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Nr. 84 August 1956

Vi er alle af eet tungemål!
Slægtsgårdsforeningens førstedags-møde i Bå- 

stad afsluttedes, som omtalt i sidste nummer af 
bladet, på værdig vis med en festmiddag på 
»Strand Restaurang«. Mange svenske venner var 
gæster ved denne middag, og de fulgte ligesom 
vi danske med interesse og opmærksomhed arki
var P. K. HOFMANSENS tale for Sverige og 
Danmark. Her gengiver vi talen i hovedtræk
kene:

Svenske frænder! danske lands
mænd!

På et tidspunkt i vor fælles nordiske historie, 
da forholdet mellem vore lande som så ofte før 
og siden var præget af splittelse og megen uro — 
ja ufred, skrev det svenske rigsråd i 1505 til det 
danske rigsråd:

Betænker vel, at vi er alle af eet tungemål og 
næsten alle frænder til kød og blod!

Disse manende ord fra en fjern fortid i vor hi
storie vil jeg gerne have lov til at fremdrage og 
understrege i denne forsamling, hvor så mange 
svenske og danske kvinder og mænd er stævnet 
sammen til møde ved Hallandsåsens fod på en af 
de allerældste tærskler mellem vore oprindelige 
rigsområder.

EET TUNGEMAL!
I vikingetiden, da unge mænd fra hele det nor

diske område i flok og følge drog ud fra vore 
kyster og endog stundom sled de samme åretof
ter ved hinandens side, var sproget over hele 
Norden at regne for et og samme og kaldtes 
»den danske tunge«.

De ranke, lyse mænd, der under brede sejl 
stævnede frem over Nordsøens vande mod Eng

lands kyster, og hvis drageprydede snekker fik 
bølgeslaget til at skvulpe mod Seinens, Loires og 
Garonnes bredder, forstod alle hinanden; der var 
ingen sprogforskel imellem dem. Det svenske og 
det danske sprog i dag har samme fælles oprin
delse i det oldnordiske sprog, der såvel taltes i 
Uppsalas kongsgård som i Lejre-kongernes hird 
på Sjølunds fagre sletter.

Lytter man opmærksomt til grundtonen i det 
svenske og det danske sprog nu, opdager man 
hurtigt, at forskellen slet ikke er så stor endda, 
som mange umiddelbart måske vil synes. Vel 
ved jeg, at en värmlänning og en fynbo i dag 
kan have vanskelig ved at forstå hinanden, men 
det er dog sandt, at hele rummet imellem dem er 
fyldt af jævne sprogovergange, ligesom dialekter
ne i hver af de to landes landsdele modulerer 
jævnt over i hverandre. Det skulle nødigt nogen 
sinde gå således, at vi ikke umiddelbart kunne 
forstå hinandens tale og læse hinandens bøger 
og blade.

Vel ved jeg, at enkelte ord og betegnelser er 
helt anderledes i Sverige end i Danmark, men jeg 
ved også, at hvis jeg lukker op for den skatkiste 
af jydske ord og vendinger, som jeg tog i arv fra 
min jydske hjemstavn, ville mangen sjællænder 
og lollik kigge måbende på mig og tænke: Hvad 
er det dog, han står og siger.

Nej — betænker vel, at vi er alle af eet tunge
mål, og at alle vore dialektiske forskelligheder i 
ord og udtryk snarere er en berigelse for vor 
fælles nordiske kultur end et minus, når blot nu
ancerne alle går op i den fællesnordiske general
nævner, som kaldes den nordiske tunge.

(Fortsættes side 10)
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SLÆGTSGÅRDENE
I tilslutning til Slægtsgårdsforeningens års

møde i Båstad og rundturen i Skåne skrev 
»Helsingborgs Dagblad« følgende lederartikel, 
som vi tillader os at optrykke in extenso...

Den danske slægtsgardsfor- 
ENING som i ugens slutning gæstede 

Båstad og Bjäre härads hembygdsförening og 
som foretog en rundtur i Skåne med besøg på 
bl. a. de Berg von Linde’ske gårde Axelvold og 
Dufeke, er en mærkelig institution, som savner 
et modstykke i Sverige. Det må betegnes som 
yderst glædeligt, at danskerne nu har oprettet 
kontakt med de svenske hembygdsföreninger, 
repræsenteret af foreningen i Bjäre, og der er al 
årsag til at formode, at det samarbejde, som så
ledes er blevet indledet, bliver til fordel for 
begge parter. Muligvis mest for sammenslutnin
gerne på den svenske side, eftersom Dansk 
Slægtsgårdsforening bygger på en tanke, som 
også vi i Sverige har al grund til at stå vagt om. 
Dens motto er: »Værn jorden, styrk slægten, 
hævd arven«, og det er et mål, som er højaktuelt 
for svenske forhold med den pågående bort
rationalisering af de mindre brug — en bort
rationalisering, som utvivlsomt vil komme til at 
medføre, at mange gamle slægtsgårde forsvinder 
og dermed også en kulturarv, som i stedet for 
med alle til rådighed stående midler burde 
bevares for kommende slægter.

I DANMARK FINDES der omkring 17.000 
slægtsgårde, som har været i samme slægts 

eje i mindst hundrede år. Vanskelighederne for 
at beholde dem er imidlertid store for de respek
tive slægter, i Danmark såvel som i Sverige. 
Landbruget tilhører ikke de mere lønnende næ
ringsgrene, skatter og arveafgifter kræver deres 
drøje tribut o. s. v. Her har en sammenslutning 

som den danske mulighed for at gøre en indsats. 
Den vil fremhæve betydningen af, at slægtsgår
dene er det faste samlingssted for alle slægtens 
medlemmer, der kan samles og erkende den ind
byrdes samhørighed og de stærke bånd, som har 
forenet dem fra gammel tid. Foreningen har som 
et led i denne sin bestræbelse oprettet et slægts
gårdsarkiv, som indsamler og bearbejder opgaver 
angående slægter og gårde og driver en kraftig 
agitation for bevarelsen af gamle dokumenter 
m. m. Desuden stilles juridisk vejledning til rå
dighed for ejendommens bevarelse og for opret
holdelsen af dens værdi, og dertil kommer, at 
foreningen udgør en slagkraftig faktor, når det 
drejer sig om hos myndighederne at virke for 
forståelse af vigtigheden af slægtsgårdenes 
bevarelse.

En svensk sammenslutning af tilsvarende ka
rakter ville allerede fra starten få store opgaver, 
først og fremmest i henseende til overfor højere 
instans at plædere for og varetage slægtsgårds
ejernes interesser..

»Helsingborgs Dagblad« sluttede sin artikel 
således: — Det är högt på tiden, att vi får en 
stark institution, som med kraft kan hävda dem 
till fromma (fremme) inte bara för de direkt be
rörda utan (men) i like hög grad för landets 
kulturella liv..

. NOTER:
I forbindelse med Slægtsgårdsforeningens årsmøde i 

Båstad har foreningens meget gode ven, redaktør 
Sigurd örjangård, Sollerön, i Jordbrukemes Forenings
blad skrevet en kronik om Dansk Slægtsgårdsforening. 
Artiklen pointerer klart og instruktivt foreningens for
mål og virkemidler.

Til årsmødet var følgende svenske dagblades repræ
sentanter indbudt og deltog: Sydsvenska Dagbladet, 
Ängelholms Tidning, Helsingborgs Dagblad, Hallands 
Posten og Nyhetarna. Resultatet var en række udmær
kede referater og omtaler af årsmødet såvel som for
eningens arbejde iøvrigt.
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I humanismens fold
Salomon J. Frifelt: »Dagen og det grønne 

land«, 264 sider, roman. (Nyt Nordisk For
lag, Arnold Busck).

DEN VESTJYSKE kulturhistoriker, hjemstavns
forsker og digter Salomon J. Frifelt i Ølgod er 

en kendt og meget skattet medarbejder i slægtsgårds
sagen, men havde — længe før Slægtsgårdsforeningen 
blev stiftet — vundet sig et navn og havde allerede 
da en meget anselig litterær produktion bag sig. Alle
rede i 1918 kom hans forlængst udsolgte »Hedens 
Krønikebog« og i 1912 »A Jordens Æt«, fulgt slag i 
slag af værker af skønlitterær eller kulturhistorisk art 
om livet i de jyske udmarker med deres udfaldsveje 
nord- eller sønder ud. I alt, hvad Salomon J. Frifelt 
således rørte ved, ligger den jyske grundighed og soli
ditet, som også er grundlaget for hans nye bog, parret 
med en fornemmelse for hverdagens poesi, der gør 
ham til en fremragende fortæller på basis af kolossal 
viden. Frifelt ejer ud over denne fond af viden om 
sin egn og dens mennesker glæden over at kunne 
dyrke ordet som andet end skrivebordsvækster. Hans 
ord skal sige noget. Derfor er de mere poetiske passa
ger, som vitterligt findes i hans skildringer af jævne 
folks slidsomme hverdag, også så rene i klangen og 
så ægte og dybe i varmen. Hans poetiske oplevelse er 
et af hans rige foldudbytter af virkelighedsbetonet 
oplevelse, såvel som lærkens klange er et af soldagens 
spontane udbrud, når landet grønnes. Denne dybe 
viden om tingene, som omgiver ham, gør tillige i meget 
høj grad hans romanfigurer til levende mennesker og 
ikke bare til marionetter i en underholdende sammen
hæng over 264 sider.

