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Nr. 92 December 1957

Slægtsgården, hjemstavnen og kulturarven...

Af redaktør Sigurd Orjangård, Sollerön, Sverige

I HVERT FOLKS LIV kommer et tidspunkt, 
da folkets historiske følelse vågner, og der 

opstår et bevidst ønske om at kunne overse histo
riens forløb, sammenhængen mellem årsager og 
følger. Hos et folk, som i en periode har været 
underkuet, bliver den historiske forskning et led 
i den stærke åndelige ekspansion, som natur
nødvendigt synes at følge med den genvundne 
frihed. Noget lignende gælder en folkegruppe. 
Når Danmarks bondestand i århundreder levede 
under et hårdt tryk, og når de svenske bønder i 
forrige århundrede led under en krise, som førte 
til den åndelige sultegrænse, var det naturligt, 
efter at disse landes bønder i organisatorisk sam
arbejde havde fundet vejen til øget økonomisk 
tryghed, at behovet for en kulturel indsats gjorde 
sig gældende.

Behovet for historisk viden synes til forudsæt
ning at have en vis grad af kultur og åndelig 
modenhed. At et sådant behov findes i bonde
standen er åbenlyst. En betydelig række af for
skere og folk af bondestanden har frembragt en 
agtværdig hjemstavnslitteratur. Bymuseer er 
skabt, dokumenter er blevet indsamlet og sogne
beskrivelser udarbejdet. I den svenske hjem
stavnsbevægelse har hidtil den historiske forske
lyst og følelsen af pietet for fædrenes virke do
mineret. Dette forhold er glædeligt og også 
berettiget under hensyn til, at den anden side af 
en sund hjemstavnsbevægelse — omsorgen for

(Fortsættes side 4.) Lav sol og lange skygger.
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Om høstsalmerne
--------------- Af pastor Gustav Jørgensen, Fakse ---------------

DER ER EN EGEN STEMNING over 
høstens tid. Selv om meget er forandret fra 

min barndom, da alle: lærere, håndværkere og 
handlende var med i høstarbejdet, og til nu, da 
nogle få med snilde maskiner ordner det hele 
ind imellem regnbygerne.

Men høst er høst, og dens stemning og højtid 
præger alles sind, og glæden og taknemligheden 
for høstens rige gaver må leve i vi menneskers 
sind. Det gav sig udtryk i høstgilderne i min 
barndom. Ja, erindringen om festen efter høst
dagenes hårde slid er et levende minde om ren 
glæde og højtid. Det lange festbord med den 
gamle i gården for bordenden; han bad med be
væget røst: »I Jesu navn går vi til bords —« og 
vi sang: »Regn os til dit vennelag« og »Nu fal
mer skoven trindt om land«. Før der blev sagt 
»velbekomme«, blev der sagt tak til Gud — »for 
mad og drikke rundelig, for dine gaver allesam
men! Gud nåde vore sjæle i Himmerig! Amen.« 
Og så blev der danset på logulvet til ud på de 
små timer.

Selv om de gammeldags høstgilder ikke holdes 
mere, og meget andet er ændret, har vi endnu 
for skik i Danmark at holde høstgudstjeneste i 
kirken, for der må være et sted, hvor vi kan sam
les i glæde og tak; ellers visner livet for vi men
nesker.

Vi har i »Den danske salmebog« fået nye sal
mer og nye kollekter til høstgudstjenesten, der 
hjælper os til at takke Gud og giver os frimodig
hed og glæde til vort liv og arbejde. Der disku
teres meget om tro og gerninger i denne tid, og 
der bliver holdt utallige prædikener om dette i 
vore kirker, om vi frelses ved tro alene, eller 
Gud kræver gode gerninger af os. I høstsal
merne forekommer det mig, at vi får det natur
lige svar. Her siges det klart i nr. 678, at alt er 
Guds — marken vi pløjer og sår i, det er Ham, 
der opholder alle ting (som i Apost, gerninger 

