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Søren Kierkegaards forældre
Af arkivar, magister Hans Ellekilde, Dansk Folkemindesamling

et er i ar hundrede ar siden, Kierkegaard (1805—88) og han selv, den yngste
Søren Kierkegaard døde, ikke mere end 42 år af syv børn, var de første i ætten på begge sider,
som
gammel. På et tidspunkt, hvor alle hans jævn
 kom til at høre til den danske intelligens,
aldrende er midt i deres kraftigste manddoms selv om faderen, den til København indvandrede
alder, på toppunktet af deres liv, døde Søren vestjyske hosekræmmer Mikael Pedersen Kierke
Kierkegaard på Frederiks Hospital i København, gaard (1756—1838) fra Sædding, var en ganske
af rygmarvstæring hedder det officielt, men i enestående begavet jysk almuesmand. Til gen
virkeligheden af en i den alder ganske usædvan gæld var moderen, Anne Sørensdatter Lund (1768
lig legemlig og sjælelig udmattelse. Hans død vil —1834) fra Brande, noget af en sinke. Hun blev
blive mindet i alle danske blade og også over det først konfirmeret, da hun var bleven 18 år gam
meste af den civiliserede verden, for han var vor mel, og selv om hun kunde læse lidt, havde hun
største og originaleste tænker og en ypperlig aldrig lært at skrive, hendes underskrift selv på
skribent. Her i »Slægtsgaarden« vil vi i særlig vigtige dokumenter er skrevet med ført hånd.
Søren Kierkegaards fader var født på Bølling
grad mindes hans forældre, hvis indbyrdes for
hold beredte ham så tragisk og så underfuld en præstekalds anneksgård, den såkaldte Kirkegård
i Sædding, en mil nord for Skern, og han blev
skæbne.
Søren Kierkegaard var københavner af fødsel, døbt på selve sin fødselsdag d. 12. december 1756.
og han levede den langt overvejende del af sine Han var fjerde barn af fæsteren Peder Christen
få, men indholdsrige år i Kongens København. sen Kierkegaard (1712—99) og Maren AndersKøbenhavn har præget hans vældige forfatter datter Steengaard (1725—1813), og der blev i alt
skab i stort og småt, i godt og ondt. Men Kierke ni børn i hjemmet. Efter sognepræsten N. Sattegaard er jyde af æt, og han har næppe en eneste rups vidnesbyrd d. 20. december 1777 sad for
dråbe ujysk blod i sine årer. Han hører i utalte ældrene i slette omstændigheder. Mikaels mor
led til vestjysk almue på sin faders, til midtjysk broder fra Steengaard, Niels Andersen Seding
almue på sin moders side. Derfor er hans tænk (1720—96), havde imidlertid banet sig vej i Kø
ning i den grad udsprunget af jysk sind, så den benhavn som hosekræmmer, boende på Øster
udmærket godt, i det mindste i sine grundtanker, gade. Han havde fået borgerskab 1750, og han
kan særtegnes som jysk almuetænkning. Hans var pebersvend til sin død. I efteråret 1768 fik
(Fortsættes side 5)
ældste broder, ålborgbispen Peder Christian
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Degnen der lavede en plov
Af lokalhistoriker Sophus Jensen

ANS LARSEN VAR født den 3. maj 1800 i trinlig uddannelse, han fik på dette seminarium, hvor
Svinninge i Odsherred. Faderen Lars Hansen, der var lærere som N.M. Petersen og teologen Heyse.
var fæstehusmand. Drengen var lærenem og finger
OM LÆRER VENDTE HAN TILBAGE til sin
nem. 14 år gammel kom han i lære hos en landsby
barndomsegn og blev informator hos kgl. gods
snedker, men da han efter nogle måneders forløb fandt,
inspektør Petersen, der i sin tid havde sin residens i
at han i grunden var dygtigere end mesteren, fik han
lyst til at prøve sin lykke på anden vis. Landinspektør Amtstuegaarden i Nykøbing. Hans arbejde måtte han
Buchhave foretog den gang opmålingsarbejder i Ods dele mellem sønnerne, der skulle optugtes, og gods
kontoret. Med sin utrættelige flid fik han alligevel tid
herred til en ny matrikel, og det lykkedes drengen at
komme i hans tjeneste. I seks år rejste han rundt i til både at udvide sine kundskaber, til at dyrke musik
ken og til sysler med tegning og gravering, i hvilken
Danmark; først med Buchhave, senere med land;
inspektør Grandjean, og han udnyttede sin tid godt. sidste kunst han var ualmindelig dygtig. Han stak så
Først løb han kun med kæden, men snart blev han ledes i stål en mængde signeter, deriblandt flere med
brugt til at tegne og regne. Han havde åbent blik for emblemer, der vidnede om lige så megen smag som
dygtighed.
den natur, i hvilken han daglig færdedes og fortalte
I året 1828 blev han gift med en nær slægtning til
endnu i sin alderdom med liv om, hvad han havde set
i sit rejseliv, f. eks. om de mange fortidsminder, om sin principal og året efter kaldet til den nye skole i
Staarup, hvor han skulle virke i henved et halvt år
Jyllands dengang store heder og dyreliv, om taternes
og kæltringfolkenes omstrejfen i de månelyse nætter, hundrede. Han var dygtig, men nidkær som lærer, vel
om klitterne, Vestkystens fiskertyper og Bornholms anset af beboerne, kaldsfæller og foresatte. Men mens
han samvittighedsfuldt passede sin lærergerning, fik
klippearter, kort sagt hele Danmarks natur kendte han
han tid til meget andet, og det kunne gøres nødigt.
ved selvsyn ud og ind.
Da han var 21 år gammel, standsede matrikelsarbej Familien blev meget stor — i sit første ægteskab havde
derne på grund af den daværende krises pengenød i han otte børn, og da han efter sin hustrus død atter
1820’erne, og den fattige landmålerassistent var uden giftede sig, blev han i en ældre alder far til endnu ti
brød. Men nu kom den flid, hvormed han havde ar børn. Til disse 18 børn kom desuden to børnebørn,
bejdet på at forøge sine tarvelige kundskaber fra lands hvis opdragelse han overtog. Hele denne børneflok
byskolen, ham tilgode. Han søgte optagelse på semi blev opdraget mønsterværdigt. En af sønnerne var
nariet Bernstorffsminde ved Brahetrolleborg og bestod skoleinspektør Brøchner Larsen i København, som er
prøven så godt, at det lykkedes en velynder at skaffe
død for ca. 30 år siden.
ham kongelig friplads i tre år. Dermed fulgte 20 rd.
Embedet i Staarup var kun af middelstørrelse, men
årlig, og dette var alt, hvad han havde til klæder; men han fik af godset overdraget en lille fæstelod, hvoraf
han hjalp sig og hjalp sig godt. Han sad mangen en han senere blev ejer for en billig købesum, og således
gang om natten på sit lille eneværelse og reparerede kunne han bestandig holde to heste til sin jords drift.
sine klæder og sit fodtøj. Siden hen i livet fortalte På denne måde arbejdede han i sin fritid; i de tid
han med stolthed, hvordan han trods sin fattigdom lige morgentimer var han i sin have, som han anlagde
dog var en af de pæneste elever på seminariet, og at på en sandbakke uden læ for vestenstormen, der fra
der ikke var nogen af kammeraterne, som vidste, hvor
det nære Kattegat susede mod skolens mure. Her
småt han i virkeligheden havde det. Det var en for havde han i sin alderdom den glæde at kunne vandre
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i det tryggeste læ og at kunne hvile i skyggen af kraf
tige træer, der bugnede af frugter — alle plantede af
ham selv — og høre folk beundre skolelærerens kønne
have.