Her beretter han om bonden og humanisten Knud 
Vildersbøls gerning på hedejord fra tiden op imod den 
første verdenskrig til tiden efter det andet verdens
opgør, da han står som en arret, men lykkelig mand 
og ser den brudte al give grobund for kornet omkring 
nye gårde i et tilforn øde land, først mange til slid, 
siden mange til glæde. Denne vestjyske skikkelse ejer 
kampglæden i hverdagen og den eftertanke, som får 
ham til at sætte den ind for den ungdom, som efter
følger hver slægt. Knud Vildersbøls skikkelse er ikke 
derfor blevet et idealiseret fænomen, men en karsk 
realitet i sammenhængen, en skikkelse af den type, 
hvoraf der vester ude virkelig har levet adskillige i 
tidens løb. De øvrige skikkelser, som han grupperer 
om denne hovedfigur, bærer den samme spontane 
sanddruheds karakter, vel som produkter af forfatte
rens dybe indsigt med menneskeslidet og typerne på 
disse så forblæste steder, en indsigt, som formodentlig 
savner sidestykke i genren i dansk litteratur i dag.

ET FINT GAMMELT ord siger, at sandheden ejer 
den indre sammenhæng, løgnen ikke kender. Ud

lagt i denne forbindelse ta’r det sigte mod den virke
lighed, som Frifelt har ofret sit liv på at lære at kende 
til bunds, uden at han derfor har gjort sig til en knas
tør talsmand for den. Var kun dette tilfældet, var man

den jo ikke tillige digter. De mennesker, han fortæller 
om, havde begge ben på jorden, men tog sig også nu 
og da råd til en tanke om, at slidet rettet mod slægten 
har sin poesi, om man ret forstår at forske og opsøge 
den. Heri fortælles om den fremsynede hedebondes 
kamp med sandet og al’en, med kriser og krig og for
stokket administration og sidenhen under frihedsbevæ
gelsen mod slaveherredømmet fra syd, skønt indsatsen 
på det område af mange ikke på samme vis som af 
Knud Vildersbøl blev betragtet som en naturlig reak
tion af kærlighed til jord og kulturarv. Frifelt giver 
denne skildring på en både taktfuld og ædruelig måde 
blottet for rumlende patos. Når Knud Vildersbøl, dre
vet af udviklingen, udskifter sin greb med en maskin
pistol, skyldes det simpelthen, at i den nye situation 
var den sidste værktøjet. — Han slås for sin jord og 
for landet og ætten lige så naturligt, som han oprinde
lig brød al’en og uden enhver tanke af heltepositorisk 
karakter.

MED SAMME KONTURRENE karakter står det 
væld af skikkelser, hvormed forfatteren omgiver 

sin hovedskikkelse, naturlig opstået af miljøet, som bo
gen blev fostret af... Inger, Eline, Jonas Togang, Lille 
Knud, Lisbeth og hvad de nu alle hedder ... Et sted 
siger Frifelt som en ouverture til sin beretning, at »liv 
og drøm flettes sammen i et broget mønster, så ingen 
kan rede ud, hvor leg og drøm slutter, og livets alvors
træk tegnes«. Et sted i epilogen til denne på sin vis så 
gribende roman konkluderer han videre, at »hvert 
slægtled har sin leg og sin drøm. Og slægten, legen og 
drømmen fornyes for at blomstre og falme. Det er den 
evige gyngeleg mellem såtid og høst. Altid fornyelse. 
Og dog evigt det samme...«

Det er fint tænkt og overmåde smukt sagt, men så
dan kan de altså også forme det der vesterpå, hvor må
let sommetider lyder, som om de stod og tyggede flint
knolde, når de snakker. Frifelt taler også om vildgåse- 
kiler, der vugger under skyerne med kald som fra en 
kornet... Også det er en form for djærv poesi, afsted
kommet af en levende iagttagelse, som ikke behøver at 
betjene sig af floskler.

Han kan sige tingene sælsomt mildt, men også med 
ironi og bidskhed, uden derfor at blive ondskabsfuld. 
Intet er bare hvidt eller ravende sort i hvad han har 
på hjerte, men er farvet af dagens og nattens og glæ
dens og slidets utallige gnistrende klare eller dæmpede 
lysvirkninger.

Blandt dette blads læsere, blandt gårdfolk og hus- 
mænd over hele Danmark, skulle denne bog have al 
mulighed for at blive meget værdsat. Hvad der står i 
den, er skrevet med hjerte og bør læses med hjerte. 
Evnen dertil kan ikke erhverves i nærmeste høkerbu
tik, men i kærligheden til tingene. Vi tror, at mange vil 
være i stand til at høste udbytte af den, kulturelt, men
neskeligt og litterært, for så vidt det litterære i netop 
denne forbindelse ikke bare opfattes som den forgyldte 
kam på en vejrhane, men som noget lige så naturligt 
som foldudbyttet af rug eller hvede ... Ib Paulsen.
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En dejlig tur gennem Skåne
Årsmødedeltagernes besøg på Axelvold, Dufeke 

og forsøgsstationen i Svaldf.

Der kan ikke være to meninger om, at pro
grammet for Slægtsgårdsforeningens årsmøde 
i Skåne var lagt meget stramt, og at turen 
som følge deraf blev ret anstrengende, men 
når man var på udenrigsk og dog så hjemlig 
grund, skulle der nås så meget som muligt — 
og det blev nået, tilmed på en sådan måde, 
at der ikke alene herskede lutter tilfredshed, 
men også stor begejstring blandt deltagerne. 
De mange oplevelser og indtryk var anstren
gelserne værd, og arrangørerne høstede kun 
lovord for deres ypperlige tilrettelæggelse af 
hele arangementet.

Her skal så berettes om udflugten gennem 
Skåne på årsmødets anden dag.

KLOKKEN 9 søndag morgen tog man af
sked med Båstad og kørte i svenske busser 

og danske privatbiler gennem de skønneste land
skaber. Disse ligner Danmarks meget, og vi vil 
derfor straks begive os ind på de Berg von 
Linde’ske slægtsgårdes terræn, der var første mål 
for søndagens udflugt

Såvel på Axelvold som på Dufeke blev vi 
modtaget med åbne arme og gjort bekendt med 
den gamle nordiske kultur, der bl. a. manifeste
rede sig gennem de samlinger af ældre og nyere 
brugsgenstande og kunst, der blev vogtet over 
med stor pietetsfølelse. Man fornam at stå på 
gammel dansk jord og glædede sig over den sam
hørighedens ånd, som besjælede ejerne af de to 
gamle slægtsgårde. Men for os danske venner 
og frænder var alt tilgængeligt. Vi kunne færdes, 
hvor vi ønskede, og intet nok så dyrebart kle
nodie forblev skjult.

Dufeke var en oplevelse. Fra stue til stue, fra 
sal til sal vandrede vi. Det første indtryk, man 
fik i haPen, sagde »jagtslot«. Gevir ved gevir, 
bøsse ved bøsse — kort sagt jagt. Men man blev 
snart klar over, at denne slægt havde andre be
tydelige interesser og var bærere af såvel for
tidens som nutidens egnskultur og havde formået 
at bevare en mængde af de ting, som har betyd-

Sydsjællands Landbrugsskole
LUNDBY . TLF. 103

5, 6 og 9 Mdrs. Kursus for Landmænd - Forberedelseskursus til 
Landbohøjskolen - Kontrolkursus - Begynder 3. November - 

Understøttelse kan søges. Robert Christensen

Axelvold.

ning for forståelsen af svensk-dansk samhørig
hed. Hvor mange sale og værelser, vi kom 
igennem, er der ikke mange af deltagerne, der er 
i stand til at sige, for hvert enkelt sted var der så 
meget at studere, at det hele smeltede sammen til 
en stor enhed; men een ting med hensyn til hus
førelsen vil i hvert fald de danske damer huske, 
nemlig at fruen på Dufeke selv passede hele sit 
hus — kun med hjælp af een pige.

Desværre blev der ikke tid til at gå i detailler 
med jordbruget, hverken her eller på Axelvold, 
hvor en fætter til Dufekes ejer, Albert Berg von 
Linde, tog imod og gav slægtsgårdsmedlemmerne 
en skildring af Axelvolds historie.

Axelvolds grundlægger er Axel Tönnesen 
Wiffert. Han var født 1519 på Aalborghus slot, 
og i 1565 blev han rigsråd og »lensmand« i Ribe. 
I 1574 forflyttedes han til Nyborg og senere til 
Aalborghus.

Han døde den 3. juni 1580 på Malmöhus slot 
og blev begravet i Lunds domkirkes krypt. Hans 
første hustru hed Anna Andersdotter Jernskågg 
til Skottorp i Södra Halland og Alnarp i Skåne. 
Med hende fik Axel Wiffert det halve Skottorp 
og købte den anden halvdel af sin hustrus bro
dersøn, Severin Axelsen Jernskågg. Denne blev 
gennem sit ægteskab med Kjerstin Kjörning ejer 
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af Möllarp, der grænsede op til Axelvold. I 1579 
foretog Axel Wiffert imidlertid et mageskifte, 
således at Axelvold, der var et gods under Skot
torp, blev slået sammen med Möllarp.

Axel Wifferts anden hustru, Anna Krabbe, 
giftede sig 1595 med Erik Kaas til Vorgaard i 
Belum sogn, men døde 1609 og blev begravet i 
Budolfi kirke i Aalborg.