14, 17 »Gud lod sig ikke uden vidnesbyrd, han 
viste jer velgerninger, gav jer regn og frugtbare 
tider fra himmelen og mættede jer med føde og 
fyldte jeres hjerter med glæde.«) Han har givet 
os alt, hvad vi ejer og har; kan vi så sidde med 
hænderne i skødet? Nej, vi skal arbejde med det, 
pløje og så, ja, vi må arbejde med på vor sjæls 
frelse og bede Ham hjælpe os og velsigne os med 
det altsammen. Vi er da hans tjenere, hans børn; 
han velsigner vort arbejde for dagligt brød, der
for takker og priser vi Gud for kærlighed. I 
salmebogen står der desværre: for al hans kær
lighed. Digteren Jakob Knudsen skrev det ene 
ord: kærlighed, og det er et ord, der ikke kan 
udvides og gøres stærkere; det er derimod blevet 
svækket og trådt fladt ved den redelige tilføjelse, 
der ganske vist gør det lettere at synge. Men vi 
bør ikke »forbedre« en digters ord.

VI STAR I GÆLD TIL GUD og kan slet 
ikke betale for alle hans gaver. Hvad kan 

vi gøre? Målt med hans gavmildhed og kærlig
hed er vort så lidt. Ja, vi skal bruge de evner og 
kræfter, han har givet os og leve det liv, han 
har genfødt os til i dåben, være hans lydige og 
taknemmelige børn og derfor arbejde flittigt med 
alle hans gaver og sige nej til fristeren og fjen
den. Men målt med Gud må vi bekende:

»Vi kan jo intet give, som nogen ting er værd, 
men tag vort stakkels hjerte, så ringe som det er«. 
Thi »alle gode gaver de kommer oven ned, 
så fak da Gud, ja pris dog Gud

for kærlighed!«

Vor løn for arbejdet? Vor ære som dygtig 
landmand og vor magt? Der er ingen plads for 
disse tanker og disse krav; det er Guds altsam
men, som han har givet mig til låns.

»Han er jo den, hvis vilje opholder alle ting« 
og giver hans småbørn dagligt brød; derfor må 
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vi ikke kræve, men takke Gud »så mild, så rig 
og rund, for korn i hæs og lader, for godt i allen 
stund!«

Den anden nye høstsalme, nr. 675, er oversat 
fra svensk. »Du gav mig, o Herre, en lod af din 
jord«, det gælder for alle landsmænd, men sær
lig tydeligt og ligetil for landmanden. Kristentro 
har med hele vort menneskeliv at gøre, også med 
vort daglige liv med at dyrke jorden. Salmen 
siger: vort hjem, ejendom, ægteskab, jorden, 
avlen i laden er ikke noget, der er vor tro uved
kommende. Vi skal ikke forsøge at svinge os op 
i en højere åndelig verden end den, Gud har 
givet os, eller tage et særligt »åndeligt« ansigt 
på, når vi skal leve i troen på Gud; nej, det er 
i det daglige, i hjem og arbejde, at jeg tror på 
Gud Fader den almægtige, himlens og jordens 
skaber. Livet her er hans gave til os og vor 
opgave.

»Du gav mig, o Herre, en lod af din jord, 
som jeg nu min egen må kalde.
Du gav mig et dagværk og brød til mit bord.
Her lever jeg trygt på dit mægtige ord, 
der taler til mig som til alle.
Her bygtes mit bo, her nyder jeg ro 
og kan dig med glæde påkalde.«

Hele jorden er Guds, Han er godsejeren og 
alt er hans gave til os. Men den jord, som jeg 
har fået som hans gave, kalder jeg min egen, 
skønt den tilhører Gud. Livet, mit dagværk, brø
det på bordet, — det har jeg fået altsammen. 
Derved får livet mening og indhold, når det er 
Gud og ikke en tilfældighed eller en blind 
skæbne, der har sat mig her.