Så oprandt den 3. november 1878, hvor døden satte
sit store punktum for et virksomt liv på jord. Larsen
havde den dag i Guds hus forrettet sin tjeneste, men
på vejen fra Højby kirke til sit hjem faldt han om, og
et par timer efter var han død, antagelig ramt af en
hjerneblødning.
EN GODE SKOLEMESTERS LANDBRUG var
sandelig heller ikke at foragte; det måtte snart
Sophus Jensen.
bønderne bekende. Da han kom til Staarup, var ud
skiftningen kun halvt færdig, og de store hjulplove
med seks heste var bøndernes agerbrugsredskab. Men
Larsen begyndte straks at inddele sine syv tdr. land
til vekseldrift og lod forfærdige en svingplov, hvortil
Jørgen Petersen,
han selv gjorde tegning, og som smed og hjulmand
udførte under hans eget tilsyn. Folk lo straks af den
Thorsgård, 70 år
unge skolemester, der ville forstå at drive jord bedre
end bønderne; men det varede ikke længe, før de for
nuftigste søgte råd hos ham, og så begyndte han at
udnytte sin dygtighed og erfaring som landmåler. Han
opmålte folks jorder fjern og nær og inddelte dem i
EN 16. NOVEMBER fylder gårdejer Jør
skifter, ligesom han lagde driftsplaner og lavede teg
gen Petersen, Thorsgård, 70 år, og i den
ninger til agerbrugsredskaber. Ved mindre udstyknin
anledning
vil vi her i bladet »Slægtsgaarden«,
ger, hvor det blev for dyrt at hente landinspektøren
som Jørgen Petersen har været redaktør af, fra
fra Kalundborg, søgte man også fra hele Odsherred
Larsen i Staarup. Hans kort var så bekendte for deres det begyndte at udkomme i 1942 til 1950, ønske
ham hjertelig til lykke.
nøjagtighed, at rentekammeret ikke sjældent lod ham
udføre kort, når man ønskede særligt godt arbejde.
Det var utroligt, hvad han kunne få tid til, men han
var heller aldrig ledig. Han arbejdede fra før sol stod
op til langt efter, den var gangen til hvile, og hans
arbejdstid var lige delt mellem have og mark, hvor
han såede hver en kærne. Høvlebænk og skrivebord,
men dog først og fremmest skolens og kirkens arbejde.
Pengene var knappe, så det gjaldt om at undgå store
udgifter. Vogne, avlsredskaber, møbler, husgeråd,
drengenes klæder og meget andet blev lavet efter hans
vejledning eller af hans egen hånd.
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Jørgen Petersen hører ikke til dem, der er ble
AN FORAGTEDE DOG IKKE adspredelser vet gammel, selv om han nu runder de 70 år.
som musik, oplæsning o.s.v. Slægt og mange
Han er en kraftig, sejg, sjællandsk bondetype,
venner samledes ofte til muntert samvær i hans gæst
 er kendt i mange kredse for sit virke på
som
frie hus, ligesom han selv var en velset gæst hos sine
tillidsposter i forskelligartede foreninger, insti
kolleger omkring i Odsherred, uagtet han var så godt
tutioner og på andre områder, hvor han er gået
som afholden og derfor ikke søgte datidens ofte hårde
ind for ideer og yder en indsats.
drikkelag. Men hans samtale var lærerig og underhol
At Jørgen Petersen foruden at passe bedriften
dende, og det var en bekendt sag, at når man fik
på slægtsgården Thorsgård har været og er en
Larsen ind i en passiar, kunne det let blive over mid virksom mand på mange andre måder, viser sig,
nat, inden man brød op. Mange høstede godt af hans
hvis man læser hans data i Foreningen af danske
råd. Hvad Larsens karakter angik, da var der kun een
Landbrugskandidaters biografi over landbrugs
mening om hans hæderlighed. Streng og retskaffen,
kandidater fra Den kgl. Veterinær- og Landbo
som han var, kunne han undertiden være streng mod
højskole i København.
andres fejl, navnlig hvor han troede at se en lavhed
Det fremgår heraf, at han er født den 16. no
i tænkemåde. Hans valgsprog var »Hjælp dig selv«. vember 1885, søn af gdr. J. Petersen, Store Grand
Han havde en uovervindelig uvilje mod at gøre ud løse ved Holbæk, endvidere at han har været på
gifter, hvorved han kunne komme i gæld. Det lykkedes
landbrugsskole, og at han blev kongelig dansk
ham også på den måde ved egen hjælp at opdrage og
landbrugskandidat i 1910. Derefter var han assi
efter evne at fremhjælpe sine mange børn, folk anså stent ved De samv. sjællandske Landbo- og Hus
ham endog for velhavende, og han efterlod sig også
mandsforeninger, og i 1912 overtog han Thors
formue.
gård. Som et lille uddrag af de offentlige hverv
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a Jørgen Petersen trak sig tilbage
fra formandsposten i 1947, skrev han i en
artikel i medlemsbladet, at der ved debatten om
foreningens arbejdsprogram naturligvis var diver
gerende meninger. Han fremhævede bl. a. at for
eningen måtte holde sig udenfor partipolitik (det
er selvfølgelig stadig gældende), og han skrev
endvidere: Lad os da enes om at sige, at så længe
der er 70—80 pct. af Danmarks jord at få til købs
ØRGEN PETERSEN hører ikke til de glatte for højeste bud, finder vi, at slægtsejendommene
og smidige — det er ikke hans natur at bør være fredede. — Dette var også et synspunkt,
vende næsen fra vinden, han har sine egnesom antagelig alle foreningens medlemmer kunne
meninger, som han forfægter, men selv om han slutte sig til, men allerede i 1954 fik den siddende
undertiden kan virke lidt knudret og kantet og regering flertal for en ændring af jordlovene, så
have andre synspunkter end flertallet ved et ledes at staten fik forkøbsret til slægtsgårde, som
forhandlingsbord, må det indrømmes, at det ofte barnløse ejere ønsker bevaret i slægten ved salg
er nyttigt i et foreningsarbejde at få diskussion til søskendebørn.
Jørgen Petersens store interesse for bonde
om de forslag og emner, der behandles, for —
efter grundige overvejelser af alle forhold — at kulturen og for historiske minder om hjem, slægt
nå frem til det rigtige. Dette er måske en af og egn giver sig stærkt til kende i velskrevne
grundene til, at der ofte er gået bud efter Jørgen artikler i medlemsbladet, både mens han selv
Petersen, således at en del af hans tid er blevet redigerede bladet og senere. Han er en god for
beslaglagt af opgaver udenfor hjemmet, men han tæller og har en medfødt pietetsfølelse og poe
er så heldig, at han har en dygtig, elskværdig tisk fornemmelse overfor det historiske stof, han
kone, som kan påtage sig en landhusmoders op behandler i sine artikler.
Trods travlhed med meget andet håber vi på
gaver både ude og inde.
Disse fødselsdagsbemærkninger om Jørgen Pe flere artikler i bladet og takker for fortsat inter
tersen skal sluttes med en tak for hans arbejde esse for slægtsgårdsforeningens arbejde.
Til lykke.
for Foreningen til Bevarelse af danske Slægts
H. BALLE,
gaarde, som han var medstifter af i 1941 og for
medlem af bladudvalget.
mand for i 6 år.
kan nævnes: medlem af tilsynsrådet for Østifter
nes Land-Hypothekforening, formand for For
eningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde fra
1941—47, næstformand i,Museet for Holbæk og
omegn, medlem af Gislinge sogneråd. Endvidere
har han været folketingskandidat (Det radikale
venstre) m. m.
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Søren Kierkegaards forældre
(Fortsat fra side 1.)

han sin søstersøn Mikael over til sig i Køben
havn, og han opdrog ham til forretningsmand.
Tolv år efter, i 1780, kunde Mikael Kierkegaard
etablere sig som selvstændig hosekræmmer, og
han var så fantastisk dygtig, at han allerede 1797,
kun godt 40 år gammel, kunde afhænde sin blom
strende forretning til sin fætter Mikael Andersen
Gade, der ligeledes kaldte sig Kierkegaard, og leve
af sin formue til sin død over 40 år senere, og det
skønt han med sin anden hustru, Sørens moder,
fik en stor børneflok på ikke mindre end syv
børn. Det må dog bemærkes, at han året før som
universalarving havde overtaget sin morbroder
Niels Sedings sikkert ikke helt ringe formue. Ved
sin død d. 8. august 1838 efterlod den gamle hose
kræmmer sig en formue på over 131.000 rigsdaler,
som blev ligelig fordelt mellem de to overlevende
sønner Peter og Søren og de to svigersønner,
brødrene Johan Christian og Henrik Ferdinand
Lund af Gjellerup-ætten Troels Lund, vi tidligere
har fortalt om i Slægtsgaardsbladet.