Men tilbage til Axel Wiffert. I 1579 foretog 
han en større bytteforretning med kong Frede
rik II, idet han overlod kongen gods og gårde i 
Fyn og Nordjylland mod til gengæld at overtage 
en lang række gårde i Rönnebergs herred og 
Svalövs sogn.

Efter Axels død overtog hans broder Corfitz, 
der var lensmand på Malmöhus slot, ledelsen af 
Axelvold, antagelig som formynder for Axels 
børn. Da Corfitz døde i 1592, arvede Axels dat
ter Else, der var gift med Melchior Ulfstand, 
Axelvold. Også Melchior udvidede Axelvolds 
jordtilliggender betydeligt ved mageskifte med 
kong Christian IV, idet han i 1607 tilskødede 
kongen 12 gårde i Skåne mod selv at få 13 gårde, 
der grænsede op til Axelvold.

Det var Melchiors plan at opføre en stor 
hovedbygning på Axelvold, men af en eller an
den grund blev dette ikke til noget, til trods for 
at der var blevet tilhugget en mængde store sten, 
som lå spredt på de udstrakte jordområder. En 
del af disse blev i 1848 anvendt som fundament, 
da Otto Salomon Berg von Linde løste opgaven 
med opførelse af Axelvolds nye hovedbygning. 
Så mange sten var der blevet tilhugget i 1500- 
tallet, at man endnu kan støde på dem rundt om 
på markerne.

Melchior Ulfstand døde 1617. Han efterlod 
enke, tre døtre og sønnen Axel. Denne sidste 
blev nu herre på Axelvold og Möllarp. Han gif
tede sig med Else Lange, med hvem han fik 
datteren Anne. Axel døde i 1634.

Anne blev først gift méd Frederik Below til 
Spøtterup. Det skete den 18. oktober 1646 på 
Landskrona rådhus, men Frederik døde allerede 
to år senere, og Anne giftede sig da med Knut 
Axelsen Urne, hvorved Axelvold og Möllarp gik 
over til denne slægt.

Da Skåne 1658 blev svensk, var Knut Urne 
som ejer af Axelvold blandt dem, der den 18. 
september 1662 underskrev »Malmö recess«. 
Knut døde på Axelvold i marts 1670. Hans enke 
døde i slutningen af februar 1685.

SLÆGTEN VON LINDE
Slægten Urne sad på Axelvold indtil 1699, da 

den måtte sælge godset til Isac von Linde, der i 
1702 også købte Möllarp.

Isac von Linde havde med stor energi og mili

tær dygtighed fra korporal arbejdet sig op til 
»ryttmåstar«. Han havde bl. a. deltaget i slagene 
ved Halmstad, Landskrona og Lund. Også i 
Rusland udmærkede han sig, og den 18. septem
ber 1708 befriede han ved Rajovka i spidsen for 
en afdeling af Norra Skånska Kavalleriregiment 
kong Karl XII, der under en farlig rekognosce
ring var blevet omringet af kosakker. Kongen fik 
Isacs hest.

Efter Isacs død tog hans dygtige hustru Mar
gareta ophold på Mollarp, og hendes svigersøn 
Petter Tollsten rykkede ind på Axelvold. I 1712 
blev han et offer for pesten, og en af Isacs sønner 
Oluf Albrecht von Linde overtog ledelsen af 
Axelvold. Denne havde en broder, Johan Lorenz, 
der ligesom faderen var »ryttmåstar« i den sven
ske hær. Efter et slag ved Dnjepr kom han i 1709 
i russisk fangenskab og blev først løsladt i 1721. 
Det tog ham to år at nå hjem til Sverige, hvor 
han i 1723 slog sig ned på Axelvold, og de to 
brødre arbejdede nu så ihærdigt sammen, at de 
fik godset gjort skyldfrit.

Men da de ikke efterlod sig mandlige arvinger, 
blev det en datter, Beata Elisabeth, gift med løjt
nant Staffan Walter Berg, der overtog ledelsen. 
I ægteskabet blev der 10 børn. En søn Otto 
Adrian arvede såvel Axelvold som Mollarp, og 
i 1751 blev han adlet med navnet Berg von Linde, 
hvorved såvel faderens som moderens navne blev 
ført videre. Under hans ledelse voksede gårdene 
år for år, og ved sin død 1768 efterlod han sig 
store værdier.

Sønnen Henrik-Walter giftede sig med fri- 
herreinde Marie-Louise von Otter på Bosjoklo- 
ster. Han havde forinden overtaget Axelvold og 
Mollarp. Henrik-Walter blev slægtens største 
bygherre. Således lod han opføre tre store gra
nitstensbygninger nord for hovedbygningen på 
Axelvold.

I 1797 købte Henrik-Walter Dufeke med til
hørende gårde.

c^/ndelsbogtrykkeriet

/ Odense
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Dufeke.

Da han døde i 1834 blev hans mange ejen
domme delt mellem ægteparrets syv børn. Af 
disse overtog sønnen Otto Salomon Axelvold, 
Mollarp, Kållstorp, Svalov, Lonstorp, Bjårnarp 
og Karatofta, der alle blev moderniseret og fik 
nye stald- og økonomibygninger. I 1848 opførte 
han også hovedbygningen på Axelvold efter teg
ninger af professor Brunius.

Efter Otto Salomons død 1860, delte ægtepar
rets 8 børn gårdene. Imidlertid blev en del af 
sønnerne officerer, og da de ikke samtidigt 
kunne passe gårdene og varetage militærtjene
sten, blev gårdene solgt.

Den ene af sønnerne, Sigge, der havde arvet 
den halve Svalovgård, solgte i 1872 sin del heri 
og købte i stedet Mollarp, hvor han slog sig ned. 
Ar 1876 købte Sigge Axelvold, og her flyttede 
han ind i 1880. Det følgende år giftede han sig 
med Tusky Christmas fra Danmark. Lidt efter 
lidt lykkedes det ham atter at samle flere af 
gårdene på een hånd. Bjårnarp erhvervede han i 
1888, men samlingen skulle ikke vare længe. I 
1906 solgte han som den sidste gård Axelvold 
til Johan Alexander August Berg von Linde på 
Dufeke, hvis søn Albert nu er ejer af Axelvold.

Inden vi forlader Dufeke og Axelvold, kan det 
oplyses, at disse ældgamle slægtsgårde såvel tek
nisk som jordbrugsmæssigt har fulgt med tiden 
og i mange tilfælde endog er gået foran, f. eks. 
når det har drejet sig om at tage nye maskiner 
i anvendelse og gøre brug af nye metoder. Ratio
naliseringen har været i højsædet, og rationali
seringen har på de to gårde vist, at det kan nytte 
at rationalisere.

BESØGET I SVALÖF
For rationaliseringen indenfor svensk jordbrug 

har iøvrigt en stor skånsk virksomhed, som del
tagerne i udflugten også fik lejlighed til at be
søge, været af overordentlig betydning, nemlig 
Sveriges Utsädsförening med dets 2500 tdr. land 
store arealer og dets mægtige videnskabelige in
stitutioner.

I Svalöf blev vi modtaget af denne virksom
heds direktør, Charles Wessman, der sammen 
med sin frue bød samtlige deltagere på frokost 
på hotel »Svalöf«.

I foråret 1886 grundlagdes på initiativ af nogle 
skånske landbrugere »Sydsvenska föreningen för 
odling och förädling av utsäde«, og denne for
ening voksede efterhånden så stærkt, at den kom 
til at omfatte hele Sverige. Navnet blev derfor 
ændret til »Allmänna svenska föreningen etc.«, 
og fra 1894, hvor der fandt en sammenslutning 
sted med »Mellersta Sveriges Utsädsförening«, 
har navnet blot været »Sveriges Utsädsförening«.

Formålsparagraffen fortæller, at foreningen 
har til opgave at virke for forædling af såsæd og 
medvirke til, at de forædlede produkter kommer 
såvel indland som udland til gode.

For at kunne løse de forskellige opgaver, som 
står i forbindelse hermed, har det været nødven
digt at arbejde videnskabeligt. Vi kan således 
nævne, at man i de store laboratorier beskæftiger 
sig med arvelighedsforskning, kromosomforsk
ning, vækstfysiologi, ligesom kemien indtager en 
meget væsentlig plads i det daglige arbejde.

Inden rundgangen i den vidtstrakte virksom
hed fortalte dr. G. Andersson i auditoriet om 
hele opbygningen. På foreningens hovedsæde i 
Svalöf er der to hovedbygninger med forskellige 
laboratorier og med kontorer for administratio
nen og den videnskabelige ledelse. Seks afdelin
ger tager sig af hver sit område, og der arbejdes 
med filialer forskellige steder i landet. Såvel i 
Svalöf som på filialerne arbejdes der med foræd
ling og sortsforsøg. Særlig i Svalöf finder der 
sideordnet med sortsforsøgene, som man ser an
lagt på de udstrakte jorder, et meget intenst og 
dygtigt forædlingsarbejde sted. Særlig interessant 
var en gennemgang af kromosomafdelingen, hvis 
opgave det er at arbejde med nyt materiale, der 
viser afvigende kromosomtal og derved nå frem 
til den størst mulige ydedygtighed.

