Bodil Lunn (f. Jensen Holt)
20/04/1909-29/04/1997

Pasfoto af Bodil taget i Rom på en rejse med Knud 1955

Bodil blev født på Bjerregård i Taulov som første barn af Lorents Holt og Kirsten Holt f. Jensen.
Indtil hun i 1940'erne arbejdede som diakonisse (sygeplejerske) ved amtssygehuset i Haderslev har
jeg ingen oplysninger om hendes liv udover at hun blev uddannet på Sankt Lukas Stiftelsen i
Hellerup.
I 1940'erne var hun afdelingssygeplejerske på 'mandsafdelingen' på Haderslev Amtssygehus. Her
traf hun Knud William Lunn (24/03/1884 - 26/01/1960). Jeg har forstået at de blev kærester i
forbindelse med at Knud selv blev syg og var indlagt. Bodil har passet ham så godt at han måtte
have mere. Ingen vidste noget om det. De var nødt til at holde det skjult, da diakonisser naturligvis
ikke må gå med kærester. For Bodil var der flere års vanskeligheder med at blive løst fra sit
diakonisseløfte. Nu kan diakonisse-søstre godt være gift, men det blev først tilladt i 1969.
Da Bodil blev viet til Knud i Nazaret-kirken i København 05/09/1950, var Knud 66 år gammel og
Bodil 41, stadig en ung kvinde - og 25 år op til Knud. Det var Bodils svoger, Ole Finsen (søsteren
Marthas mand) der giftede dem; han var præst i sognet på daværende tidspunkt.
Knud havde tidligere været gift med Zuzu Julia Josephina da Costa Gad (11/03/1887, Sao Paolo,
Brasilien - 21/08/1943, København). Det var øvrigt samme dato som med Bodil, 5. september, men
40 år tidligere, altså i 1910 (da var Bodil 1 år gammel).

Bodil (siddende) med sin lillesøster Lone (u.å.)

Besøg på Knabstrup
Sammen med min mor og søskende besøgte jeg flere gange Bodil - min faster. Og lærte således
også Knud at kende. Han var alt andet end en godsejertype, venlig, interesseret, beskeden, dannet.
Samtidig holdt han klart fast i traditioner og skikke, der hørte til livet på gamle herregårde. Jeg
hadede det, men til hvert middagsmåltid skulle man klædes fint på som om det var til en
festmiddag.
Knabstrup var næppe en guldgrube, men om der var mange eller store indtægter er jeg sikker på at
de havde levet lige spartansk, fx med vandgrød en gang om ugen. Det fik vi også når vi var på ferie.
Og som drik hjemmelavet hyldeblomstsaft. Blev der en sjælden gang serveret vin til de voksne,
blev den spædet op med lige dele vand. Til gengæld blev middagen serveret i havestuen midt i
hovedbygningens stueetage med pragtfuld udsigt til parken og kanalerne. Vi var vildt imponeret
over at der var en kontakt i stuen, som man kunne trykke på for at ringe ned til køkkenet - og så
kom tjenestepigen springende nede fra køkkenet eller vidste, at nu skulle hun komme op med næste
ret.
Det var herlige ferier, hvor vi gik ture og roede på søen. Når vi var der om efteråret, blev der samlet
ægte kastanjer og valnødder, og der var oceaner af alle mulige slags pærer og æbler. Vi hyggede os
også i de kæmpestore værelser i stueetagen, hvor vi sov og fik varmen ved at fyre op i de gamle
brændeovne med bøgetræ fra skovene. Det gav den skønneste duft i rummet.
Med Zuzu fik Knud datteren Karen Hanne Margrethe Lunn (16/03/1921 - 06/05/2001) gm. Vagn
Thomsen Krogh (05/03/1919 - 28/11/1992) 26/04/1946 i Vor Frelser Kirke, København. Karen og
Vagn døde begge mens de var bosat i Skagen.
Knud ejede Knabstrup Gods, og da han stoppede som overlæge i Haderslev flyttede han med Bodil
ind på godset.

Mere om Knud og Knabstrup
Knud Lunn blev student 1902; medicinsk
embedseksamen 1909; kandidat ved forskellige
hospitaler 1910-1913; reservelæge ved
Garnisons Sygehus 1913; Rigshospitalets
fødeafd. B 1915; reservekirurg ved Skt. Josephs
hospital 1916-20; overlæge ved Haderslev
Amtssygehus 1921-49; kurator for Knabstrup
Gods A/S 1931-1960. Ridder af Dannebrog (R.);
Dansk Røde Kors' medalje (D.r.K.M.).
Knud fik i øvrigt en æblesort opkaldt efter sig,
som stadig findes i Plantedirektoratets æblehave.
Om sorten "Knud Lunn", der er et madæble,
skrev C. Matthiesen i 1913 bl.a.:
Knud - år uoplyst, men jeg gætter på først i 1950'erne

"I den såkaldte Forpagterhave ved Herregården Knabstrup i Holbæk Amt står det henved 50årige
Modertræ til dette store Æble. Frugten hører til de største Æbles frugter, jeg har truffet. Sorten er
opkaldt efter en Søn på Gården." (C. Matthiesen: Dansk Frugt – bind I, 1913)
Efter Knuds død blev Bodil kurator, en slags adm. direktør for Knabstrup Gods A/S, men nok mere
formelt end reelt i dette tilfælde.
Herunder en fortegnelse over kuratorer i nyere tid:
(1931-1960) Knabstrup Gods A/S v/a Kurator Knud William Lunn
(1960-1980) Knabstrup Gods A/S v/a Kurator Bodil Lunn
(1980-2007) Knabstrup Gods A/S v/s Kurator Gerda Lunn Gram
Knabstrups historie går tilbage til 1100-tallet og er dermed en af Danmarks ældste herregårde. I
begyndelsen af 1200-tallet var den ejet af Valdemar den Store, efterfølgende århundreder af en
række kongelige, adelige og kirkelige i den danske magtelite. Den gamle borg lå på et voldsted ca.
700 m sydvest for den nuværende hovedbygning. Borgen brændte i 1622 og blev genopbygget på
sin nuværende plads. I 1861 byggedes den nuværende hovedgård af mursten leveret af teglværket,
grundlagt 1856.
I 1700-tallet efter svenskekrigene var adelen i problemer og Knabstrup skiftede ejer flere gange.
Ved en auktion i 1776 blev den købt af cand. theol. Chr. Ditlev Lunn, - stamfader til den slægt, der
siden har ejet herregården. Ved hans død i 1814 overtog sønnen, major Willars Knudsen Lunn (f.
1775) Knabstrup, og det var ham, der opdrættede den kendte hesterace Knabstrupperne. Herefter
fulgte 1865 hans søn Carl Frederik August Lunn (f. 1808), stifteren af Knabstrup teglværk, og
derefter dennes søn Sigismund Lunn (1843-1929).
Efter Sigismunds død fik sønnen Knud i 1931 oprettet et familieaktieselskab med en kurator i
spidsen, formelt svarende til en administrerende direktør (se ovenfor).
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