ØREN KIERKEGAARD anvendte på ypper
ste måde denne sin fjerdedel af faderens store
formue til at finansiere sit vældige forfatterskab
med: Kæmpeværkerne »Enten-Eller« 1843, »Sta
dier paa Livets Vej« 1845 og »Afsluttende uviden
skabelig Efterskrift« 1846, for kun at nævne de
omfangsrigeste, kunde han umuligt have fået ud
givet på noget københavnsk forlag, hvis han
havde været nødt til at begynde sit forfatterskab
med f. eks. en fattig digters som H. C. Andersens
mangel på driftskapital. Omvendt døde H. C. An
dersen, æresborger i sin fødeby Odense, som en
holden mand, der havde kunnet leve af sit for
fatterskab, medens Kierkegaard som følge af sit
forfatterskabs stærke krav blev udsat for en
økonomisk forblødning, der var en medvirkende
årsag til hans altfor tidlige død. Forfatterskabet
med dets stærke brod mod den officielle kristen
dom hindrede ham i at få det embede, hans gode
theologiske examen og hans fine videnskabelige
ævner berettigede ham til. Han fik end ikke den
forfatterunderstøttelse, som han havde moralsk
ret til, ikke de udviklende rejser til Rom, Athen
og det hellige land, som mindre ånder har kun
net opnå af det danske samfund, direkte eller
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indirekte. Det danske samfund har meget, meget
at gøre godt imod den mands minde, der ikke,
mens han levede, var profet i sit eget land, som
han havde fortjent.
Søren Kierkegaards fader giftede sig påfaldende
sent af en vestjysk bondeætling at være. Han var
37 år gammel, da han den 2. maj 1794 giftede sig
med den 36årige Kirsten Nielsdatter Røyen fra
0. Høgild ved Herning. Hun tilhørte gennem sin
broder, Mads Røyen, den jyske hosekræmmer
adel i København, som også Mikael Kierkegaards
senere svigersønner af slægten Troels Lund fra
Gjellerup tilhørte. Hun var altså hans lige, og
selv om hun ikke havde den store formue som
sin ægtemand, var hun ikke helt ubemidlet, hun
ejede 568 rigsdaler, da hun indgik i ægteskabet
med Mikael Kierkegaard. Ægteskabet var kun
kortvarigt og barnløst, Kirsten Røyen døde alle
rede d. 23. marts 1796, ikke i barselsseng, men af
lungebetændelse. »Hun er begravet under denne
Steen, som hendes efterladte Mand har helliget
hendes Minde«, står der på hendes gravsten på
Assistens kirkegård i København.
Om den gamle, rige hosekræmmer ved vi efter
hans yngste søns digteriske vidnesbyrd, at han
var det tungsindigste menneske, sønnen havde
kendt. Men den hele dag var han glad og rolig,
han brugte en nattetime til ligesom Lokes hustru
at udtømme bitterhedsskålen, så var han igen
helbredt. I sin dagbog d. 8. februar 1846 fortæller
Søren Kierkegaard om sin fader: »Det forfærde
lige med den mand, der engang som lille dreng,
da han gik og vogtede får på den jyske hele, led
meget ondt, sultede og var forkommen, på en høj
stod op og forbandede Gud, og den mand var
ikke i stand til at glemme det, da han var 82 år
gammel.« »Det er min faders historie og vor
med,« sagde den gamle ålborgbisp, da han fik
kundskab om denne udtalelse i broderens dag
bog. »Kun ved at mobilisere skriftens, kirke
fædrenes og menighedens vidnesbyrd lykkedes
det den ældste søn at berolige den gamle, så han
kunde dø i fred, efter at han havde været anfæg
telsernes og sjælekampens årelange bytte.«

Slægtsgaarden

men valgte at gifte sig med hende på meget ned
sættende vilkår for den vordende hustru, vilkår,
som både hun og hendes broder, brændevins
brænder Lars Sørensen Lund, skrev under på, hun
med ført hånd. »Hvis han døde først, skulde hun
arve indboet og have en livrente på 200 rigsdaler
årligt, mens der som livrente skulde hensættes
2000 rigsdaler til eventuelle børn.« »Skulde det
uventede indtræffe, at gemytterne ikke kunde
forenes, og det måtte blive os tilladte at leve ad
skilte fra bord og seng, da tager min tilkom
mende kone hendes gangklæder og ganglinned,
dernæst giver jeg een gang for alle 300 rd. til
nødvendig indbos anskaffelse og årlig 100 rd., så
længe hun lever.« I tilfælde af separation skulde
børnene være hos moderen, til de var tre år
gamle, men fra den tid skulde de opholde sig hos
faderen. I øvrigt kan hustruen, der ved sin ind
trædelse i ægteskabet kun ejede tarvelige gang
klæder og ganglinned, intet fordre.
Fem år senere, da der var født tre døtre i ægte
skabet, Maren, Nicoline og Petrea, har piben en
lidt bedre lyd. Der tales ganske vist endnu i hose
kræmmerens testamente af 20. september 1802 om
en eventuel skilsmisse, »som Gud forbyde«, men
skulde den indtræde, tilbydes der nu hustruen
200 rd. årligt mod før 100 rd. Ved hans død —
han var jo næsten tolv år ældre end hustruen —
tilkom der hende en trediedel af formuen, mens
børnene skulde arve de to trediedele. Først skulde
der dog af formuen som helhed udredes et penge
beløb til et legat til minde om hans barndoms og
ungdoms velgører, morbroderen Niels Seding, til
støtte for skolevæsenet i Sædding. Vi må tage
dette testamente som et lykkeligt sundhedstegn.
Gud må efter hans tro have tilgivet ham hans
barndoms synd, undsigelsen af Gud, og hans
manddoms synd, idet han havde velsignet hans
ægteskab med tre levedygtige og håbefulde pige
børn, der ikke blot var deres moders, men sande
lig også deres faders fryd. Af et meget smukt
brev til søsteren, Else Pedersdatter i Sædding,
af 13. januar 1835 fremgår det ganske åbenbart,
at hosekræmmeren i sin høje alderdom var nor
malt faderlig glad for sunde, velskabte og lovende
datterbørn.

AN BEHØVER IKKE at have megen fan
tasi for at forestille sig, at Mikael Kierke
gaard i sine bitre nattetimer i 1796 har følt Guds ØREN KIERKEGAARDS moder, Anne Sø
rensdatter Lund, var født d. 18. juni 1768 i
straffende hånd for barndommens synd, forban
Brandlund. Hendes fader, Søren Jensen (1725—
delsen af Gud, ramme sig gennem hans første
hustrus altfor tidlige død. Men han skulde op 98), tilhørte slet ikke, trods Troels-Lunds gisnin
leve, at Gud havde tiltænkt ham endnu dybere og ger derom, hans egen familie Lund fra Gjellerup,
smertefuldere ydmygelse, og det i selvsamme år, men havde navn efter sit hjemsted i Lund i
1796, hvor hans første hustru var død. Han lod Brande. Han skal have været en munter og
sig friste til at søge sin husholderske Anne Sø skæmtsom mand, der havde været skaffer ved
rensdatter Lunds seng, og han stod nu overfor bøndernes gilder og en tid havde fungeret som
den kendsgerning, at hun var frugtsommelig, og skolelærer og kirkesanger i sognet. Fra ham har
at hun skulde føde hans barn, hvad da også ind Søren sagtens arvet det strålende vid, der overalt
traf d. 7. sept. 1797. Han skød hende ikke fra sig, præger hans forfatterskab. Om hans mormoder
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Maren Larsdaffer (1731—1821) vides desværre
intet til belysning af dattersønnens karakter. Mo
deren tjener først hos hosekræmmeren Janus
Pallisen Thorning i Høgild, der betegner hende
som en »ærlig, tro og flittig pige«. Efter sin sene
konfirmation 1786 rejste også hun til København
og tjener her hele 6% år hos brændevinsbræn
derenken Birgitte Justesen Faurholt, som i 1789
havde ægtet hendes broder Lars. Hun havde der
efter tjent hos Mikael Kierkegaard under hele
han første ægteskab, 1794—96.
Om denne moder har vi ikke blot det smukke
eftermæle i datterdatteren Henriette Lunds erin
dringer, som en rar lille kone med et jævnt og
fornøjet sind, elsket af børnebørnene og sviger
sønnerne, men vi har også hendes næstyngste
søn Niels Andreas tungtvejende vidnesbyrd kort
før hans død d. 21. sept. 1833 i Nordamerika,
fremdraget af Carl Weltzer i hans nyhedsrige
bog om de to brødre Kierkegaard. Niels Andreas
havde pålagt præsten Ralph Willington i Pater
son at skrive til hans broder Peter om hans nær
forestående død, for at han kunde forberede hans
moder, at de ikke skulde gøre et altfor overvæl
dende indtryk på hende ved pludselig og uventet
at høre om den. Den gamle far nævnte Niels
Andreas ikke for sine amerikanske venner, de
mente, at han var død. Efter Niels Andreas1 død
skriver pastor Willington direkte til moderen om
hendes drengs sidste dage og død. Det hedder
her bl. a.: »Han pålagde mig gentagne gange at
skrive til hans moder, at han huskede hende med
den inderligste kærlighed, at han døde lykkelig
og håbede at møde sine søskende i himlen, at han
satte sin fulde lid til Guds nåde gennem Kristus
som hans frelser. ... Han gav, kære frue, eder
stor skyld for sin religiøse opdragelse. De grund
sætninger, hans fromme moder havde lært ham
i barndommen, var øjensynlige i hans sidste øje
blikke og frembragte de herligste frugter. Lykke
lig den søn, som har haft sådan en moder — og
lykkelig den moder, som havde en sådan søn.«

Søren Kierkegaard.