Det vil her være umuligt at gå i enkeltheder, 
men så meget skal siges, at besøget såvel i de 
videnskabelige og administrative afdelinger, som 
på de vidtstrakte forsøgsmarker, hvor tre gårdes 
jordtilliggender var taget i brug, gav et levende 
indtryk af den dygtighed og den målbevidsthed, 
hvormed der arbejdes i Svalöf, og man forstår, 
at dette arbejde har sat sig spor i hele verden, 
hvor de forædlede sorter af korn, græs, bælg
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planter o. s. v. har fundet indpas. Hvad det be
tyder i pengemæssig gevinst at anvende de for
ædlede frøsorter, er vanskeligt at gøre op, men 
det er afgjort, at de ca. 20 miil. kr., der er investe
ret i institutionen i Svaløf, har afkastet gode 
renter, såvel til svenskerne selv som til de mange 
landbrugere i andre lande, der har fået deres 
udbytte betydeligt forøget gennem anvendelse af 
de mange forbedrede sorter.

Der er ingen tvivl om, at mange af slægts
gårdsforeningens medlemmer vil vende tilbage 
til Svalof med det formål nøjere at studere de 
områder, der er af speciel interesse for dem. På 
nogle få timer kan man nemlig kun få et flygtigt 
indblik i det fremragende forskningsarbejde. 
Desværre tillod tiden ikke, at opholdet forlænge
des. Bilerne holdt klar for rettidigt at føre sel
skabet til Helsingborg, hvor man hen under 
aften gik om bord i færgen og tog afsked med 
Skåne.

To dage med et væld af oplevelser var gået 
alt for hurtigt; men der var sluttet venskaber, 
som kan få betydning frem over, og der var 
skabt forståelse mellem to broderfolk, selv om

Utstädesf öreningens administrationsbygning.

det kun drejede sig om små udsnit af de to 
befolkningsgrupper, men forståelsen vil brede 
sig med dynamisk kraft og skabe den enhed, 
hvorpå Nordens fremtid skal bygges. Slægts
gårdsforeningens og hembygdsföreningens 
grundlæggende arbejde vil bære frugt.

P. V.N.

NEKSELØ
Af gårdejer Jørgen Petersen, Gislinge.

HVIS NOGEN af »Slægtsgårdcn«s læsere har 
gjort sig den ulejlighed at læse en lille artikel 

om Orø, og kan huske den, vil jeg denne gang indbyde 
til en anden, endnu mindre ø her oppe i det nordvest
lige hjørne af Sjælland.

Nekselø ligger i farvandet, der skærer lige ind mel
lem Sjællands Odde og Sjællands vestlige kyst, ikke 
just i Kattegat, — men som nærmeste nabo, Sejerøbug- 
ten. Nabo til storebror Sejerø og genbo til Samsø. Hele 
»klatten« er kun 2 kv. mil stor, og kan spadseres rundt 
på et par timer. Nekselø er, ligesom de to andre 
nævnte øer, en itubrudt linie fra Odsherred til Mols, 
og for ikke at give »hovedlandet«s beboere yderligere 
komplekser, må tilføjes, at kun naturen beviser en tid
ligere samhørighed, sproget er rent sjællandsk.

Står man på Sjællands næsthøjeste top, Vejrhøj, — 
gammel sj. udtalelse »Værhøv«, — synes man at kunne 
hoppe lige ned på Nekselø; men kun ved at tage til 
Haunsø og gå om bord i Frode Slots færgebåd, kan 
man på en halv times sejltur nå til øens lange land
gangsbro. Er man kommet derover, er det første man 
oplever stilheden, ingen jagende biler eller andre for 
fodgængere risikable motorkøretøjer bryder den uende
lige fred herovre, rimeligvis fordi man egentlig heller 

ikke har virkelige veje — og der heller ingen mulighed 
er for disse »bæster« til at komme herover, dertil er 
Slots båd for lille!

HVIS DET NOGET fortærskede udtryk, »et med 
naturen«, noget sted har gyldighed, da er det 

her. I den rolige og stille natur er man ved at glemme, 
at der nogle få km borte findes et mekaniseret, rationa
liseret, — og snart, — socialiseret samfund, hvor der 
jages og iles for at skaffe til dagen og vejen, her synes 
ingen at have travlt! Dagen deles efter behag, ikke efter 
klokkeslet, lige bortset fra, at Slot skal have mælke
jungerne med første båd for at få den behandlet på 
Følleslev andelsmejeri. Nekselø har haft et eget mejeri, 
men driften blev for dyr, så bygningerne er taget i 
brug til andet formål.

Følger man jordvejene en sommerdag, har man kun 
ringe udsigt, de flankeres af levende hegn, tjørn, hy- 
benroser og forvredne elletræer, det hele gennemvævet 
med et væld af blomster, jorden er bakket og ikke af 
fineste bonitet, nogen egentlig by findes ikke, gårdene 
ligger ved markerne, gerne i læ af bakkerne. Kun oppe 
ved kapellet ligger øens skole og det gamle mejeri og 
agerer by.

MEN DET ER heller ikke for at få fornemmelsen 
af by, man er kommet herover, vi går ud på 

øens vestside, ud mod havet, ud på de høje lerskrænter, 
der stejlt begrænser en smal engbræmme og en uende
lighed af sten, store isskruede blokke ral og sten i alle 
størrelser, talløse kubikmeter, gennemslået med gammel 
tang, et sandt eldorado for rugende svømme- og vade
fugle af alle arter. I tusindvis af reder, ofte umiddel-
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bart ved hinanden, ligger æggene, og små, dunede 
klumper med ben og vagtsomme øjne smutter af sted, 
mens mødre, tanter og andre familiemedlemmer skæl
der fredsforstyrreren forfærdeligt ud.

Oppe på skrænterne går får og lam, altid i horisontal 
retning, da ingen, heller ikke får, vover at indtage 
anden stilling her, hvis man går. Gennem afsatsen er 
der trådt stier, som også mennesker med forsigtighed 
kan benytte.

Sætter man sig på en af disse fårestier, og er vejret 
sommerligt, slipper man heller ikke for at se en eller 
flere plettede sælhunde ligge og nyde solen på en af 
de store sten, vendende sig på en yndefuld, lad måde, 
også nydende freden.

Som nævnt ligger øens gårde spredt over øen, dens 
ca. 40 beboere er for 4 ejendommes vedkommende i en 
families eje, »Gamle Slot« og 3 sønner, venlige og uen
delig gæstfrie. For en del år siden var der en køben
havnsk direktør, der fandt på, at han ved at købe øens 
beboere ud, kunne skabe sig et »herresæde« herovre. 
Tanken strandede, dels på lovens paragraffer og ikke 
mindst på, at ikke alle lod sig friste af pengene. Kun 
2 gårde er i hans eje.

Kun et eneste »sommer-rædselshus« skæmmet øens 
kyst, for et par år siden blev en komplet kystfredning 
gennemført, til ære for beboerne og Fredningsnævnet.

På øens sydende findes rester af den oprindelige 
skovdækning »Trolddalen«. Navnet er bestemt det ene
ste uhyggelige, der findes på Nekselø.

SKAL VI SLUTTE med at huske den gamle fortæl
ling hos fader Saxo: »Da Esbern Snare engang var 

på vej hjem til Kalundborg med kun et eneste skib, 
mødte han under Nekselø og Sejerø en »overmægtig« 
Venderflåde; men han fandt så på at sende en mand 
op i masten og give lyssignaler til en imaginær hjælpe
flåde, Venderne blev rædde og flygtede, og Esbern 
slap hjem uden men«!

Sådan omtrent fortæller Saxo! Nå, ja, en god skip
perkrønike har altid været i kurs, og under alle om
stændigheder er det første gang Nekselø nævnes i vor 
skriftlige historie, senere hen ses det mange gange; 
men det er, som Hatsling siger, en anden historie.

Mågeæg på stranden.

Stranden er sten og atter sten.

Juridiske-slægtsgårdsanliggender

Spørgsmål:
I nær fremtid agter min hustru og jeg, der har fem 

sønner og to døtre, at overdrage gården til en af dem, 
da vi gerne vil bevare den i slægten. Hvis børnene skal 
ligestilles, vil den, der pvertager gården til fuld værdi, 
komme til at forrente mere, end ejendommen kan svare 
til. Har vi ret til at overdrage den for en lavere pris, og 
kan der i så fald indføjes en klausul om, at gården i 
tilfælde af salg først skal tilbydes de nære slægtninge?

Svar:
De og Deres hustru kan frit bestemme, til hvilken 

pris De vil overdrage gården til eet af børnene, idet der 
ikke er nogen lovregel om, at forældre ikke må give eet 
af børnene mere end de andre, hvilket jo også er sæd
vanligt ved familieoverdragelser af landejendomme.

Når der er sket en sådan begunstigelse af et enkelt 
af børnene, er det rimeligt, at denne er betinget af, at 
vedkommende beholder ejendommen. Undertiden sker 
dette på den måde, at der træffes bestemmelse om, at 
der skal efterbetales et beløb til medarvingerne i til
fælde af gårdens salg, men det kan også ske på den 
måde, at der gives de andre børn en forkøbsret til ejen
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dommen til en pris svarende til den, hvortil vedkom
mende barn har fået ejendommen. Hvis f. eks. ejendom
men er overdraget til ejendomsskylden og den skatte
pligtige værdi af løsøret, kan det bestemmes, at den 
pågældendes søskende, event, søskendes børn, kan 
overtage ejendommen på samme vilkår. Det kan så 
naturligvis ske, at der er flere, der er villige hertil. 
Denne vanskelighed kan løses på flere måder:

1) Man kan give ejeren ret til at bestemme, hvem 
han vil overdrage ejendommen til.