»Af henfarne slægter jeg arved den vang, 
hvis muld jeg for udsæd nu pløjer.
Her rydded de marken for stene engang 
og dyrked den siden med suk eller sang. 
Nu, Herre, for dig jeg mig bøjer: 
Den mark, som blev min, var altid dog din. 
Min tanke til dig jeg ophøjer.«

Vi er et led i kæden i slægtsgården. En gang 
levede vore forfædre her. Nu er de borte, og nu 
er det min tur, og det, jeg skal bygge, bliver 
bygget på deres arbejde; på det får vi lov at 
bygge videre.

Jorden, gården, rig på minder fra henfarne 
slægter, de gamles slid, suk og sang, er forudsæt
ningen for min tilværelse i dag. Som led i kæden 
bøjer vi os for Ham, der bliver og er under alle 
omskiftelser, den evige, trofaste, gavmilde Gud.

»Så lær mig at leve, o Gud, som jeg kan, 
frimodigt som fuglen i skove, 
og takke for regnen, som Vander mit land, 
for solskin og varme i sommerens brand, 
for avl i min lade dig love.
Hvad magted jeg vel, om du ej gav held ?
Det vokser jo, medens vi sove.«

Det giver frimodighed og taknemlighed. Vi 
kan pløje, harve, tromle og så; men væksten? 
Vi er afhængige af noget, som vi slet ikke er 
herre over, men må takke Ham, der lader det 
vokse, medens vi sove. Og vi beder, Herre! at 
du vil »lære os, dig til behag at bruge det pund, 
mig blev givet, at fylde med hæderligt virke 
min dag«, i tro på dig og i din tjeneste!

Det store bud siger: Du skal elske Herren, 
din Gud og din næste som dig selv — »at hjælpe 
og værne om den, som er svag, at elske, thi deri 
er livet.« At elske, det er nøglen, der lukker 
døren op til livets rigdom, og som åbner døren 
ind i Gudshuset, det er vor inderligste bøn:

»Giv mig til sidst et navn, Herre Krist, 
som er i din livsbog indskrevet.«

Vi vil også gerne synge den gamle høstsalme:

»Ham takker alle vi med sang 
for alt, hvad han har givet, 
for hvad han vokse lod i vang, 
for ordet og for livet.«

Gustav Jørgensen, Fakse præstegård.

Slægtsgården, hjemstavnen ...
Fortsat fra side 1.

hjemstavnens fremtid — varetages på andre 
måder, bl. a. ved den økonomiske foreningsbevæ
gelse og de ideelle ungdomsorganisationer. Der 
savnes således hos vor tids bønder ingenlunde 
forståelse af det humanistiske ideal, som Anatole 
France i en tale til studenterne udtrykte således: 
»Det er ikke tilstrækkeligt bare at leve i nuet, 
som blot er et uafbrudt flygtende punkt. Det 
må den, som vil give livet en menneskelig 
og skøn afrunding, søge at forlænge det tilbage 
i det forbigangne såvel som ud i fremtiden, til 
fortiden gennem studier og til fremtiden gennem 
forventning og drøm.«

Jordbrugets og bondestandens historie har 
måske i mindre grad været genstand for en be
mærkelsesværdig opmærksomhed fra historiske 
forskeres og forfatteres side i Sverige end i Dan
mark. Muligvis hænger dette sammen med, at 
bondens næringsvej hos os glemtes under den 
voldsomme sociale omvæltning i 1800-tallet og 
derefter. Man kan i hvert fald ikke klage på 
manglende materiale eller emnets mindre lok
kende natur. Intet land frembyder mere bemær
kelsesværdige aspekter på dette område end vort 
med de selvejende bønders samfundsbyggende og 
kulturskabende gerning og historiske interesse.
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FOR JORDBRUGETS UNGDOM er kul
turarven af to grunde mere betydningsfuld 
end for storstadens ungdom. Den første grund 

er, at arven er stærkt knyttet til milieuet, livs
førelsen og arbejdet. Livets rytme har for jord
brugets folk været rolig med hel- og halvtoner 
som de overvejende i årenes og årtiernes musik. 
Revolutionstanken har ligget fjernt, og evolutio
nen har næppe været mærkbar fra slægtled til 
slægtled. Bonden er konservativ af en selvophol
delsesdrift, som i første række udløser sig i om
sorgen for gårdens og familiens fremtid. Livet 
på gården og i landsbyen har for alle drejet sig 
om det fælles arbejde og husholdningen med 
arbejdets frugter. Landsbyen var en afsluttet 
verden. Der søgtes ikke impulser udefra, og disse 
blev derfor ikke toneangivende, når de dog kom.