kun 21 år gammel, tidligt blev han i Gøttingen
doktor i teologien 1829 kun 24 år gammel. Hvil
ken triumf for en fader. Der gik vældigt ry til
København af denne disputere-djævel fra Nor
den. Og hjemme var det næsten kun den gamle
fader selv, den vældige disputator, der kunde
have krammet på ham. I 1807 lå naturligvis den
ældste søns store fremtid endnu dæmrende i
1802, da Mikael Kierkegaard gjorde sit testa fremtidens tåge, men faderen, der nu var vendt
mente, havde han som lige sagt tre små døtre, tilbage til København, som han ikke mere forlod,
men endnu ingen søn. Skulde det mon være ud fik den store lykke at få endnu en søn, Søren
slag af Guds varige vrede, at han nægtede ham Mikael d. 23. marts 1807, og to år efter den tredie
opfyldelsen af hans højeste ønske, at få en søn. søn, Niels Andreas d. 30. april 1809. Nu var der
I 1803 flyttede han til Hillerød med hele sin fa i den patriarkalske familie tre døtre og tre søn
milie »blandt andet også, fordi han af de foran ner. Men så kom der endelig til syvende og sidst,
drede og smukke naturomgivelser håbede på op fire år efter det syvende barn d. 5. maj 1813, Sø
livelse for det så tunge sind.« Her i Hillerød ren Aabye Kierkegaard.
Helt så velskabt, som faderen kunde ønske, var
blev den ældste søn, den senere Alborg-biskop
Peter Christian født d. 6. juli 1805. Denne dreng det lille pus nok ikke, han var hele livet noget
havde tydeligt nok arvet faderens store naturbe skæv i ryggen, hvad Korsaren siden hånede ham
gavelse fremfor de kære, men mere jævne pige for, men hvilke strålende øjne havde han ikke.
børn. Tidligt blev han student i 1822, kun 17 år Mens moderen og de halvvoksne søstre puslede
gammel, tidligt blev han teologisk kandidat i 1826 om og forkælede den lille skrabkage, så frydede
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faderen sig, da der i meget tidlig alder viste sig
tegn til, at efternøleren Søren, faderens og mode
rens legemligt så skrøbelige alderdomsbarn, måtte
være, om muligt, endnu mere begavet end sin
ældste duksebroder. Søren blev derfor faderens
yndling og genstand for hans inderlige, med ti
den noget tyngende omsorg. Men foreløbig var
byrden let, den femårige pusling havde så mærk
værdigt nemt ved at lyde, det var ungen en salig
hed at gøre, som faderen sagde: Sad han ikke der
og lærte Balles lærebog udenad med en alvor, en
ihærdighed, som måtte himmel og jord falde sam
men, hvis han ikke lærte sin lektie. Ingen af de
ældre søskende havde haft hans umiddelbare
sans for natur og menneskeliv, ingen kunde som
han gå op i faderens elskede fantasileg, at tage
til Frederiksberg eller til Dyrehaven inde i selve
stuen på Nytorv, og så gennem faderens mund
opleve alt, hvad der var at opleve på en sådan
tur med en sådan intensitet, at det næsten over
gik selve den virkelige udflugt. Ingen af de andre
børn, knap nok Peter, havde været så modtagelig
for faderens indøvelse i kristendom, netop i den
allertidligste barndom. En samling godtkøbsbil
leder bredte han ud for den lille dreng, og for
talte med glødende inderlighed om de store
helte, billederne forestillede: Wilhelm Tell, Napoleon osv. Midt imellem de andre billeder var
et højst mærkeligt, et menneske på et kors, et
stygt billede af en grov forbryder mellem alle de
herlige helte. Ingen af de andre børn havde lyttet
så betaget til, hvad faderen fortalte om dette
menneske, den helligste og herligste af alle, Guds
søn, ham, hvem de, som gik forbi, spyttede på,
skønt han var verdens frelser. Faderen hørte den
lille dreng råbe: »Far, når jeg bliver rigtig stor,
da vil jeg gå ud og slå alle de ugudelige menne
sker ihjel.« Var det en kirkens stridsmand, en
lærd professor, en genial digter, som gik her i sin
faders hjem, seks år gammel. Faderen mente, at
han havde lov til at vente sig det allerypperste af
denne spinkle dreng med de vældige evner, fa
ders elskede dreng.
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ud, har sikkert været de lykkeligste i den gamle
tungsindige mands liv. Hjærtets ugræs, det gif
tige tungsind, var — om ikke helt bortluget — så
dog holdt nede i disse år, hvor han for alvor tur
de tro på Guds fadergodhed mod sin tro tjener,
han, som var så redebon til at sætte sine penge
ind i det godes tjeneste og hjælpe med råd og
dåd, godgørende som han var af sind og hjerte.
Sammen med fem af sine venner blandt de jyske
hosekræmmere i København havde han således
i 1808 ladet bygge en kanonchalup til flåden, »De
seks venner«, og havde skænket den til det be
trængte fædreland.
Ganske anderledes med de sidste nitten år af
hans liv, årene fra 1819 til 1838. Her måtte hans
rent menneskelige sorg over store personlige tab
give hans medfødte tungsind den frodigste næ
ring. Tænker vi os ham gøre status op på sin 81årige fødselsdag d. 12. december 1837, så havde
han af sin store familie mistet sin hustru, sine tre
døtre og sine to sønner. Den ældste søn Peder
Christian var dybt nedbøjet over sin hustru, bispedatteren Marie Boisens død d. 18. juli 1837 og
fulgte nok snart sin hustru i graven. Et par år
før — september 1835 — havde han være døds
syg af tyfus. Smerteligst af alt var det dog,
at yndlingssønnen Søren Aabye aldeles ikke
havde opfyldt de store forventninger, faderen
med rette havde næret i hans barndom. Over syv
år havde han nu »studeret« til attestats i teologi,
og der var ingen menneskelig udsigt til, at han
nogensinde kunde tage denne examen, Peder
Christian elleve år før havde taget ligesom en
mis. Endnu langt værre var det, Søren, den før
så herlige yngling, var mod al rimelig antagelse
blevet en fortabt søn, havde forødt sin faders
gods i letsindigt levned, og faderen havde måttet
finde sig i at betale hans store personlige gæld.
Sandelig, Mikael Kierkegaard havde, med sin
uudryddelige almuetro på Guds umiddelbare
indgriben i hans personlige skæbne, grund til at
føle sig strengt straffet af den vældige Gud for
sin barndoms, for sin manddoms synd.
Vendepunktet i faderens tungsindshistorie må
ØREN VAR FØDT i det gale pengeår 1813, være sønnen Søren Mikaels uventede død d. 14.
og det var et strengt år for faderen. Skulde september 1819, godt tolv år gammel. Han havde
det lykkes ham at bevare sin formue fra underpå
 legepladsen stødt hovedet sammen med en
gang i den almindelige pengeforvirring? Men anden dreng, kom syg hjem og døde nogle dage
Gud ske lov, han holdt på den rigtige hest, han efter. Gud havde altså ikke glemt ham, nu fik
købte kongelige obligationer for sine penge, og han den hårde straf for sin undsigelse af Gud i
de beholdt deres værdi, mens alle andre formuer sin barndom, ikke meget yngre end den døde
blev nedskrevet til en sjettedel.
søn, der havde båret hans navn. Også for den
Disse Sørens seks første barndomsår 1813—19, lille Søren var dette meningsløse dødsfald skæb
hvor faderens store bevarede formue havde den nesvangert. Hans første barndoms rolige og lyk
seksdobbelte købekraft i forhold til andre med kelige harmoni, hvor alt var i underfuld orden,
borgeres nedskrevne midler, hvor børneflokken, brast. Drengens kritik mod faderen og mod Gud
tre piger og fire drenge, var ganske uden skår, blev vakt, det kunde ikke stå helt rigtig til med
hvor den tresårige følte sig som patriark for her gudstroen, når den ikke kunde give en så from
(Fortsættes side 10)
rens åsyn, og alt med børneflokken så løfterigt
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Slægtsgaardsnyt
i smaabidder —
I juli måned fik lokalhistorikeren og slægtsforskeren,
afdøde førstelærer Th. Johansen i Aardestrup på Aalborgegnen en smuk mindesten, rejst i byens anlæg af
egnens beboere. Herom fortæller »Aalborg Stiftstiden
de« :
Det var førstelærer Johansens værk, at en hel egn
blev vakt for en historisk interesse, som man vel næppe
ser magen til andre steder i landet. Videnskabsmand
var han, men det lå ham fjernt at holde sin viden for
sig selv. Når han sad i landsarkivet i Viborg og læste
i gamle dokumenter, havde han sine bysbørn i tankerne.
Han tog hjem og skrev slægtsbøger ud for alle, der
gerne ville have det, og især var han optaget af at ud
forske de gamle bondegårdes historie. Penge skulle han
ikke have for sit arbejde, men det glædede ham, at hans
interesse for historiske forhold efterhånden blev delt af
mange.
Gårdejer Søren Ræbild i Aardestrup er en af dem,
der har fået en sådan slægtsbog, sirligt prentet fra den
gamle lærers hånd og forsynet med små farvelagte vig
netter, således som han for sit indre øje må have set
billederne af de begivenheder og de mennesker, han
skrev om. »Enggården« var den første, der fik slægts
sten ved indkørslen. Det gik sådan til, fortæller Søren
Ræbild:
— Lige over for lå for nogle år siden en gammel lade,
som skulle rives ned. Stenen bar det ene af ladens hjør
ner, og da man ikke kunne have den liggende, blev der
gravet et hul for at få den af vejen. Netop som de skulle
til at vælte stenen i hullet, kom Johansen forbi. Billed
hugger, som han var, gjorde det ligefrem ondt, at så
smuk en sten skulle begraves. Han kom løbende over
og spurgte mig, om ikke også jeg syntes, det var synd.
Joh — jeg trak lidt på det, men man kunne jo nu en
gang ikke have den liggende og flyde. Så udviklede han
sin plan for mig. Han havde tænkt sig den som slægts
sten. Han ville tage den hjem og hugge de skiftende
ejeres initialer og årstal ind i den, således at den kunne
stå der ved vejen som et minde om svunden tid.
Sådan var Johansen. Hans begejstring smittede os. Vi
er mange, der er ham stor tak skyldig for den berigelse,
det er at kunne knytte båndene bagud og følge slægter
nes gang.
250 mennesker fra alle egne af landet deltog
i sommer i Storgårdens slægtsfest på Hinge
Storgård ved Silkeborg. Deltagerne blev under
holdt med foredrag, sang og musik. Bl. a. for
talte Peter Nielsen, Astrup, træk af slægtens
historie, og også læge Kr. Hermansen, Roslev,
og Antoni Storgaard havde ordet.
# På Herschendsgave i Gjesing holdt 300 medlemmer
af den Christen Møller-Smith’ske slægt møde i be
gyndelsen af juli samtidig med, at den tidligere
mangeårige ejer af Herschendsgave, gårdejer Chr.
Laursen, Bisgård i Odder, fyldte 70 år. Sønnen, gods
ejer Ingvard Laursen, driver nu slægtsejendommen
videre. Slægten nedstammer fra Aarhus-købmanden