2) Man kan trække lod mellem de pågældende slægt
ninge.

3) Man kan lade Slægtsgårdsforeningen træffe afgø
relse, hvilket er sket i nogle tilfælde.

(Fortsat fra forsiden)

Vi er alle af eet tungemål!

BETÆNKER VEL, AT VI VOGTER DENNE 
ARV MED OMHU OG FORSTAND!

VI HAR HVERKEN BRUG for germanis
mer eller anden fremmed islæt i vore nor
diske dialekter for at kunne tolke vore tanker og 

vore hjerters følelser. Vor nordiske tunge er både 
stærk og blød; den har vist sig stærk nok til at 
kunne tale harmens og retsindets djærve ord, når 
ufreden florerede om og iblandt os, og den har 
vist sig blød nok til at kunne udløse menneske
kærlighedens og den mellemfolkelige forståelses 
blide ord, når en blødende verden lå udenfor 
vore porte.

Indbyrdes iagttager vi i almindelighed et vist 
mådehold med at bruge vor fælles nordiske tun
ge til at udtrykke de venlige og kærlige følelser, 
som vi dog inderst inde nærer mod hinanden. 
Sådan er det jo netop ofte mellem de allernær
meste i en familiekreds, og sådan må det sikkert 
også være, hvis forholdet ikke skal blive over
eksponeret og vammelt. Kun i enkelte sublime 
øjeblikke kan de følelser tolkes i ord, som vi i 
vort inderste hjerte nærer mod hinanden. Ord, 
der ukunstlet og ligefremt røber, hvor nær vi i 
virkeligheden står hinanden, og hvor uundvær
lige vi, når alt kommer til alt, er for hinanden. 
Adskillige af vore digtere har strejfet disse ømme 
ord på værdig måde, og som dansk repræsentant 
ved dette stævne vil jeg gerne på egne og mine 
landsmænds vegne have lov til at udtrykke mig 
overfor vore svenske frænder og gode venner, 
som her er til stede, gennem digteren Chr. 
Richardts ord:

Svensken er os god, 
med ham vi blanded’ blod; 
Sverig har vi kært, 
thi længe har vi lært: 
For »sanning och rätt« 
bliver armen ikke træt, 
og hjertet har brodersind mod Danmark.

»Svensken er os god, med ham vi blanded’ 
blod«, sang Chr. Richardt i 1860. Jeg kan tænke 
mig, at digteren her har tænkt på de svenske fri
villige, der i vor 3-års krig 1848—50 mod Holsten 
og Preussen fylkedes under Dannebrog til kamp 
ved Nordens sydgrænse; men det er også muligt, 
at digteren tillige har tænkt på det nære blod
slægtskab, der er imellem det svenske og det 
danske folk, og vi er da straks inde på det sven
ske rigsråds ord til det danske fra 1505:

BETÆNKER VEL, AT VI NÆSTEN ALLE 
ER FRÆNDER TIL KØD OG BLOD!

DISSE MANENDE ORD må kunne finde 
genklang i en forsamling som denne, hvor 

grundtemaet for hver enkelt deltagers virke i det 
daglige liv, slægten og de bånd, der binder 
slægten til fædrenes jord.

Den store folkevandring, der begyndte ca. 375 
e. Kr., isolerede Norden, så denne del af Europa 
fra dette tidspunkt blev præget af den samme 
folkestamme — Nordboerne, og først et par 
hundrede år senere hører vi hos den græske histo
riker Prokopios, at man inden for denne folke
stamme igen skelnede mellem goterne og nogle 
andre stammer, der beboede den skandinaviske 
halvø, kaldet Thule, og danerne, som havde slået 
sig ned i Jylland; men fra denne grå oldtid og 
indtil vore dage er disse nærbeslægtede folk set 
udefra dog altid blevet opfattet som en enhed 
under betegnelsen skandinaver.

Vi må vedkende os, at der i århundrenes løb er 
flydt meget dyrebart broderblod imellem os, men 
imellem de blodige fejder har fællesskabsfølel
sen dog atter og atter skudt de smukkeste skud 
— de skud, der aldrig har været mere friske og 
livskraftige end i dag. Vi må blot forstå, at de 
nordiske folks nationalkarakter er af en sådan 
art, at den nordiske enhedstankes midler til sin 
endelige realisation altid må være begrænset til 
de absolut frivillige under anerkendelse af en
keltstaternes fulde rådighed over de indre an
liggender. Forsøg i århundrenes løb i en hvilken 
som helst anden retning på at binde Nordens 
folk sammen har kun ført til søndring og øde
læggelse af den kærlige forbindelse og det gode 
broderskab imellem os, som gang på gang såvel 
fra svensk side som fra dansk side er blevet un
derstreget som nødvendigt til at fremme fælles 
bedste.

Det er mere end glædeligt at erfare, at den 
praktiske skandinavisme, som den udfolder sig i 
dag, i modsætning til akademikernes og de aka
demiske politikeres ideologiske skandinavisme i 
forrige århundrede, har forstået, at skal vore 
lande og vore folk virkelig bindes sammen til en 
enhed, der med myndighed og respekt kan op
træde overfor den store verden omkring os, må
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de utallige små bånd af mere praktisk art først 
knyttes.

Man har forstået, at de gensidige private ven
skaber mellem byer og mennesker på begge sider 
af Kattegat og Øresund betyder adskilligt mere 
end mange internordiske kongresser, og man har 
forstået, at de nære økonomiske forbindelser mel
lem vore lande sammen med fælles retspleje og 
gensidig retshjælp samt andet mere, f. eks. dette 
vort stævne her i Båstad i disse dage, er bånd, 
der langt stærkere binder os sammen end forti
dens dynastiske og politiske forbindelser.

DE STORPOLITISKE LINIER må vi dog 
ikke glemme. I en ond verden uden om os 

må vi forstå, at forsvarsforbund og fælles uden
rigspolitik, som der så ofte har været tale om, 
nok kan gøre nytte for en tid, men hvis der ikke 
etableres en fælles organisation af hele Nordens 
udenrigstjeneste, vil der før eller senere uvilkår
ligt eller muligvis fremprovokeret af fremmede 
magter, som det så ofte har været tilfældet i de 
forløbne århundreder, opstå nuancer i enkeltsta
ternes udenrigspolitik, der kan bevirke, at for
svarsforbund og fælles udenrigspolitik må ophæ
ves, og vi enkeltvis bliver bytte for fremmede 
rovfugle, der har fået i sinde at slå sig ned på 
vore kyster.

På gravmindesmærket over slaget ved Lund 
hin blodige 4. december 1676 — vel det mest for
bitrede slag, der nogen sinde er udkæmpet mel
lem os — står Henrik Gerners kendte strofer:

Her ligger kecke Mcnd, hvis Been og Blod er blandet 
iblandt hinanden saa, at ingen siger andet 
end de er aff een Slect, de var oc aff een Troe, 
dog kunde de med Fred ey hos hinanden boe.

Disse ord udtrykte en dyb sandhed, da de blev 
skrevet i slutningen af 1600-tallet, idet de blev 
skrevet på baggrund af de foregående tiders 
fjendtligheder og krige imellem os; men i dag 
passer slutningslinien »de kunde med Fred ey 
hos hinanden boe« ikke. Vore folk har taget lære 
af de svundne århundreders fejlagtige politik, og 
vi har forstået og forstår mere og mere, at skal 
Norden få en lys og lykkelig fremtid, kan denne 
kun skabes gennem et så nært samarbejde som 
muligt mellem vore lande indadtil og en fælles 
optræden overfor den store verden uden om os.

Nordens enhed har en organisk vækst og ska
bes derfor kun langsomt, men den skabes — lyk
kelige tanke for alle vi brødre i Norden!

Vi danske er i dag kommet på besøg hos jer, 
svenske frænder, og vi takker jer for gæstfrihe
den mod os. Vi takker Sverige for, hvad det var 
for os! Vi takker Sverige for den ungdom, der 
fra Skånes sletter til Jämtlands skove og Väster
bottens elve frivilligt meldte sig til kamp under 
Dannebrog, da vi i forrige århundrede kæmpede 

vore forbitrede kampe for at værne Nordens syd
grænse mod rovfuglene fra syd. Mange af den 
svenske ungdom vendte aldrig tilbage til foster
landet, men fandt deres grave side om side med 
danske soldater i Slesvigs jord — Slesvigs for 
os danske så elskede og omstridte jord.

Nu finder vi deres grave under vildrosens 
drys langs Sønderjyllands skovkanter og mark
hegn.

Æret være deres minde! — Vi vil værne deres 
sidste hvilesteder — værdige sønner af »Frihetens 
stamort på jorden!«

Værdige sønner af »Frihetens stamort på jor
den!« var også den svenske ungdom, der i dette 
århundrede fulgte blodets røst og stævnede til 
Suomis land, dér hvor Nordens vej forsvinder i 
vildmarken, rede til at ofre liv og lemmer i kamp 
for vort broderland Finland og derved også for 
hele Nordens frihed. Deres navne lyser over det 
karelske Næs, over Salla og skovene nord for 
Ladoga!

Og vi danske takker Sverige for, hvad det var 
for os, da lysene sluktes langs vore kyster, og 
dæmpede åretag i den mørke nat sled vore både 
med flygtninge tværs over Øresund mod lysenes 
perlerækker på den svenske strand.

