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Kaj Vildenrath Nielsen Nøkkentved  (3. september, 1853 - 30.december, 1908) 

 

Familieoptegnelser og erindringer samlede af Anna Marie Sveistrup, f. Nøkkentved. 

Niels' 1 to foresatte hed Christian Ditlev og Kaj Vildenrath. Niels opkaldte sine to sønner efter dem, 

men kaldte dem hhv. Ditlev og Vildenrath i det daglige, for at det ikke skulle opdages.  

Vildenrath og Oscar 2 gik i det "Von Wesenske Institut" på Nørregade. 

Niels sørgede for, at hans børn blev uddannede. "Bedstefader opnåede den glæde at se fire børn, 

som nåede skelsår og alder, tage landets højeste eksaminer, hver i sit fag."  

Vildenrath tog medicinsk embedseksamen. 

Kom i hollandsk tjeneste som læge på Java, hvor han blev et par år og kom hjem med svækket 

helbred. 

Tante Line fortæller 3: "Hver lørdag kom drengene hjem, og så kræsede jomfru Krone op for dem 

inde hos sig selv, mens fader og jeg sad med tør mund inde i dagligstuen. Pigerne fik heller ikke 

noget, og fader påstod da også, at de med vilje havde sat en spand med kogende vand på 

kældertrappen, og da jomfru Krone så meget dårligt, stak hun benet i den og skoldede sig slemt. 

Om de to yngre brødre fortæller tante Line følgende småtræk fra denne periode: "Wildenrath kan 

jeg ikke huske stort til. Han beskæftigede sig ikke med mig; men jeg ved, at han var en meget 

foretagsom herre, der to gange faldt ned fra sine klatreøvelser og brækkede kravebenet. jeg kan dog 

erindre, at han altid havde travlt med at dissekere, og jeg stod og så til i stum forfærdelse, når han 

skar frøer, fugle og mus op. En gang fandt han på, at han ville smage, hvordan rotter smagte, og han 

fik pigen til at stege en del lår. De lugtede udmærket, da de blev stegt; men jeg ville dog ikke smage 

på dem; de andre sagde, de smagte helt godt. 

Udenfor Bernstorff avlsgård 4 var der en ret lang bakke, hvor vi børn kælkede; men det 

tilfredsstillede ikke Wildenrath, så fik han den store knubsklæde trukket ud og fyldt med passagerer. 

Jeg ville dog ikke med, jeg havde jo lidt mere praktisk erfaring end de andre og kunne nok indse, at 

det gik ikke. Det gik da også galt, den var ikke til at styre og løb mod et træ og fik forsmækken slået 

ind. Fader kom i det samme, men skændte ikke, vel sagtens af glæde over, at de ikke var gået meget 

værre. 

                                                 
1 Niels er Kajs far. 
2 Oskar er Kajs yngre bror, f. 1857 
3 Line er Kajs yngre søster, f. 1860. 
4 Niels var slotsforvalter her fra 1864-1871. 



 2 

Den anden gang stjal han (Oscar) og Wildenrath jomfru Krones chokolade, som de skulle have 

været trakteret med om søndagen. Jomfru Krone græd. Hvad enten de nu har fortrudt deres onde 

handling, eller Fader blandede sig i sagen, så kom de næste lørdag med et pund chokolade, og 

freden var genoprettet." 

Note: De to drenge, der gik i skole i København, boede i pension hos den tidligere nævnte ven af 

bedstefader, Sørensen, hvis myndige, men meget omsorgsfulde hustru sørgede fortrinligt for dem i 

enhver henseende. De havde et dejligt stort gæsteværelse med hver sin sovesofa med bord foran." 

 

Vildenraths ældre bror, Christian Ditlev, fik i 1871 en datter, der blev kaldt Kis eller Kisse. Hun 

kaldte forældrene "far Ditte" og "mor Nico" og Faders bror, som den gang var ung student og en 

god legekammerat "onkel Villevab".  

Kisse blev syg af tuberkulose i 1887 og døde i 1900. "Et par somre boede hun hos min faders 

broder, Wildenrath, der var godslæge på Tranekær. Han kom til den overbevisning, at der bagved 

rygraden sad en svulst, som trykkede på nerverne og derved forårsagede bensmerterne; men 

desværre var der intet at gøre. … Efterhånden blev hun lam i benene og led stadig mange smerter." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