Efterårsstemning.
Christen Møller-Smith og kan føres tilbage til året
1758. Da 70årsdagen begyndte ved midnatstid, sam
ledes alle deltagerne i parken og hyldede gårdens
tidligere ejer.
I anledning af, at Toftegården i Vrigsted (Horsensegnen) i sommer havde været i samme slægts eje i
200 år, mødtes 140 slægtsmedlemmer i juli og blev
budt velkommen af gårdens nuværende ejer, gdr.
Enevold Kjerkegaard. I dagens løb talte bl. a. for
stander Frede Therkelsen, Danebod, højskoleforstan
der Johs. Therkelsen, Ry, professor, dr. polit. Wieth
Knudsen, København, o. fl. Flere af gæsterne, der
var kommet fra hele landet, medbragte gaver til gdr.
Enevold Kjerkegaard og hustru.

* 118 medlemmer af slægten fra gården
Wedendahl i Nr. Alslev på Falster har
været til stævne i Næstved. I indbydel
sen til festen hed det bl.a.: »Ideen til
stævnet er oprindelig fremsat af en af
underskriverne, der fandt det lidt trist, at
vi kun skulle mødes til begravelser, hvor
det altid var noget tilfældigt, hvem der
indfandt sig, og hvor stemningen ikke
kunne undgå at være lidt trykket. Her
(ved stævnet) er der en lejlighed for os
ældre til under fornøjelige former at
drøfte gammelt og nyt, og for de yngre
at lære hinanden at kende ...« Slægtens
stamfader hed Rasmus Ottosen. Det er
nu meningen at søge oprettet et slægts
register.
ft Slægtsfester har iøvrigt været afholdt:
— 150 af slægten Knudsen har været samlet til fest
i Byllerup. Slægten stammer oprindelig fra Brangstrupgård ved Ringe.
— 100 af Hvilstedslægten har holdt fest i Skander
borg, budt velkommen af borgmester Wilh. Dupont.
Der var frokost i Dyrehavepavillonen og besøg ved
slægtsgravene på kirkegården. Dagen sluttede med
middag.
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— På Femø har man i sommer fejret Grønnegårds
250 års jubilæum i samme slægts eje. Gården tilhører
nu John Petersen, og en mindesten blev afsløret.

Fire generationer af slægten, hvis stamfader
var gårdejer Chr. Aas Christensen i Fadders
bøl, ialt 150 mennesker, har været samlet til

møde i Sjørring Vold ved Thisted. Ialt menes
der at være mellem 700 og 800 efterkommere
fra Aas Christensen. Blandt gæsterne var dansk
amerikaneren købmand Kaj Jacobsen og hustru
fra McCaery i Manitoba, Canada, udvandret
i 1928.

alt, så der end ikke var eet stykke tømmer, der kunne
bruges igen. Det, som Thomas sørgede mest over, var
deres brødkorn, som nu lå som en rygende bunke aske.
Han løb fortvivlet rundt på bare fødder og næsten
nøgen.
Ved forhøret mødte Thomas Jensen med en specifika
tion over det vigtigste af, hvad der var brændt, det be
AfG.R.C.
løb sig til 136 rdl. 1 mk. 7 ski.; men han var villig til
at aflægge ed på, at værdien af det brændte var større,
da det ikke var let at huske alt det, han havde mistet,
ET VAR DEN 17. Juli 1740. På gården »Hassing og da han i forvejen sad hårdt ved gården og havde
gård«, der ligger på bakkedraget syd for Vester store restancer til sit herskab, så var det ham ikke mu
Hassing, boede Thomas Jensen og hans kone, Ane. De
ligt »Stedet at bebo eller opbygge uden Hans Maysthavde en travl dag bag sig, og nu, hvor det stundede Naade af Skattefrihed og Herskabets Hjælp og Und
mod aften, var de optaget af at pakke fødevarer i hov sætning«. løvrigt oplyste han, at stedets hartkorn var
skrinet, for Thomas skulle til hove .på hovedgården på 4 tdr. 4 skp. 1 fdk. 2 alb., som han var eneste be
»Langholt« næste dag, og derfor skulle vognen være boer af.
parat, for Thomas ville køre, før det blev dag, for at
Om ildens opkomst kunde familien og folkene kun
komme til tiden. Efter at have forvisset sig om, at alt sige, at den måtte være påsat af en ondsindet person,
på gården var i orden, gik de til ro; det var blevet sent, da der ikke var ildsted i nærheden af det sted, hvor
næsten midnat, inden de var færdige. Alle sov trygt, branden begyndte.
undtagen Ane, hun var de 65 år, og træt var hun af
Hassinggård var slægtens hjem gennem flere genera
dagens møje og besvær, så hun kunne ikke finde hvile. tioner. Thomas Jensen fik den efter sin far, Jens Thom
Pludselig hører hun listende trin uden for huset, til den
sen, der var søn af Thomas Nielsen i Kjærsgård og
side, der vender til haven; lidt efter ser hun til sin for Bodil Nielsdatter. Jens var gift med datteren i gården,
færdelse en lysning på vinduet. Folk på en ensomt be Karen Nielsdatter, hvis far, Niels Christensen af Lyngliggende gård ved, hvilken katastrofe der i dag kan ske, drup Mellergård, var fæster i 1640, og som var gift med
hvis der ved nattetid går ild i husene, hvor meget værre Maren Andersdatter Mørk af den kendte Mørk-slægt
var det så ikke dengang.
fra Hvorup Bundgård. Efter Thomas Jensens død i
Den stakkels kone gjorde straks anskrig og skyndte
1746 fik sønnen, Jens, gården, han var gift med Gertrud
sig, så hurtigt hendes 65årige ben kunne bære hende, Pedersdatter Kjærulff, og deres datter Ingeborg blev
ud i forstuen, hvor det allerede blussede kraftigt i taget, gift med Peder Ovesen i Gryderlund, men deres ægte
og inden manden, børnene og folkene kom ud, var hele skab var barnløst.
gården omspændt af flammer, og redning af indbo var
umulig. (Der omtales ikke dyr; men de har måske væ
ret på marken — det må man håbe.)
Pigen, Maren Nielsdatter, der blev vækket af sin
madmor, tænkte et øjeblik på at løbe til Vester Hassing (Fortsat fra side 8)
efter hjælp, men hun kunne indse, at der ville gå for
lang tid, inden hjælpen kom, hun forsøgte i stedet for og rettroende mand som hans fader ro og fred.
at redde, hvad reddes kunne; men det blev ikke meget, »Det farlige ligger just i« siger Kierkegaard i sine
kun to dyner fik hun revet ud af den brændende byg papirer fra 1850, at »barnet i dette forhold for
ning. Imens var branden blevet set i Vester Hassing, anlediges til at gøre en slutning af, at Gud dog
og nu kom Morten Andersen, Niels Pedersen, Jens ikke er den uendelig kærlige.«
Thomsen og Peder Mortensen Kolding løbende, og de
prøvede på at redde indboet; men kun Morten Ander
ADERENS TUNGSIND må være blevet
sen fik reddet datterens kiste. De gav sig så til at øse
skærpet af et nyt sørgeligt dødsfald tre år
vand på det hus, hvor Thomas Jensens søn, Jens, boede,
senere, hans ældste, ugifte datter, Maren Kirsti
og det var de så heldige at redde, men ellers brændte
ne, d. 15. Marts 1822, 24 år gammel af krampe.