Den anden grund er, at arven blev og endnu 
i dag bliver impulsgivende for livsgerningen. Jeg 
sigter herved til følgende: Før vore middelalder
lige forfædres tid opstod gården som slægtens 
ejendom mere end som individets. Den enkelte 
og øjeblikkelige ejer var forvalter af slægtens 
jord, og dermed fulgte et ansvar, som man tog 
på sig med en stærk følelse af samme og med 
en tålmodighed og en udholdenhed af næsten 
utrolig størrelse. Utallige gårde, f. eks. i Jylland 
og i Smålands og Blekinges grænseegne, brænd
tes gang på gang af de folk, som i hine tider var 
fjender, men utrættelig byggede man atter går
dene op. Man opgav ikke den jord, som skulle 
give brød til den næste generation. Fremtids
håbet svigtede aldrig, og fremtiden skulle vindes 
ved sammenhold i byfællesskabet.

Ingen tør tvivle om, at de vældige opdyrknin
ger, som særlig skete i de sidst afvigte århun
dreder, udførtes for barnets skyld. Nogen økono
misk gevinst kunne sjældent forventes i opdyrke
rens egen livstid. I mange gårdarkiver har jeg 
fundet historien om den gamle husbonde, som 
endnu i halvfjerdsårsalderen brød ny jord op. 
Han ventede næppe for sig selv anden gavn 
deraf end tilfredsstillelsen ved at efterlade arven 
i forøget stand i de unges hænder. En forpagter 
kan ikke forventes at ville tilføre jorden øget 
produktionskraft ved grundforbedringer. Der
imod er det ofte hændt, at han har udsuget jor
den. Når en gård går i arv, forbedres jorden, og 
bygninger opføres eller moderniseres. Bevidst
heden om, at man bygger for efterkommerne, er 
en inspirationskilde af stor betydning.

DEN UNGDOM, som bevidst søger at til
egne sig kulturarven, kender sin plads i 

udviklingens lange og ubrudte kæde. Den har 
med undren og beundring fulgt den udvikling, 
som blev båret oppe af dens egne forfædre. En 
sådan ungdom tager, om den er sund og livs
kraftig, den byrde på sig, som det nu er dens tur

Gammelt bryggegrej.

til at bære. En dyb forståelse af gårdarvingens 
ansvar er den stærkeste grundvold for jordbru
gernes kulturelle indsats. En sådan indsats er 
for begge vore folk en nåde, som vi stille må 
bede om. Hvis et folk blev rykket ud af sin kul
tursammenhæng og uden at tøve kastede sig i 
armene på den internationale udviklings kort
varige åbenbarelsesformer, blev resultatet tom
hed og åndelig hjemløshed, en som oftest ube
vidst horror vacui. Derfor har jordbrugets folk 
den ikke absolut taknemlige men meget betyd
ningsfulde mission at bevare kontinuiteten. Går 
jordbrugets folk bevidst ind til den opgave, vil 
deres indsats afgjort bære frugt.

Ved jordromantiken ligger den fare at prale 
af fædrenes ære, at nyde et dolce far niente i 
skyggen af et tusindårigt mindetræ. Man må se, 
at det ikke er nok med bygningens fundament, 
selv om det er nok så solidt; der må bygges 
videre. Man må se, at det er en traditionalisme 
af degenerationstypen, thi en tradition uden 
fortsættelse er meningsløs, og man må se, at det 
er at nægte at forstå, at »i intet tilfælde er det 
forbigangne fuldstændig gået tabt, eller skal det 
gamle rejse sig i uforandret skikkelse« (Friedr. 
Alb. Lange). Det er at se gården, men ikke 
landsbyen og landskabet eller at se landskabet, 
men ikke fædrelandet.

