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Anker Kloppenborg-Skrumsager 

ANKER KLOPPENBORG SKRUMSAGER ,født d.30 august 1934 søn af Christine , f. Clausen, og Sigurd 
Kloppenborg-Skrumsager. 

"Det er egentlig en tilfældighed", er det svar, man får, når man gerne vil vide mere om navnet Kloppenborg 

Er dit forholdsvis lange efternavn med bindestreg også en tilfældighed?  

Både ja og nej, Sagen er den, at min oldemor, der var enebarn, giftede sig med 
forvalteren, men det skete mod faderens vilje. Forvalterens efternavn var 
Skrumsager. Min oldemor kendte kongen, og af ham fik hun kongebrev, men 
præsten turde ikke sætte sig op mod den rige bonde, så ol-demor og forvalteren 
blev gift en nat hos præsten i nabosog-net. Den næste morgen savnede faderen de 
unge, og han anede nok, hvad der var sket, derfor kørte han mod Arnum og mødte 
de nygifte i Gram. Det blev det første møde med svigersønnen og det sidste med 
datteren, men han fik dog ordnet det sådan, at navnet Kloppenborg skulle være en 
del af de nygiftes efternavn, Derfor det sammensatte navn med bindestreg. Jeg er 
født i Kelstrup ved Haderslev, hvor jeg gik i skole, og siden kom jeg til Haderslev, 
hvor jeg fik realeksamen. Jeg havde på et tidspunkt ønske.om at blive ingeniør, men 
kom så alligevel til landbruget. Et par måneder var jeg på et af Schackenborgs 

godser, men det var heller ikke det rigtige, derfor tog jeg på landbrugsskole og landbohøjskole de næste 
tre år. Her er så en af tilfældighederne i min vi-dere tilværelse. Jeg var igang med den sidste eksamen, da 
A P. Møller og ØK, søgte en salgskonsulent inden for landbrugskemikalier, henholdsvis Tanzania og 
Thailand. Jeg søgte begge steder og fik svar fra A.P. Møller, at stillingen var min. Der kom samme svar fra 
Ø.K,, og så ,valgte jeg at tage til Thailand, hvor jeg blev i tre år. Det blev tre år, der har påvirket mig meget. 
Dengang var den hvide mand respekteret derude, fordi han mødte siameserne med samme respekt. 
Turisme kendtes ikke som i dag. Dengang var der kun 2 internationale hoteller i Bangkok, og her boede der 
flest amerikanske enker. Når jeg gik i byen, havde jeg aldrig penge med, men skrev bare på en seddel, Jeg 
skylder dig så og så meget og så min underskrift. Beløbet blev så betalt senere, og man skulle nok sørge 
for, at det blev ordnet, ellers kunne man risikere at blive afskediget. Den ting fortæller jo en hel del om 
den gensidige respekt. Det er ikke muligt i dag mere. De mange amerikanske soldater ødelagde det positive 
forhold mellem thaierne og den hvide mand. Jeg har været i Thailand to gange senere. Da mærkede jeg 
mistilliden meget, men når jeg så talte med dem på deres eget sprog, som jeg stadig kan flydende, var den 
gamle" tillid der igen 

Jeg havde skrevet kontrakt med 0.K. på fire år, men det blev som sagt "kun tre. Da ' jeg· kom hjem, vidste 
jeg ikke rigtig, hvad jeg ville, men valgte så et højskoleophold og valget faldt på Askov højskole. Efter 14 
dage var jeg helt sikker på, at det var her jeg skulle blive og ikke som i først tænkt, her kan du jo hurtig 
springe fra, hvis der skulle vise sig et job.  
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Senere bragte tilfældet mig til Stockholm, hvor jeg solgte landbrugsartikler. Under et besøg i London spiste 
jeg middag sammen med den danske landbrugsattache, det var også ganske tilfældigt. Et år senere fik jeg 
brev fra attacheen med tilbud om stillingen som assisterende landbrugsattache. stillingen tiltalte mig og 
sådan kom jeg ind i diplomatiet. Jeg var i London i to år.  

Efter mit ophold i London ville jeg gerne lære mere fransk og 
havde søgt optagelse på Sorbonne i Paris, men så fik jeg at vide, 
at min moster ville sælge gården Damgade 20, og så købte jeg 
den i 1964. I tre år drev jeg gården, men da jeg var på besøg i 
København, blev jeg kontaktet af Fao, der skulle i gang med et 
udviklingsprojekt i Etiopien, man manglede en rådgiver til det 
etiopiske landbrugsministerium. Jeg sagde ja og var i Etiopien et 
par år. Her mødte jeg kejser Haile Selassi. Han var en person med 
en uhyre udstråling. Er det en vanskelig opgave  

at råde og vejlede, når man er i et uland? Det er det egentlig ikke. man skal bare ikke komme bedrevidende, 
det fører ikke til noget. Man skal ikke påtvinge landet europæisk kultur og tankegang. Hjælpen skal gives 
på landets egne præmisser. Efter opholdet i Etiopien var jeg et par år lærer på Ulandshøjskolen i 
København. Her samler man embedsfolk fra forskellige ulande for at give dem et højskoleophold. 

Det var her jeg traf Trine. Nu er vi så kommet tilbage til Holm, 
og det er da meningen, at vi vil blive her og ikke ta-ge ud for en 
længere periode. Jeg får da stadig henvendelser fra Danida og 
Dan-agro. Har de brug for min ekspertise, er jeg da villig til et 
samarbejde, således var jeg i februar i år i Bangladesh og. 
regner så småt med at skulle til Pakistan hen på efteråret. 

August 1969 købte Anker Kloppenborg Skrumsager 
Brushøjgård Brushøjvej 21 og solgte senere bygningerne fra. 

Han boede på gården, Damgade 20, sammen med ANNE KATRINE CHRISTENSEN ( TRINE ) Hun er født 15 
februar 1940 på Frederiksberg ,og uddannet husholdningslærerinde . Hun underviser på aftenkurser m.v. 
De har sammen børnene:  

Mikkel Kloppenborg Skrumsager født 1972 udd. Elektronikmekaniker  

Nicolaj Kloppenborg Skrumsager født 1975 udd. VVS ,rørsmed .  

Anker Kloppenborg Skrumsager blev syg og forpagtede jorden ud. Han døde i 2002 .  

Senere er jorden solgt fra til Jens Hansen , Augustenhof. 

 