En pyromanbrand
i sommeren 1740

D

Søren Kierkegaards forældre
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Det var jo det barn, der d. 7. september 1797 var
koi^ijnet fire måneder for tidligt efter det nød
tvungne bryllup d. 26. april 1797. Hans tungsind
kunde med kun altfor stor lethed fortolke dette
dødsfald som Gud Herrens retfærdige straf over
hans manddoms sædelige fald. Overfor de opvok
sende børn blev han langt mere end før den
strenge moralist, der advarede dem mod sanselig
hed som den utilgiveligste synd, han glemte, at
det mest påvirkelige af børnene, den yngste Sø
ren, endnu var uskyldig og nødvendig måtte mis
forstå. »Ikke den, der forledte et barn til at spille
og svire, gjorde menneskelig talt så meget uret
imod det, som den, der opdrog et barn i den mest
ideale anskuelse af livet« — som nu faderen
havde gjort det. — »Han vil komme til at lide.«
Efter Maren Kirstines død i sin fagreste ung
dom 1822 varer det lykkeligvis ti år, før der kom
mer nye dødsfald i Mikael Kierkegaards familie.
Tværtimod opvejes de smertelige gamle tab af
kærkomne nye fødsler i døtrenes hjem. De to
døtre, Nicoline Kirstine og Petrea Severine, får
i 1824 og 1828 gode og standsmæssige giftermål
indenfor den jyske hosekræmmeradel, brødrene
Johan Christian og Henrik Ferdinand af slægten
Troels Lund fra Gjellerup. Begge døtrene får
hver fire smukke, levedygtige børn, som er den
gamle morfaders lykke. Datterdatteren Henriette
Lund, født 12. nov. 1829, mindes med største
glæde morfaderens gamle ærværdige skikkelse,
der altid havde, hvad der mest interesserede os
børn, lommen fuld af pebernødder til os. Disse
elskede børn i næste slægtled må have givet den
gamle mand en tryg følelse af, at regnskabet med
den strenge og hårde Gud fra barndommen var
helt afgjort med den tolvårige søns og den fireogtyveårige datters død, og at han endelig igen
fik velsignelse og livsfylde at fryde sig over. Disse
mellemår af relativ ro i faderens sind sikrer lyk
keligvis Søren Kierkegaard en lige så harmonisk
tidlig ungdom som hans tidlige barndom, og gør,
at han den første juni 1835 kan skrive til sine
svogres broder, den store naturforsker P. W.
Lund (1801—80) i Brasilien: »Vor første ungdom
står som blomsten i morgendæmring med en dej
lig dugdråbe i sit bæger, hvori alle omgivelser
harmonisk-melankolsk spejle sig. Men snart hæ
ver solen sig på horisonten, og dugdråben udtør
res; med den forsvinder livets drømmerier, og
nu gælder det, om mennesket er i stand til, for
atter at tage et billede fra blomsterne, at udvikle
— ved egen kraft lige som en nereum — en drå
be, der kan stå som frugten af hans liv.«
På dette tidspunkt var det tragiske dødsfald
indtruffet, Nicoline Kirstine var død i barselseng
efter otte års lykkeligt ægteskab fra mand og
fire børn d. 10. september 1832. På sit dødsleje i
Paterson d. 2. september næste år tilføjede Niels
Andreas faderen den ydmygelse ikke at sende
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ham en tilgivende afskedshilsen. Mod sin villie
var Niels sat til handelen af faderen, han vilde
gerne have læst som brødrene.
RET EFTER MISTEDE den gamle hose
kræmmer sin trofaste ledsagerinde gennem
37 år. Igennem det lange samliv havde han lært
at skatte hende efter fortjeneste. Han skriver i
nogle efterladte dato-optegnelser: »1834 natten
mellem den 30. og 31. juli kaldte vor kære herre
og frelser hende ved en salig død hjem til sig i
sit himmelske rige efter 5 ugers smertefuldt syge
leje.« På hendes gravsten på Assistens kirkegård
lod han sætte følgende indskrift: »Anne Kierke
gaard, født Lund, gik hjem til Herren i hendes
Alders 67te Aar, elsket og savnet af hendes efter
ladte Børn, Paarørende og Venner, men især af
hendes gamle Mand.«
Aret 1834 var ikke gået helt til ende, før også
den sidste datter Petrea Severine var død i bar
selseng d. 29. december efter seks års lykkeligt
ægteskab fra mand og fire børn.
Næste år i september bliver den ældste søn
Peder Christian dødelig syg af tyfus. Denne syg
dom driver den gamle mands tungsind til den
dybeste afgrund. Han tror, at han nu skal miste
sin ældste søn og bagefter sin yngste søn Søren,
og at han skal straffes for barndommens og ung
dommens synd med at overleve hele sin børneskare. Denne tro, som den yngste søn mærkelig
nok som sin faders ægtefødte søn delte, kom til
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at øve den mest uheldssvangre indflydelse på
hans fremtidsskæbne. Det vil føre for vidt at
komme nærmere ind på alt dette her, jeg må hen
vise den interesserede læser til min næsten 40 år
gamle afhandling »Den store Jordrystelse« i
»Danske Studier« 1916 og blot nøjes med en ud
talelse fra hans dagbog d. 17. maj 1843, efter det
smertefulde brud med den eneste kvinde i hans
liv, frøken Regine Olsen. »Havde jeg haft tro, da
var jeg bleven hos Regine. Guds ske lov og tak,
det har jeg nu indset... Men skulde jeg have for
klaret mig, da måtte jeg indvie hende i forfær
delige ting, faders tungsind, den evige nat, som
ruger inderst inde, min forvildelse, lyster og ud
skejelser, som dog måske i Guds øjne ikke er så
himmelråbende; thi det var dog angst, der bragte
mig til at fare vild, og hvor skulde jeg søge til
hold, da jeg vidste eller anede, at den eneste
mand, jeg havde beundret for sin styrke og kraft,
vaklede.«
Den store jordrystelse må være indtruffet sam
tidig med den ældste broders dødelige sygdom,
altså i efteråret 1835, ikke som man hidtil havde
troet, og som nogle Kierkegaardforskere endnu
1955 mod sund fornuft stadig hårdnakket hæv

der, i 1838, faderens dødsår. I dette år skete der
en anden lige så afgørende tildragelse i Søren
Kierkegaards liv: den fortabte søn fik sin faders
tilgivelse. Sønnen skriver i sin dagbog for 9de
juli 1838: »Hvor jeg takker dig, fader i himlene,
fordi du har opbevaret her på jorden for en tid
som den nærværende, hvor jeg så højlig kan be
høve det, en jordisk fader, der, så håber jeg det,
skal ved din hjælp have større glæde af anden
gang være min fader, end han har haft af første
gang at være det.«
Faderen døde lige en måned senere, d. 8. au
gust 1838, næsten 82 år gammel....
»Jeg anser hans død for det sidste offer, han
bragte sin kærlighed til mig; thi han er ikke død
fra mig, men død for mig, for at der om muligt
endnu kunde blive noget af mig. Af alf, hvad jeg
har arvet efter ham, er hans minde, hans for
klarede billede mig det dyrebareste, og det jeg vil
se at holde mest hemmelig for verden; thi jeg
ved godt, at der i dette øjeblik kun er een (nem
lig ungdomsvennen Emil Boesen), jeg i sandhed
kan tale med om ham. Han var en »fuldtro ven.«
Hans Ellekilde.

lait
om

SLÆGTSGÅRDENE
(Referater og citater af vedrørende emner)