Det til grund liggende hjemstavnsstudiuin, 
som begynder med gården og slægten, bærer sin 
naturlige frugt i hjem- og hjemstavnsfølelsen og 
fortsætter nødvendigvis i studiet af landets hi
storie og de større kultur sammenhæng. Først da 
forankres landskabet og dets folk i riget og dets 
folk, og hjemstavnsfølelsen vokser til fædrelands
følelse, og nationalbevidstheden ville blive til 
småtskåren snæversynethed, hvis den ikke kon
sekvent førte til de internationale sammenhæng.
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Den sande og værdifulde verdensborger er gået 
fra de små cirkler til de store. Hans mål spræn
ger grænserne, og hans indsats bliver netop ef
fektiv ved, at usynlige, men stærke rodtråde 
binder ham til et uanseligt stykke jord, som er 
fædrenes jord.

Sigurd Orjangård.

Vikingegravpladsen Lindholm høje.

Vi er frænder til egen
På en lyngkronet ås har den kroget sit ved 
som en knytnæves trods mod det vildene vejr. 
Og havblæsten rusked, og frostnætter bed, 
til trækfuglesus gennem vårnatten gled, 
og solen påny vandt sin sejr — 
Og vel fik den skrammer og frønnede sår, 
men trøstig den grønnes dog vår efter vår.

Den blev svedet af havgus og gnavet af vildt 
og i tørkeår tappet for grenenes saft.
Og syntes da løvspring og blomstringen spildt, 
blev atter ad åre dog vejrliget mildt, 
så jorden gav grøde og kraft.
Og egen fik bare for blæsten lidt hæld, 
for rødderne grov den til urgrundens væld.

Men når sommer gik ind, da blev egen et ly 
omkring solsortens fløjten og finkernes bo. 
Og dens kjortel lod natten med spindelvæv sy, 
mens gøgene kukked skærsommer til by 
ad dagningens gyldenhvælvs bro.
— Det samme i skift gennem tusinde år. 
Men egen stod kroget, hvor endnu den står.

Som den krogede eg på den lyngklædte ås 
har vort folk gennem tiderne kæmpet sig frem. 
Blev der spærret en vej, og en dør smak i lås, 
man brød sig en ny, og man fulgte sin kås 
og bjærgede odel og hjem.
Gik stormvejret stridigt med piskende sne, 
man luded som egen for det, der skal ske.

Vi er bondefolk flest og lidt knudret vor gren, 
og vor stamme er furet af tusindårs ar.
Vi har rødder tilbage, hvor flintpilen hven, 
til flintflække-folket og dyssernes sten 
og alle de slægter, der var.
De smuldrer i høje, i urner og jord.
Vi tog deres arv, og af arven vi gror.

Men som egen blev kroget i mangel af læ, 
blev de gamle og bøjet af tyngsel og savn. 
Deres topskud blev stynet og tvunget i knæ 
— Det kaldte man gavnligt for bønder og fæ, 
hvi skulle de frit vælge stavn!
Da hærgede stormen og frostnætters bid.
Kun trodsen blev hærdet i trældommens tid.

Vi er frænder til egen — er bunden og fri — 
Vi har mærker af tusindårstidernes flod — 
Se, løvhanget vifter: Far ud! Vi er fri! 
Men Rødderne graver i urgrundens hi. 
Og hvem kan vel sprænge sin rod?
Vi løstes af tvangen, fik frihed og ret 
— dog stavnsbundne er vi ved odel og æt!