VI TAKKER SVERIGE FOR BRODERSIND 
MOD DANMARK!

Den, der gengiver dette uddrag af arkivar 
Hofmansens manende tale, kom med lovlig 
grund lidt for sent til middagen og overværede 
derfor talen fra salens baggrund. Det var en op
levelse at kunne iagttage de interesseret lytten
des ansigtsudtryk, der mere end ord fortalte, at 
man såvel fra svensk som fra dansk side kunne 
tiltræde hvert ord og hver tanke i den vægtige 
tale. Ikke sært, at aftenens forløb blev så vellyk
ket. Arkivaren havde slået tonen an, og andre 
fulgte den op og ydede deres bidrag til den nor
diske fællesskabsfølelse, der i de kommende år 
vil vokse og bære broderfolkene frem til det fæl
les ståsted, der er målet. P V NI
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ODSHERREDS GAMLE KROER
Hvad skeletfund og byfogedakter fortæller om den gamle „hyggelige“ landevejskro

Af lokalhistorikeren Sophus Jensen.

Den gamle, hyggelige landevejskro 
med tilhørende rejselade, der, omgivet af de 

store, gamle lindetræer, i mangfoldige slægtled har 
ligget ved alfar vej som et uundværligt hvilested for 
vejfarende, såvel mennesker som dyr, er de fleste 
steder i det danske landskab desværre blevet en saga. 
Men lige op til slutningen af forrige århundrede var 
der ikke så få af disse gamle krosteder her i Odsherred, 
og her skal dvæles lidt ved dem og fortælles nogle 
træk af deres historie.

Odsherred blev i 1800-tallet af »Probenreuterne« — 
datidens handelsrejsende — som i forretningsanliggen
der måtte aflægge herredets hovedstad Nykøbing deres 
besøg, kaldt »Sibirien«. Dette navn var dengang også 
ganske betegnende for Sjællands nordvestligste lands
del. Thi hele herredet og dets købstad lå gennem år
hundreder og sov tornerosesøvn godt gemt bag de store 
skove og langt borte fra de gamle kongeveje. De høje 
herrer ved hoffet nåede sjældent længere op i Ods
herred end til lensmanden på Dragsholm. Det meste 
af herredet var kongens gods. Blandt konger, som per
sonligt har ledet jagter heroppe, er kongerækkens stør
ste jæger, salig Frederik den Anden, og Christian den 
Ottende.

Den hurtigste rejse til og fra Nykøbing omtrent lige 
op til år 1900 var over »vandene«, som det kaldtes. Det 
første stykke fra købstaden gik med vogn ad lande
vejen til Egebjerg. Denne vej langs Isefjorden regnes 
nu for en af landets smukkeste. Men i gamle dage, da 
rejsen foregik med en knirkende vogn ad elendige, 
hullede veje, hvor den rejsende uafladelig var udsat 
for bums og stød, kan man forstå, at han har blæst 
alverdens skønhed et stykke og blot haft den ene 
tanke: Bare rejsens mål var nået.

Kvinderne og Færgefarten
Men genvordighederne var ikke overstået med denne 

køretur. Man kunne ikke komme længere med vogn 
end til færgekroen på »Kongsøre Nebe«, som det den
gang hed. Derfra måtte man i åben båd færges over 
fjorden til næsset på Holbæksiden. På vinterdage, når 
man ofte i dårligt og sludfuldt vejr måtte vente i time
vis, var slig en rejse igennem Odsherred sandelig ikke 
narrestreger, særlig når der var kvinder og børn eller 
svagelige personer i rejseselskabet.

Og rejsen var næsten endnu værre, hvis man fort
satte kørslen længere mod syd til Gundestrup. Her 
blev først oprettet færgekro i det herrens år 1848. Før 
den tid måtte rejsende, der fra den anden side fjorden 
skulle over til Gundestrupsiden — altså færges fra 

Audebo til Gundestrup — stikke ild i tangbunkerne 
ved stranden. Med dette primitive signal tilkendegav 
man kvinderne i de små fiskerhuse i Gundestrup, at 
man ønskede at blive færget over. Kuriøst nok var det 
kvinderne, som havde denne bestilling. De fik i færge
penge den sum af 4 skilling. Da dæmningen blev an
lagt, afstod Gundestrup-kroens ejer, farver Anton 
Kønicke i Nykøbing, færgeretten.

Som man vil se, var det med føje, datidens handels
rejsende kunne sammenligne en vinterrejse til Nykø
bing med en rejse i det mørke Rusland. Lagde man 
rejsen over Staarup, var kørselsforholdene ikke bedre. 
Hovedvejen gik dengang over Højby og ud over lyn
gen til Høve. En gammel skrivelse giver et fortræffeligt 
billede af datidens vejforhold.

I vinteren 1799, da byfoged Kindler havde foretaget 
en rejse fra Nykøbing til Adlersborg, skrev han om 
dette sit eventyr, at vejen, han måtte passere — gen
nem hele Højby sogn — ikke alene var fuld af 
»Slaug«, men at den endog gik snart over ledstolper 
og snart over grøfter og diger. Ja, selv vejen på Nykø
bings byjord havde huller på en og to alens dybde, 
og inde i købstadens gader og stræder gik borgernes 
mange uringede svin og rodede brostenene op. Ikke så 
løjerligt, at den gæve byfoged har fundet anledning til 
at nedskrive en klage over rejsens besværligheder. På 
grundlag af disse elendige vejforhold vil man forstå, 
at den gamle kro har været et uundværligt gode for 
mennesker og dyr, selv om den også har haft en 
skyggeside i datidens umådeholdenhed med drik og 
slagsmål.

Den sidste nat i krofars himmelseng
At nedsætte sig som kromand i gamle dage var be

tydeligt nemmere end nutildags, særlig når man boede 
lidt afsides. Da gjaldt det blot om at få anskaffet 
rigeligt med den danske brændevin, som sammen med 
hjemmebrygget øl var hovedtraktementet. Så kunne 
virksomheden begynde med det samme og gik ganske 
nydeligt, til en skønne dag et af datidens voldsomme 
slagsmål eller måske et drab, der havde haft vedkom
mende kro til skueplads, kom den Nykøbing-byfoged 
for øre. Da kunne det hænde, at geschæften omsider 
blev lukket. Men så rejste »krofar« blot hen i et andet 
sogn og begyndte der at vederkvæge andre tørstige 
sjæle.

Ved hovedlandevejen lå de store, såkaldte »KgL pri
vilegerede kroer«, men som nævnt var der masser af 
ulovlige krohold i Odsherred. For begge kategoriers 
vedkommende var de bedste gæster de omrejsende 
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bissekræmmere med deres kramkiste og med al deres 
jordiske mammon på sig i kontanter. Og enten en så
dan celeber gæst kom til krostedet på apostlenes heste 
eller på datidens almindeligste måde, højt til hest på 
et gammelt øg, gjaldt det for værten om at give ham 
det indtryk, at han her var i tryghedens havn.

Når den sene aftentime kom, blev den rejsende ført 
ud til det brolagte sengekammer, eller han nød på de 
større kroer den hæder at hvile i krofolkenes herlige 
himmelseng med de mange, store dyner. Såsnart tælle
pråsen var slukket, faldt den mødige gæst som regel 
i søvn, og for mange blev det den sidste. For mange 
af datidens kromænd havde den slemme vane at ekspe
dere disse bissekræmmere over i en anden og bedre 
verden på en diskret måde. Og heri var de specialister.

Først hundrede af år efter, at de selv har sagt denne 
verdens glæder farvel, har man fundet sporene af deres 
forbrydelser. Jeg skal her blot hentyde til skeletfund 
f. eks.på Vestre Lyng, i Sonnerup, ved Pindals kro, 
ja, selv på hovedgaden i Nykøbing o.s.v., allesammen 
fund, som er gjort ved de gamle krosteder.

Her skal nu gengives en skrivelse fra byfoged Kind
ler under datoen 12. januar 1799 om et ulovligt kro
hold, der sikkert har været forløberen for den forlængst 
nedlagte »Ny kro« ved Svinninge, som lå ved vejen 
op til Asmindrup kirke og by.

Byfogdens beretning
Den Højby præst hed i de dage Muller, og han mod

tog brev fra Kindler med følgende indhold:
»Den omløbende Betler Gad, som fik afdøde Kro

mand Holms Enke i Højby, har søgt om Privilegium 
paa Krohold i Svinninge, hvorefter jeg har faaet Ordre 
at afgive min Erklæring, hvilket sidste jeg anser for en 
af mine Embeds vigtigste Pligter, da Folkets Ve og Vel 
ofte beror paa Attester, og Kongen selv, saa vel som 
hans Collegier føres bag Lyset, saa at skyldige og 
uskyldige kan derved lide Uret. Højby Kro var i de 
ældre Tider bekendt for Stodderes og Kæltringers Sam
lingsplads. Efter Holms Død talte Deres Velærværdig
hed ofte med mig, om ikke denne Kro kunde afskaffes, 
nu Manden var død, og hans nu ugifte Enke ikke 
holdt ordentligt Hus.

Efter hendes Giftermaal med Gad har De adskillige 
Gange, endog i Selskaber, talt om, at Gad holdt et 
liderligt Hus og Kro, hvorfor jeg paa Embeds Vegne 
har først adskillige Gange gjort Advarsler; men da 
disse ikke kunde hjælpe, gjort Saggivelse og afsagt 
Domme, hvorefter intet er exekveret, da der hos Gad 
pg hans Kone ej fandtes for 4 Skillings Værdi.