NDER DENNE RUBRIK har der i tid LANDBRUGETS VILKÅR
ligere numre af »Slægtsgaarden« været
Ved Rødding højskoles efterårsmøde den 4. september
refereret aktuelle spørgsmål, som skønnedestalte
at fhv. statsminister Erik Eriksen over emnet »Bønder
være af interesse for bladets læsere. — Der har og bønders vilkår«. — Ifølge »Kolding Folkeblad«
5. september 1955 udtalte Erik Eriksen bl.a.:
bl. a. været omtale af jordlovene, udstykning af
Selv om bønderne herhjemme har haft fantastisk
landbrugsejendomme, udvidelse af statens for
skiftende kår at arbejde under, så er der dog alligevel
købsret ved familiehandeler m. m.
en ret konstant linie i denne udvikling. Det er næppe
I dette nummer refereres uddrag af artikler, for meget sagt, at den efterkrigstid, vi er inde i, har
foredrag og udtalelser fra de senere måneder om formet sig helt anderledes for bonden, end vi havde
emner, som slægtsgårdsforeningens medlemmer i ventet, og det til trods for, at vi havde erfaringerne fra
mange tilfælde får under overvejelse eller kom forrige verdenskrig. Vore forudsigelser er i det store og
hele slået fejl, og det er en kendsgerning, at proble
mer ud for at skulle tage stilling til. Det drejer merne for bonden aldrig har været så store som efter
sig om problemer som landbrugets vilkår, genera den sidste krig.
tionsskifte, forpagtning, gældsbyrde, belåning,
Stormagtskrigen skabte indadtil mange vanskeligheder
opsparing, aftægt, folkepension.
for de små lande, vi oplevede de store landes trang til
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at regulere produktion og omsætning, og der var folk
herhjemme, der mente, at vi i de små lande skulde
svare igen med samme mønt, en ting, der imidlertid er
meget vanskelig.
Vi må se i øjnene, at der er grund til både frygt og
bekymring for landbrugets udvikling, og alligevel må vi
ikke glemme optimismen. Uden et vist lyssyn og opti
misme er det meget svært at være landmand, og der er
næppe nogen anden gerning, som i så udpræget grad
kræver lyssyn som netop bondens, måske ikke mindst
af hensyn til de unge. — Vi kan ikke true folk ind i
himlen, ligeså lidt som vi kan true folk til landbruget.
Ser vi på forholdene i dag, så er det ofte en helt
fantastisk arbejdspræstation, bonden leverer, og jeg per
sonligt har ikke i noget andet land set en præstation,
der kommer på højde med den danske bondes.
Som vilkårene er i dag har bonden simpelthen ikke
tid til at beskæftige sig med andet end faglige og sag
lige problemer, og her er en væsentlig forskel på før
og nu.
I mit barndomshjem samtalede man om mangt og
meget udover det faglige, og sangbogen var hyppigt i
brug. Der var ikke så lidt visdom i denne levevis, der
skulle være tid til også at være menneske. Til gengæld
var bondens verden ikke nær så kompliceret, som den
er i dag.
Udviklingen fra 80’ernes kornproducerende landbrug
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til vor intensive drift er nærmest at betegne som en
eksplosiv udvikling, der har gjort landbruget til den
dominerende faktor i erhvervslivet.
Skal man forudsige det danske landbrugs fremtid, så
ser jeg mange farefulde sving på fremtidens vej. Det
alvorligste problem er, at der ikke er tilstrækkelig op
sparing, så man kan klare et generationsskifte, og der
er meget, der tyder på, at dansk landbrug kan komme
i klemme i den stærkt fordelende, regulerende og hårdtbeskattende såkaldte velfærdsstat.
En alvorlig fejl er det, at lovgivningen altid sker ud
fra byernes forudsætninger, det gælder landbrugsfor
hold, og det gælder skoleforhold.
Det er et stort lyspunkt, at klassekampen i dag synes
at have udspillet sin rolle, den kan ikke mobiliseres så
effektivt i fremtiden. Fremtidens politik må bygge på
intelligens, moral og forståelse for alle samfundets pro
blemer, uden dette vil man ikke mere kunne hævde
sig.
Erik Eriksen sluttede sin tale med at citere Bjørns
sons ord: »Det er folkehøjskolen, der har lært danske
bønder at lave smør« — der er noget uomtvisteligt sandt
i disse ord, idet forståelsen for kulturen og oplysning
har styrket bondens mod til at stille sig store opgaver.
— Mit højeste ønske er, at bondestanden også frem
tidig må have den indflydelse, som den er værd — det
er mit håb, at fremtiden må blive rig på arbejdsglæde ...

byggeri og sygehuse, til forlystelsesliv og sports
liv, for ikke at tale om administrationsbygninger
og disses udsmykning.
Den stadige urovækker, biblen, en bog, der
aftægtsforhold tidssvarende
siger den nøgne, usminkede sandhed om vor hele
tilværelse, har også nogle bemærkninger angå
EN KRONIK i »Jyllandsposten« den 25. juli ende problemet de gamle.
1955 har landsretssagfører Jul. Søe, Kjellerup,
i anledning af lovforslaget om folkepension og Når det hedder: Ær din fader og din moder,
dets økonomiske følger for landet foreslået at opfyldes dette krav heller ikke ved brød alene.
overveje at gøre det gamle aftægtsforhold tids De gamle har selv engang været centrum i arbej
svarende, idet han erklærer, at der i et aftægts de og familieliv (hvor det gælder det personlige
forhold ligger noget værdifuldt både for enkelt og ikke blot pengene), og man risikerer at dræbe
noget af det bedste i dem, hvis de i større grad
personer og samfundsmæssigt.
Landsretssagfører Jul. Søe fremfører bl. a. føl end absolut nødvendigt tvinges uden for denne
egentlige del af tilværelsen.
gende bemærkninger:
Man vender sig i denne forbindelse spørgende
Gennem pressen, i radioen og fra talerstole
mod
den gamle aftægtskontrakt. Burde ikke af
gentages det indtil trivialitet, at vi lever i en kri
tægtsforholdet,
i stedet for at lægges for had,
setid, hvor gamle sandheder og næsten alle livs
genopfriskes
og
moderniseres som en institution
forhold underkastes revision. — Det er bryd
af
stor
menneskelig
værdi?
ningstider, tidehverv eller hvad man nu ynder at
Siden Jeppe Aakjær i 1907 skrev sin bog »Af
kalde nutiden, hvor næsten alt synes at flyde.
Selvfølgelig skal der spares, siger man inden tægt«, har dette ord fået en ilde klang. Det hæv
for landets administration, men det ville dog des, at der næsten altid bliver et spændt forhold
være ganske forkert at spare på vort specielle mellem de gamle og de unge.
Men selvfølgelig er det en utopisk tanke, at
område, siger dens enkelte grene, og ud fra den
ne tankegang bruges der svimlende summer til der mellem mennesker, der lever så tæt på hin
sociale foranstaltninger, til boligbyggeri, skole anden, som man gør det i en familie, ikke skulle

Bemærkninger om at gøre
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opstå konflikter både mellem de voksne og bør
nene indbyrdes og mellem forældrene og bør
nene, men er grundforholdet i orden, vil den
gensidige hensyntagen virke afbalancerende, så
konflikterne hverken bliver særlig dybe eller sær
lig langvarige. Næppe nogen steder er der som i
familien muligheder for at lære respekt for og
hensyntagen til medmennesket. (Thomas Lysgaard). — Næst efter ægteskabsinstitutionen er
vel aftægtsforholdet en af de bedste opdragelses
anstalter for voksne mennesker.
Det kan godt være, at gården kan undvære
mig, men kan jeg undvære gården? sagde en æl
dre mand til mig forleden, da vi diskuterede den
forestående overdragelse af hans gård til sønnen.
(Man kan vist svare: Hverken — eller!) — For
mangen landmand er det et meget alvorligt pro
blem og en uhyre sjælelig belastning at blive re
vet ud fra det daglige arbejde og blive anbragt på
stenbroen i en lejlighed. Man er vant til om mor
genen at gå ud i stalden og høre køernes gumlen
og grisenes smasken. Man er vant til børnebørne
nes pludren, fuglesangen og alle de ejendomme
lige lyde, der hører til et landbrug. Nu føler man
sig ensom og forladt, unyttig og ganske overflø
dig, kun som en kæp i samfundets hjul. Og selv
om de pågældende måske ikke kan gøre megen
nytte ved det hårde arbejde, kan en ældre mand
dog altid pusle en del rundt ved kreaturerne. En
gammel mutter gør sig udmærket som barnepige
og sypige og kan på den måde aflaste husmode
ren, som har vanskeligt ved at få hushjælp, ikke
mindst på landet, således at hun ikke skal føle
sig helt slavebunden af hjem og børn.
Aftægtsfolk kan altså ikke blot være en byrde,
men også en hjælp, og det daglige samliv mellem
tre generationer, der repræsenterer fortid, nutid
og fremtid, har muligheder for at give tilværelsen
en sund rytme, indrammet af fødsel og død.
Der kan selvfølgelig opstå sådanne forhold, at
aftægtskontrakten bør ophæves, men en (ensidig)
ophævelse bør normalt medføre større økonomisk
belastning for begge parter. Man må se sin fordel
ved at komme over bagateller. —
Aftægtsforholdet opstår derved, at en sælger
af en ejendom (i reglen et landbrug), aftager eller
fratager sig en del af ejendommens værdi ved
aftægtskontrakten. (Dette sker stadig i et ikke
ringe antal tilfælde).
Dens kapitaliserede værdi udregnes således, at
værdien af den årlige ydelse multipliceres med
det tal, som bruges ved fastsættelse af værdien
af brugs- eller indtægtsydelser ved beregning af
arve- og gaveafgift, og hvorom der med mellem
rum udsendes bekendtgørelse af finansministe
riet. Er f. eks. begge aftægtsfolkene fyldt 65 år,
skal årsnydelsens værdi ganges med 13.01. Sættes
årsnydelsen til hver person til omtrent samme
beløb, som betales for ophold (med fuld forplej
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ning) på et hvilehjem, dvs. ca. 250 kr. månedlig,
vil årsydelsen for begge ægtefæller blive ca. 250
kr. X 2 X 12 = 6000 kr., og den kapitaliserede
værdi altså ca. 6000 kr. X 13.1 = ca. 78.000 kr.
Selv om årsydelsen sættes lavere, er det dog store
værdier, som således af køberen kan bruges som
delvist vederlag for en landejendom, og er end
ydelsen af den anførte værdi for de gamle, mær
kes den dog ikke (det er jo mest kosten) tilsva
rende byrdefuld for ejeren. Selve ydelsen er skat
tepligtig indtægt for de gamle og driftsudgift for
ejeren, mens den kapitaliserede værdi forsvinder
som formue for de gamle, men kan medtages som
gæld for ejeren. Den nedskrives hvert år, indtil
den p. t. for ægtepar har nået faktoren 6.26, for
en enlig kvinde 5 og for en enlig mand 4.27. Når
aftægten falder bort ved dødsfald, er formuestig
ningen (gældsformindskelsen) ikke skattepligtig
indkomst for ejeren.

