. Og mine forældre var dybt forank-
rede grundtvigianere.

Meninger om kornblomst og kroner
Tidligere minister Søren Pind er kommet hjem. Som 18-årig 
førte han valgkamp for Niels Anker Kofoed, og da Kofoed 
igen var blevet valgt, blev unge Pind hans Christiansborg-se-
kretær. 30 år senere holder han nu tale for sin gamle lære-
mester.

– Man siger jo, at der ikke er nogen adelige på Bornholm. 
Men der var vist noget her, som Niels Anker havde overset. I 
hans rum tjente man. Jeg har også mødt ansatte her på går-
den, og deres oplevelse var den samme. Niels Anker kaldte 
sig jo bonde. Så jeg har været kammertjener for en bonde, si-
ger Søren Pind.

– Rita og Niels Anker tilhørte et særligt kulturelt adel-
skab. De repræsenterede deres egn og deres stand, og ikke 
mindst repræsenterede de hinanden. De to var sammen på 
en måde, der var mindeværdig og uforlignelig. Man bygger 
ikke folk på den måde mere.

Søren Pind kan en hel del anekdoter om Niels Anker Ko-
foed.

– Han var rasende, da Venstre valgte kornblomsten som 
sit symbol. Det forstod jeg ikke, for jeg syntes, at den var flot, 
og så var den jo også blå, fortæller han.

– Så fortalte han om de mange timer, han havde tilbragt i 
marken som dreng. Han havde samlet kornblomster ind. 
For ham var det affald, det var ukrudt. Han kunne ikke for-
stå, hvorfor Venstre kunne vælge den blomst som sit sym-
bol.

– Niels Anker sagde mange ting, og han havde sine egne 

 º Rita og Niels Anker tilhørte et  
særligt kulturelt adelskab. De  
repræsenterede deres egn og  
deres stand, og ikke mindst  
repræsenterede de hinanden.  
De to var sammen på en måde, 
der var mindeværdig og  
uforlignelig. Man bygger ikke  
folk på den måde mere

Søren Pind,
tidligere sekretær for Niels Anker Kofoed

Rita og Niels Anker Kofoeds udsigt gennem 25 år på Knarregård. Til venstre taler Søren Pind med journalist Jette Hvidtfeldt, der har tilrettelagt Niels Anker Kofoeds kom-
mend erindringer. Foto: Allan Rieck
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Niels Anker 
Kofoeds
selvbiografi 
er på vej

Af Jakob Marschner

BEGRAVELSE
Kun godt en måned vil der være gået fra hans død, når tidli-
gere minister Niels Anker Kofoeds erindringer udkommer i 
dagene omkring Folkemødet.

”Det gik meget godt” bliver titlen på den 200 sider lange 
bog, der kommer ud af Niels Anker Kofoeds samtaler med 
journalist Jette Hvidtfeldt. Manuskriptet ligger færdigt, og 
kun de sidste fotos mangler at falde på plads, før bogen kan 
gå i trykken. Første oplag bliver på 1.000 eksemplarer.

– Bogen er i jeg-form og fortalt i Niels Anker Kofoeds 
sprog. Min indsats har begrænset sig til, at jeg har holdt 
samtalen på sporet, stykket bogen sammen og inddelt den 
tematisk, fortæller Jette Hvidtfeldt.

– Titlen kom ved, at Niels Anker tit siger ”Det gik meget 
godt” i mine båndudskrifter. Så jeg tænkte, at det skal bogen 
hedde.

Arbejdet med bogen gik i gang for flere år siden, men blev 
afbrudt i Niels Anker Kofoeds sidste år. I efteråret fandt Jette 
Hvidtfeldt materialet frem igen, og i januar kunne hun selv 
fortælle Niels Anker Kofoed, at bogen nu var på vej.

– Det var han glad for at høre, fortæller hun.
Jette Hvidtfeldt har knapt 20 år som journalist i Dan-

marks Radio bag sig. Biografien over Niels Anker Kofoed er 
hendes tredje om en fremtrædende Venstre-politiker, efter 
at hun tidligere har udgivet bøger om forsvarsminister 
Claus Hjort Frederiksen og Folketingets tidligere formand 
Christian Mejdahl. Også tidligere minister Erhard Jakobsen 
har Jette Hvidtfeldt skrevet biografi om.

 º Titlen kom ved, at Niels Anker tit 
siger ”Det gik meget godt” i mine 
båndudskrifter. Så jeg tænkte, at 
det skal bogen hedde

Jette Hvidtfeldt, journalist

udtryk. Et af dem var ”Penge har penges pris”, fortæller 
han.

– En gang kom jeg til at smide en krøllet 100 kroneseddel 
på bordet på Niels Ankers kontor i Folketinget. Han så må-
bende på mig og åbnede så sin tegnebog, hvor der lå mange 
nystrøgede 500 krone-sedler. Så bemærkede han: ”Man skal 
altid have penge nok til at kunne købe en ko.”

Dyr pølse fristede slagteren
Andre anekdoter hænger på Knarregårds vægge i form af 
gamle avisreportager. ”Her er min kone minister”, fortalte 
Niels Anker Kofoed i 1974 til Ekstra Bladets udsendte på går-
den. ”Hun passer og administrerer landbrugsministerens 
løn”, kunne dagbladet Vestkysten i samme stil berette fire år 
senere.

Og i marts 1984 fortalte Politikens udsendte, at slagteren i 
Nexø gerne ville liste opskriften på den berømte spegepølse 
ud af Rita Kofoed. Og den måtte slagteren da også gerne få.

– Der var kun én betingelse: Du må ikke komme mere fedt 
i, end der står i min opskrift. ”Så bliver den nok alt for dyr 
med alt det kød”, mente slagteren, fortalte Rita Kofoed.

Slagteren i Nexø begyndte aldrig at producere spegepøl-
sen. Det gjorde til gengæld Hallegård, så også den kunne 
indtage sin plads blandt snitterne til følget.

På den og andre måder er Rita og Niels Anker Kofoed her 
endnu. De er her på væggene, i brisen udenfor, i muntre 
samtaler blandt gæsterne på Knarregårds terasse. Herfra 
kan de se, hvordan baghavens figen ser ud til at sætte godt i 
år. Bag hækken står markerne grønne, før en lang stribe raps 
ser ud til at afgrænse Nexø. Bag byen følger havet ægteparret 
Kofoed det sidste stykke ud i horisonten.

Tidligere minister Søren Pind sætter ord på et 
sjældent ægteskab og fortæller anekdoter om 
Niels Anker Kofoed. Foto: Allan Rieck

Thor Gunnar Kofoed viser minder og familiefotos frem. De var på 
alle vægge i Knarregårds køkkenalrum. Foto: Allan Rieck