Som Præst og Ven udbeder jeg mig Deres skriftlige 
Tanker, om De tror, at der i Højby behøves Kro, og 
at Gad og hans Kone derpaa bør have Bevilling. Thi 
i Svinninge behøves ikke alene ingen Kro; men vil 
endog have sine onde Følger, da jeg adskillige Gange 
af Præsten i Sognet er baade mundtlig og skriftligt 
underrettet om, at denne Bys Ungdom og unge Karle 
er de uordentligste og liderligste i hele Herredet, hvil

ket jeg adskillige Gange selv har erfaret og derefter 
gjort Saggivelse, samt dømt den Husmand, som holdt 
en ulovlig Kro, der mentes at være Hovedaarsagen til 
Ungdommens og de ældres Liderlighed med Drik, der 
med Udflytningen her paa Kongens Gods er maaske 
større nu end paa noget andet Sted i Sjælland«.

Om præstens stilling til sagen vides intet, da hans 
svar ikke er blevet bevaret. Men byfoged Kindler 
førte en hård kamp med de mange kroer, både lovlige 
og ulovlige. Han skriver også:

»Efter mine Tanker er Kroer i disse to Byer, Højby 
og Svinninge, ganske unødvendige og maaske skade
lige, da ej alene de Bønder, som har faaet mere, end de 
burde i Købstaden, sjældent kører forbi Kroerne, og 
naar der er en privilegeret Kro i Byen, er den Sam
lingsplads om Aftenen og Natten for Tjenestetyendet, 
som almindelig i denne Egn tror sig fri for alt Arbejde 
eller Husbondens Tiltale, naar Dagen er endt, under 
Paaskud af, at Aftenen og Natten er deres egen«.

Men af de gamle skrivelser ses det, at Gad alligevel, 
trods byfogdens modstand, har fået sin ansøgning ført 
igennem, for året efter, anno 1800, skriver Kindler bl. a. 
følgende:

»Efter Københavns sidste store Brand strejfede en 
Mængde omkring her i Landet og foregav at være 
Vandrende og Husvilde, hvori Gad var en, som fandt 
en Mage i afdøde Holms Enke i Højby. Næppe var 
han kommen i Samkvem med hende, før her holdtes 
en uordentlig og ulovlig Kro med Drik og Slagsmaal, 
Nat og Dag. Det Hus’ Beliggenhed, hvor han for nær
værende Tid bor, er straks ved Landevejen paa denne 
Side Svinninge, derved helt bekvemt til en Slukefter- 
Kro, hvor enhver til og fra Byen (Nykøbing) farende 
Drukkenbolt, som der desværre gives en Del af her 
paa Kongens Gods, har Lejlighed til at spilde Tid og 
Penge til sin egen og Kreaturets Ruin, da der ikke 
engang findes et Hønsehus, endmindre Skur til Ly for 
en Hest. At Gad ikke har Ildsted eller Skorsten over 
Taget, vil formodentlig Branddirektøren gøre Paatale 
om«.

Luksus kan altså ikke siges at have præget den gæve 
Gads nye kro, hovedlandevejen gik ellers før den tid 
længere vest på igennem Højby over lyngen til Høve. 
Herude på Højby lyng lå den gamle kro, som nu Gad 
flyttede op til landevejen ved Svinninge. Deraf navnet 
»Ny kro«. Denne kro blev først nedlagt i 1800-årenes 
slutning.

En af Odsherreds gamle byremser lyder således:
»Smør tykt paa Ellingegaard, 
spar paa Flæsket i Højby, 
Flæskesværen i Nygaard, 
Kælderpigen i Staarup«.

De tre første linier er letforståelige, men den sidste 
linie er mere vanskelig for efterverdenen at tyde. Men 
da denne remse er af yngre dato, er det meget muligt, 
at der med »Kælderpigen« hentydes til kromand Holms 
letlevende enke.

Ude ved Sejerø bugt, i en herlig vild natur, omgivet 
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af lyng, strand og den store »Pindens mose«, som det 
gamle navn var, lå den nu nedlagte Pindals kro. Den 
kunne med disse omgivelser danne illustrationer til 
de ypperlige skildringer af gamle kroer, Carit Etlar 
har givet. Og som disse har den rigtige gamle Pindals 
kro haft sine dramaer. Den har oplevet svenskekrigens 
hærgen og huset vort lands egne landsknægte. Vi 
havde i midten af forrige århundrede rytterregimenter 
liggende fast fire steder i Odsherred. Og i kroens nær
hed lå det gamle rettersted, hvor de mishandlede lig 
lå på hjul og stejle ved landevejen til skræk og advarsel 
for de vejfarende.

Men hvad har kroen ikke oplevet i det daglige liv, 
med drukne bønder og rejsende folk og handelsmænd, 
med slagsmål og drab. Skeletfundene ved kroen kan 
vel ikke henføres til krofolkenes gerninger alene. Man
gen en slagsbroder er måske endt på hovedet i Pindals 
mose.

Når bønder i de tider havde været i Nykøbing, kørte 
de flere vogne sammen, i reglen et helt vogntog, og det 
regnedes dengang mand og mand imellem ikke for en 
rejse til Nykøbing, hvis man ikke havde fået sig en 
ordentlig rus. Gamle folk har berettet, at ofte, når et 
sådant vogntog nåede Pindals kro på hjemvejen fra 
Nykøbing, stod bønderne af vognene og tog livtag, af 
datidens bønder kaldet »Vommetag«. Og det gik da 
tit på næverne løs.

Set med nutidens øjne har livet ved og på kroen 
været et broget billede at skue. Det sidste år, Pindals
kroen bestod, berettede de lokale blade, at der i ler
væggen i skænkestuen var fundet et indmuret jern
skrin med gamle sølvdalere i. Dette fund har jeg ved 
personlig undersøgelse aldrig kunnet få bekræftet. Men 
den sidste kromand på Pindalen var jo, som de fleste 
ved, en stor spøgefugl. Så dette pengefund var nok 
lavet som et fikst reklamepåfund.

Men i dag ligger Pindalskroens ruiner og ruger over 
dens mange hemmeligheder, medens stormene fra 
Sejerø bugt vildt suser hen over tomterne.

Sophus Jensen.

7-MatyMilc 
over en nordjysk by

Svensk ægtepars fund i Vester Hassing.

IDEN TIDLIGE MORGENSTUND hersker der 
travlhed i gårdens stalde. Der skal røgtes og mal
kes, arbejdet går rask, malkemaskinen snurrer hygge

ligt med durrende toner, der giver genlyd ud over 
gårdspladsen. Spandene skurrer hen ad toppede bro
sten, karlene jager på, det gælder om, at spandene i 
rette tid er anbragt ved vejen, så de kan tages op af 

vognen, der kører ind til mejeriet. Inde i byen haster 
mænd af sted til arbejdspladsen, travle husmødre går 
på indkøb, selv børnene er tidlig på færde, svingende 
skolemappen drager de mod den røde bygning, hvor 
landsbyens skole har tilhuse, andre drager med tog 
eller rutebil til de højere skoler i Aalborg. Sådan våg
ner landsbyen op til liv og arbejde i vor mekaniske og 
tekniske tidsalder og ingen tænker på, at der for år
hundreder tilbage også var et pulserende liv, omend 
på anden måde, i Vester Hassing. Lad os da gå tilbage 
og se lidt på byen, dens liv og beboere. Fæstegårde, 
huse, storgårde og adelsgårde lå tæt sammenbygget, 
ofte dannede kun en smal rende skel mellem dem. Be
boerne bestod af adelige eller folk af gammel fribonde- 
æt, de såkaldte knaber.

Når solen steg af hav, kunne man møde den gamle 
byhyrde, der ved byleddet stod med foldede hænder 
over den fedtede kabuds, andægtig lyttende til kirkens 
klokker, der forkyndte, at nu var dagen inde til arbej
dets gang, og først når de afsluttende bedeslag havde 
lydt, åbnede hyrden leddet for at genne den store fåre- 
flok til græsning på de fælles agre nord for byen. Be
boerne havde deres eget liv, hyldende de gamle ord:

Vær sparsom med meget, 
vær nøjsom med lidt, 
lad enighed regere, 
lad hver have fred med sit.

Sparsomme, nøjsomme var de; derimod kunne det 
knibe med enighed og fred. Store stridigheder opstod i 
arvespørgsmål; selv den ubetydelige skelrende var tit 
årsag til ufred så sindene kogte af raseri, selv mellem 
naboer, der ellers levede i god fordragelighed, men 
tingbøgerne vidner den dag i dag om tvist, kævl og 
ævl. Efter endt rettergang forenedes de stridende par
ter ofte igen; ved et gevaldigt gilde kunne det gode 
naboskab atter oprettes. Modsat tog man selv affære 
og gav den formastelige et livfuld hug.