Bedre håb for land«
brugets unge
Christensen, Syd
sjællands landbrugsskole, beskæftigede sig i en
tale ved en høstfest i Næstved forleden med årsagerne
til, at 140.000 unge har forladt landbruget. — Grunden
synes især at være de dårlige udsigter for de unge til
at blive selvstændige, men forstanderen fandt ikke, at
der var nogen grund til at se for sort på det. Der er
tværtimod et lyspunkt for de unge, der er blevet ved
landbruget, nemlig dette, at der hvert år kun melder
sig ca. 8000 unge til landbruget, hvoraf 6000 nødven
digvis skal bruges til afløsning af de, der falder fra,
mens 1500 kræves som faste funktionærer, såsom for
valtere, forpagtere, inspektører o. s. v., sagde han
ifølge »Næstved Tidende«. Der er ved at indtræffe et
balancepunkt mellem tilgang og afgang fra faget, og
det vil, mente han, medføre en mindre efterspørgsel
efter ejendomme og prisfald. Også udbetalingen, hvor
der før krævedes 27 pct., men 45 pct. i dag, må ganske
automatisk blive rettet med tiden.
orstander robert
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☆ I et interview med »Vendsyssel Tidende« har den
92årige gårdejer Niels Simonsen, Sdr. Harritslev, som
drev sin gård så længe, at dens kostald måtte for
nyes to gange, bl. a. udtalt på spørgsmålet: »Blev
der bestilt mer i gamle dage end i vor tid?«:
— Det gjorde der måske ikke, men det var mere
kropsarbejde. Om vinteren svang vi plejlen fra sidst
i november til hen i marts, rugen skulle være aftær
sket til Kjørmes. Nu tærsker man hele avlen på få
dage. Men der var ligesom mere liv over arbejdet,
særlig om høsten, da var humøret altid højt. Det gik
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med liv og lyst, både når vi høstede, og pigerne
bandt op, og når vi kørte ind. Pigerne havde det alt
for strengt. Fra marken skulle de hjem for at lave
middagsmad og for at malke, og desuden måtte de
vaske op og hjælpe madmor i huset; der blev næsten
ingen tid til hvile, før vi skulle rykke ud igen. Det
var for strengt, og lønnen var for lille, 90 kr. årlig.
En karl fik 180 kr. om året. Pigerne var dog altid i
godt humør, og det smittede os andre. Vi kom jo
ikke så meget omkring, men måtte selv skabe afveks
lingen i hverdagen. Jeg var 14 år, før jeg første gang
var med en tur til Hjørring. Senere kom jeg der dog
mindst en gang om ugen.
— Det hårde kropsarbejde krævede vel også en
kraftig kost?
— Føden var vist ikke meget forskellig fra nu
tidens. Om morgenen fik vi mælk og brød eller må
ske sild og brød med en dram til, men ellers var det
kartofler, sul, brød, grød og mælk tilberedt på for
skellige måder, en god og sund og nærende kost. Vi
bagte jo selv alt brødet og bryggede det gode, kraf
tige øl, vi medbragte i marken i en stor dunk, som
vi alle drak af — selv godsejerens børn kom gerne
og smagte på dunkens indhold.
Vi lavede også selv det smør, vi fik på bordet. Det
meste blev dog solgt. En tid var det den kendte
handelsmand på egnen, smørkræmmeren, der købte
smørret og med sine skuder førte det direkte til
Norge fra Løkken. Så kom der margarine, men den
var uappetitlig, når købmanden gravede den frem af
en stor tønde, der stod åben i butiken. Det varede
længe, inden man ville spise margarinen.

Om ungdommens opsparing,
generationsskifte
og folkepensionering
agbladet »børsen« havde i juli 1955

D

en samtale med folketingets yngste medlem,
den 30-årige forpagter Peter Larsen, Østrup,
har sin fædrene gård på 30 td. Id. i forpagtning.
Vi citerer et par af »Børsen«s spørgsmål og
Peter Larsens svar:
— Det er fortrinsvis de erhvervsøkonomiske
emner, der interesserer Dem. Er De også blevet
tilfredsstillet hvad denne side af lovgivningen an
går?
— Generelt finder jeg, at der har været mere
tendens til at opholde sig ved fordeling af go
derne end ved at skabe sunde vilkår for at skabe
goder. Det giver mange skæve forhold, se blot,
hvor sårbart landbruget er blevet. Man må ikke
i erhvervspolitikken, som er grundlaget for vor
eksistens, tale så meget om fordeling, selv om
dette er populært. Jeg kan godt se det nyttige i,
at det offentlige har ydet støtte til boligbyggeri.
Men vi kan ikke vedblivende føre en boligpolitik,
hvorefter der udbetales et årligt tilskud på 900—
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1000 kr. pr. ny bolig. Det fører nemlig med sig,
at mange får det indtryk, at boligen er noget, sta
ten må sørge for. Der er mange eksempler på,
at unge bruger deres penge til bekvemmeligheder
i stedet for at spare op til en bolig, og den dag,
de skal stifte hjem, stiller de sig op i køen og rå
ber på samfundets bistand. Det er en skævhed,
at den målbevidste ungdom, der sparer op til
hjem eller erhverv, ikke får samme begunstigel
ser som de mennesker, der ikke har samme posi
tive indstilling. Den opsparing, som man med
rette kalder på, kommer ikke, så længe de men
nesker, der sparer og har personlige afsavn, ikke
stilles bedre end dem, der bruger hver en øre.

Generationsskifte i landbruget.
— Som ung landmand kender De det efterhån
den meget omtalte problem om generationsskiftet
i landbruget.
— Ja> og jeg mener, at der her er et problem.
Det hænger sammen med den faldende kroneværdi, som gør, at de ældre landmænd ikke tør
skille sig af med deres ejendomme, for de kan
ikke leve af en kapital, hvis værdi stadig forrin
ges. De beholder ejendommene, og forpagtnings
systemet breder sig stærkt. Selv om landbrugets
unge tjener godt, er det dog svært at skaffe de
fornødne penge til udbetaling i en ejendom.
Hertil kommer, at beskatningsreglerne ikke gør
det muligt på rimelige betingelser at afvikle en
gældsbyrde over et kortere åremål. De menne
sker, der sparer op og løber en risiko ved inve
stering, får ikke en rimelig skattemæssig behand
ling.
Dette fører til, at mange undlader at spare
op, for hvad får de i forhold til den ufaglærte,
som samfundet skaffer bolig og understøttelse i
adskillige uger hver vinter. De unge, der ikke
får offentlig støtte, bør begunstiges ved adgang
til hurtige afdrag uden skattevinding.
som
Jeg tror, at en fornuftigt gennemført folkepen
sionering vil være med til at lette generations
skiftet i landbruget, fordi folk kan opnå pensio
nen uden hensyn til, at de har indtægt ved siden
af. Så kan de bedre få en mindre kapital til at
slå til.
løvrigt mener jeg, at kapitalmarkedets forhold
trænger til en revision. Pengeinstitutterne og kre
ditforeningerne har hidtil betragtet efterkrigsti
dens økonomiske tilstand som et overgangsfæno
men og er ved belåning gået ud fra 1939-niveauet.
Det må forlades. Udlånspolitiken må føres up to
date. Man må også tage hensyn til, at i dag bety
der inventar og besætning meget mere end tid
ligere. Det er derfor uholdbart, at løsøre ikke kan
belånes med mere end 10 pct. Jeg håber, at real
kreditkommissionen snart vil fremkomme med
forslag, der kan råde bod på disse forhold. Sta
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tens økonomiske politik må også være sådan, at
det ikke pålægges pengeinstitutterne at holde
igen på udlån til produktive erhverv, mens staten
selv pumper penge ud.
Det er min erfaring, at mange landmænd ven

ter med at foretage nyttige forbedringer, fordi de
ikke tør løbe risikoen eller ikke kan skaffe pen
gene. Men det kan ofte være samfundsøkono
misk ønskeligt at fremme initiativet for øget pro
duktion, som kan forrente den lånte kapital.
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