Af de sejlende måger og skyernes drift 
tar vi varsel, om dagen gir sol eller sky — 
Og vi spejder mod tidsmærkers varslende skrift, 
om atter vi står ved et tidehvervs skift?
— om egen vil krones på ny? —
Vort herlige hjemland med høsten i favn!
Vi tror på din fremtid, vi hævder dit navn.

SALOMON ]. FRIFELT
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6^ dcheuet
om

SLÆGTSGÅRDENE

(Referater og citater af vedrørende emner)

Folkepension og generationsskifte

UNDER behandlingen af loven om folkepension 
udtalte folketingsmand Jens Sønderup på et møde 
i Rotbøl:

»Ikke mindst spørgsmålene om skatte- og opsparings
politikken har gjort folkepensionen aktuel, idet den 
økonomiske udvikling har været af den beskaffenhed, 
at renteafkastningen ikke har holdt trit med leveom
kostningernes stigning, og derfor er mange ældre i dag 
i en meget vanskelig situation. De, der er gået stærkest 
mod folkepensionen, er som oftest dem, der i forvejen 
er sikret en rundelig pension. Nogle siger, at forslaget 
er blevet til som følge af bønders og husmænds misun
delse — det er en meget enkelt forklaring; men jeg 
finder, at uligheden mellem pensionerede og ikke-pen- 
sionerede i dag er så stor, at jeg ikke vil være med til 
at opretholde den.

Den håndsrækning, der ydes gennem folkepensionen, 
tror jeg vil lette generationsskiftet, som nu er så stort 
et problem. Vel er det en beskeden begyndelse, vi fore
slår, men vi må håbe og tro, at vi kan få så megen hold 
i den økonomiske udvikling, at vi kan gå videre.«

Folkepensionens mindstebeløb
(Svendborg Avis 9/11 57.)

Spørgsmål:
Hvilke indtægtsgrænser findes der med hensyn til 

bortfald for folkepension?

Svar:
For den indtægtsbestemte folkepension er reglen, at 

folkepensionen for enlige kommer ned på mindstebe
løbet, 57 kr., når beregningsindtægten, der svarer nogen
lunde til den skattepligtige indtægt, kommer op på ca. 
5200 kr. i købstæderne og ca. 4800 kr. i landkommu
nerne. For ægtepar, hvoraf kun den ene part er 
pensionsberettiget, er mindstebeløbet også 57 kr., og 
det indtræffer, når beregningsindtægten i købstæderne 
kommer op på ca. 6200 kr. og i landkommunerne ca. 
5900 kr. Når begge ægtefæller er pensionsberettiget, 
træder mindstebeløbet, som i dette tilfælde er 85 kr., 
i kraft, når beregningsindtægten i købstæderne kommer 
op på ca. 7700 kr. og i landkommunerne ca. 7200 kr. 
Folkepensionens mindstebeløb bortfalder aldrig, lige
gyldig hvor stor indtægten bliver.

Medlemmerne kan spare

nogen porto ved selv at indsende kontingent, og 
da gebyret for postopkrævninger nu atter er for
højet, vil foreningen derfor fra nytår fremsende 
indbetalingskort, som medlemmerne forhåbentlig 
vil benytte til betaling af kontingent. — Indgår 
dette ikke inden den fastsatte tidsfrist, vil der 
blive fremsendt opkrævning på beløbet med til
læg af den derfor nu gældende højere porto.

Fra kæmpepytternes 
efterår.
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HOS THAMMES PÅ BAKKEN
Journalist Annagrethe Skov, Aalborg, be

retter i denne artikel om et besøg hos medlem af 
Slægtsgaardsforeningens hovedbestyrelse, Ths. B. 
Thomsen, Ulsted, som 3. marts 1958 fylder 75. 
Thammes på Bakken fortæller om sit forhold til 
bøger, læsning og mennesker ...

VIL MAN VÆRE VENNER med vendel
boen, skal man klappe hans børn og stryge 
hans hund. Det siger Thomas B. Thomsen i 

Ulsted. Men da hans børn forlængst er rejst ud 
i verden, og han holder kat i stedet for hund, 
er det svært at opfylde denne forpligtelse, tilmed 
når katten i denne skumringstime har fremkaldt 
sin herres vrede ved at gå hen i en krog under 
skrivebordet og gøre noget aldeles unævneligt. 
Ikke mer om den historie!