Dette skete, da den kivagtige Rickard Munck engang 
red ind i naboens gård, drog sin kårde og knuste alle 
ruder. Efter den stævning, der fulgte, påstod Rickard, 
at ruderne var hans egne, for naboen havde købt dem, 
men aldrig betalt. Rickard holdt sig ikke for god til at 
tage sig et godt bæger med bønderne, og under et så
dant drikkelag gerådede de i vildt slagsmål, hvor en 
bonde fik lejlighed til at rage hatten af Rickard og 
vælte ham omkuld, hvilket var en forsmædelse for 
Rickard, der gerne pralede af sin adelige byrd, der dog 
formenes at være noget tvivlsom — men naboen havde 
fået sin hævn. —

På adelsgården Hougård boede velbyrdige hr. Thor- 
luf Pedersen og fru Merethe. De havde en datter Gyde, 
gift med Jens Hval, som 1407 havde Hassinggård i fæ
ste, og deres søn var Thorluf Hval. Gydes søster, Ma
rine, var gift med Niels Basse, også der var en søn 
Thorluf. Til Vor Frue kloster i Aalborg skænkede de 
to fætre, Thorluf Hval og Thorluf Basse, Overbygård, 
i Star, for at få sjælemesser læst over dem selv og deres 
forfædre. Med denne gave opfyldte fætrene deres for
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ældres ønske. Thorluf Hval fik Hougård, hans datter 
blev gift med Per Bildt, der ca. 1500 fik Hougård. 
Dette navn, Bildt, nævnes 1442 i Viborg landsting, hvor 
en Thomas Bildt er vidne. Slægten findes i Hillcrslev 
sogn, Thisted amt, og flere andre steder, en gren af den 
er i Sverige. På Gandrupgård her i Vester Hassing 
boede 1525 Jørgen Bildt, hans søn, Thomas, fik Adels
gården, Dalsgård, her. Denne gård blev så at sige skå
ret igennem, da amtsvejen Aalborg-Hals blev lagt så
dan, at rålingen kom nord for vejen og udlængerne 
syd for vejen. Forlængst er Dalsgård nedrevet; men 
endnu eksisterer en ejendom, der ligger udenfor byen 
ved bakkedraget, og kaldes Dalsgårdshøj. — Per Bildt 
havde også en søn, Knud, som var i kongens tjeneste, 
og var så højt anskrevet, at kongen, Frederik den An
den, skænkede ham Overbygård i året 1566, netop den 
gård, der af slægten blev skænket klosteret i Aalborg; 
men nu var dette kloster lagt øde, og gården kom igen 
til Bildt’erne. 1580 har Knuds broder, Henrik, Hou
gård, og hans hustru er Maren Prip, en datter af lens
manden på Pandum. Henrik og Maren havde ingen 
børn. Til kirken gav de prædikestol og alter for at blive 
begravede der. I 1613 døde Henrik, og Maren får til
stået livsophold i gården, hun skal være fyldt 100 år, 
inden hun døde 1650.

NU VAR ADELSTIDEN FORBI. I Hougaard 
havde omegnens adel ofte været samlet til et 

muntert gilde, hvor adstadige herrer ved det solide bord 
lod sølvstobenes indhold smage, damerne beundrede de 
unge adelsfrøkener, der graciøst trippede en menuets 
vanskelige trin, sammen med de høviske, bukkende 
ungersvende. Den gamle adelsgård blev fæstegård, se
nere boede her stoute bønder, som i dag har talrige 
efterkommere blandt beboerne.

I 1906 udstykkedes jorden, bygningerne blev revet 
ned, og nu ligger elværk og andelsmejeri der, og snur
rende maskiner har afløst tonerne fra de spinkle fioler, 
som forhen lød fra den gamle gård. Gemt og glemt var 
Bildt’erne, kun en minderune var ristet dem på kirkens 
inventar; men hvor mange tænkte vel på det. Men en 
skønne dag skete der noget, som fik Adelsgårdens be
boere til at stå lyslevende for de tre af byens borgere, 
som overværede denne begivenhed.

I 1948, en søndag i august måned, hvor luften var 
lummer og regnen silede fra tætte, grå skyer, sådan 
som det havde gjort i flere dage, kom en enlig bil ad 
den ellers stærkt trafikerede landevej og kørte mod 
kirken. Bilen vakte opmærksomhed ved det svenske 
nationalitetsmærke. Passagererne var en herre og dame 
og en lille dreng, som gik ind på kirkegården. Trods 
regnen gik de søgende rundt, men tilsyneladende fandt 
de ikke noget, og de henvendte sig da i præstegården 
og rettede ønske om at måtte se kirken, hvilket sogne
præsten beredvilligt tillod. Præsten fulgte med ind i 
kirken, og da skete det: Den fremmede dame stod med 
et ganske stille og betaget, thi her stod hun foran sine 
forfædres initialer, deres storslåede gaver, tilmed fandt 

hun våbenmærket. Med tårer i øjnene udbrød hun: 
»Hvad jeg i øjeblikket føler, kan jeg ikke udtrykke i 
ord, forstår De mig, her har mine forfædre overværet 
gudstjeneste, søgt hertil i livets med- og modgang, nu 
står jeg her 400 år efter og finder deres minder be
varet«. — Efter besøget i kirken inviterede præsten de 
fremmede ind i præstegården og her blev slægten 
grundigt gennemgået. Det viste sig, at gæsterne var 
øversteløjtnant ved Kungl. Bohusläns Regiment i 
Uddevalla, Sven Hallenborg og frue, født Bildt, og 
deres 10-årige søn. De havde ferieret ved et af vest
kystens badesteder; men da de vidste lidt om, at slæg
ten havde rod i Danmark, ville de besøge forskellige 
steder, og kom også til Thisted. Her blev de gjort op
mærksom på Vester Hassing, hvor et besøg kunne 
aflægges på den sidste feriedag. Opholdet blev på nogle 
timer, da de skulle med båden fra Frederikshavn; men 
det var umuligt at vise gæsterne rundt, da vejret rasede 
med torden og lyn, som ikke var kendt i mands minde. 
— En tid efter modtog jeg et foredrag, som handlede 
om slægten og den rejse i Danmark, øversteløjtnanten 
havde foretaget. At det var en udbytterig eftermiddag 
for den svenske familie viser sig flere steder, blandt 
andet i: »Det var verkligen en upplevelse att se det 
Bildt’ska våpnet i denna danska kyrka. Märkligt at 
minnet ännu er hölls levande«.

Også vejret hin søndag er nævnt i dette: »Blåsten 
och regnet fortsatte, åsken åter hade tiltaget betydligt, 
så at blixtar dunder och nedslag gåvo intrycket av ett 
slagfält under eld med grovt artilleri«.

Gennem hele dette foredrag, som øversteløjtnanten, 
der nu er forflyttet til Stockholm, holdt i slægtens for
ening, mærkes interessen for slægten og en oprigtig 
glæde over besøget her. Og dette blads læsere kan sik
kert også forstå oberstindens følelser, da hun mødte 
forfædrenes minde i en dansk, gammel landsbykirke.

Gudrun R. Christensen.

UDFLUGT TIL ÆRØ

FOR ET PAR ÅR SIDEN arrangerede amtskreds
bestyrelsen i Odense amt, som dengang omtalt i 

bladet, en udflugt med selskabeligt samvær i den hensigt 
at etablere kontakt mellem medlemmerne og give dem 
lejlighed til at drøfte de fælles problemer, som knytter 
os sammen i Slægtsgårdsforeningen. Med et tilsvarende 
formål arrangerede de tre fynske amters ledelse i år 
en udflugt til Ærø for medlemmer fra hele stiftet. Man 
startede fra Svendborg tirsdag den 24. juli i blæsende, 
men iøvrigt strålende smukt sommervejr. På færgen 
spiste de 70 deltagere frokost og nød turen gennem 
det fynske øhav, og trods iøjnefaldende mangel på 
slægtsgårdsemblemer fandt man hurtigt hinanden og 
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var ved ankomsten til Ærøskøbing rystet sammen til 
et sluttet selskab.

I Ærøskøbing blev udflugten modtaget af redaktør 
Rasmus Jensen, der havde stillet sig til rådighed som 
vor fører på en spadseretur gennem den lille, kønne 
bys gader, hvorefter man samledes på »Harmonien« til 
kaffebord, ved hvilket nogle af vore foreningsmedlem
mer på Ærø havde givet møde. Lokalformanden, gård
ejer H. P. Hansen, Dunkær, bod hjerteligt velkommen, 
og Bjergskov kvitterede for den gode modtagelse. Efter 
kaffen beså man pr. rutebil og under førstelærer Kri
stensens kyndige ledelse den smukke ærøske natur, 
derunder »Svogers træ« på Rise bakke med den stor
slåede udsigt, Ommel by, Marstal inclusivc kirken og 
modelskibssamlingen, Drejet samt Voderup klinter og 
Søbygård.

Godt sultne efter alle disse indtryk samledes man ved 

18.30-tiden til spisning på Bregninge kro, hvor det 
trods ihærdige anstrengelser ikke lykkedes os at tømme 
kromandens fade med dejlig mad. Da sulten var stillet, 
fik arkivar P. K. Hofmansen ordet og holdt en meget 
smuk tale om den betydning, det har for et menne
ske at have kulturarven fra et gammelt slægtshjem i 
ryggen. Til slut bød lærer Kristensen farvel fra Ærø, 
og lidt beklemte ved den efterhånden ret stærke blæst 
vinkede man farvel fra færgen til de nye venner på 
Ærø, men trods vipning klaredes turen på bedste 
måde, og den sidste del af rejsen blev overordentlig 
smuk med måneskin over Svendborgsund. Som følge 
af marked i Svendborg havde der været betydeligt 
parkeringsbesvær i morgentimerne, og nu begyndte 
besværet igen, og der faldt nogle hvasse ord om den 
»service«, Svendborg byder sine rejsende i denne 
henseende. B.
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