Thomas Thomsen tændte sin langpibe for at 
indhylde os i røg og krydrede tobaksdufte. 
Hjernen forblev dog klar som altid hos denne 
forunderligt levende mand, og mens solen gik 
ned bag den bakke, hvorpå han har boet det 
meste af sit liv, gled vi tilbage i tiden, til barn
dommen på den gamle slægtsgård, til ungdoms
årene i Sønderjylland og på højskolerne Vrå og 
Vivild. Thammes på bakken har et rigt fond af 
oplevelser at øse af, for han hører nemlig til den 
sjældne kategori af menneskeheden, der forstår 
at opleve.

Hændelser, som folk i almindelighed vil anse 
for betydningsløse, eller som de vel næppe ville 
hefte sig ved, husker han mange år efter, og han 
forstår fortællingens kunst. Når han på sin 
djærve dialekt fremmaner billedet af agerhønen 
og kyllingerne i plovfuren eller skildrer solned
gangen over bakken, så bliver hans oplevelser 
til virkelighed for tilhøreren. På samme måde 
med digtningen, som siden barndommen har 
været hans kæreste syssel. Den er gået ham i 
kødet, som han selv siger med et citat af Ludvig 
Feilberg og danner på sin vis grundlaget for 
hans tilværelse.

At han blev foredragsholder skyldes en ren 
tilfældighed. Amtets lærere havde møde i Ulsted, 
og én af sognets lærere formåede Thammes til at 
tale om sit forhold til bøgerne. Det gjorde han, 
og siden har han tilbragt adskillige af sine afte
ner i nordjydske forsamlingshuse. Karakteristisk 
nok hedder foredraget »Mit forhold til bøger, 
læsning og mennesker«. Menneskene er og bliver 
det vigtigste for ham.

☆

T hammes hygger sig ...

Elsker at snakke
— Vi kommer jo altid hinanden ved, siger han. 

Og De vil aldrig opleve mig læsende i et tog, 
hvis der er nogen at snakke med. Det er der 
næsten altid, og jeg må have en sær evne til at 
finde frem til de rigtige, for hvad jeg har truffet 
af herlige mennesker på mine togrejser, det kan 
slet ikke beskrives. Tro nu ikke, jeg griber dem 
i knaphullet. Det er selvfølgelig en frivillig sag, 
om man vil i lag med mig.

Særlig glad bliver man jo, hvis folk selv hen
vender sig til én. Jeg husker så tydeligt engang 
i tyverne, da jeg var på tur i Sønderjylland. Ved 
en landstation steg en kone ind, og jeg hjalp 
hendes kuffert op i nettet. Så satte hun sig godt 
til rette, kiggede mig an et halvt minut og 
udbrød:

— Sig mig, vil De snak?
— Der er ikke noget, jeg hellere vil i tiden, 

sagde jeg, og sikke vi så fik snakket. Hun kendte 
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de mennesker, jeg skulle til guldbryllup hos, for 
det var nemlig H. P. Hanssens bror, Chr. Hans
sen i Nørremølle, og hun havde et minde om 
Dorthea Hanssen som helt ung. Det var for
træffeligt at indlede en festtale med.

Thammes ler overgivent, som han har for vane. 
Latteren bobler i ham og han stryger sig gen
tagne gange over den skaldede isse.

Det er mærkeligt, siger han senere, som alting 
er kommet til én. Man er nok født under en 
heldig stjerne. Se, jeg har været både sogneråds
formand og sognefoged en tid. Det var jeg min
sæl’ ikke god til, for jeg har aldrig kunnet fange 
spyd i luften, men jeg traf på den måde en masse 
folk, og det var jeg glad for. Også gennem 
Slægtsgaardsforeningen er jeg kommet i kontakt 
med folk fra alle egne af landet.

— Forsøger De så at snakke bøger med dem?
— Nej, det er kun, hvis det falder for, jeg skal 

ikke have noget af at lufte min bedreviden. 
Forresten har jeg været vant til at være alene 
med mine interesser. Hjemme forstod de mig 
ikke. Den første bog, jeg købte, var nogle 
Blicher-skrifter for 4 kr. Dem måtte jeg skjule, 
for far ville ikke kunne forstå, at man skulle 
rutte med pengene til den slags. Det var nu også 
begrænset, hvad jeg fik ud af den. Der var så 
mange latinske ord. Nå, senere fik jeg fat i 
Æ Bindstouw med fodnoter, og den fortryllede 
mig helt. Blicher har siden været min yndlings- 
digter.

☆

Et vendepunkt
På Vrå højskole kom der for alvor gang i 

læsningen. Her var forstander Jens Berthelsen 
min myndige vejleder, og her stod selveste Jakob 
Knudsen undertiden på talerstolen. Jeg læste 
»Den gamle præst«, som jeg først ikke fattede, 
men så kom da heldigvis den dag, hvor jeg var 
moden til at kapere ham også. Man kan godt 
sige, højskoleopholdet blev vendepunktet i mit 
liv. Her kom jeg for første gang ind på livet af 
grundtvigianismen.

— De er altså grundtvigianer?
— Såvidt jeg da er noget. Min nationalitets

følelse blev vakt i Sønderjylland lige efter gen
foreningen, og jeg blev grebet af hele udviklin
gen dernede. Jeg er nu i Grænseforeningens 
bestyrelse.

Thomas Thomsen vender tilbage til digtningen. 
Han berømmer Johs. V. Jensens Himmerlands- 
historier, citerer sætningen »Blæsten stod ind 
imod mig som en bjælke«, der altid rinder ham 
i hu, når han på bakken oplever den vendsys- 
selske storm. Visse værker har tilknytning til 
bestemte oplevelser i hans liv. Han kan for 
eksempel ikke læse Henrik Pontoppidan uden at 

føle lugten af moden rug, for han læste »Lykke 
Per« mellem kornlæssene i laden. Goethes Faust 
havde han liggende ulæst en årrække. Han for
stod ikke dette mægtige værk. Men så skete det 
under indkaldelsen 1914—15, at han slog ned 
på et afsnit, som i virkeligheden var en træffende 
kommentar til tiden.

— Jeg kendte den tale, som borgermanden 
førte med sin nabo om deres forhold til den 
store, urolige verden.

For mig må gerne alting 
ramle sammen,

med største sindsro betragter 
jeg det hele,

når blot hos os det bliver 
ved det gamle.

Det var netop indstillingen herhjemme den
gang. Jacob Paludan udtrykker det samme i op
takten til »Jørgen Stein«. Man hyggede sig i 
kakkelovnskrogen, mens verden brændte.

Også et andet citat af Faust blev til glæde for 
mig. Det er Mefistofeles svar til studenten: Grå, 
kære ven, er alskens teori, og grøn er livets 
gyldne træ.

Senere kom jeg, takket være Carl Kochs bog 
om Goethe, helt ind på livet af dette værk. Jeg 
så, at Faust ikke skildrer menneskets hele stræ
ben. Digtet lukker det hinsidige ude. For mig er 
og bliver Grundtvig et bedre livsideal.

Lysvågent for alt stort og skønt herneden, 
men med de dybe længsler velbekendt, 

kun fyldestgjort med glans fra evigheden.

Kan det siges smukkere?

☆

Dejligt at blive gammel
Thomas Thomsen tier et øjeblik.
— Sommetider kan jeg blive så inderlig ked af 

det, udbryder han. Jo, jeg snakker for folk om 
mit liv og om de bøger, jeg kan lide, men hvad 
kan det overhovedet betyde for andre? Ja, jeg 
kan gå i dagevis og tænke på, at de vist ikke fik 
noget ud af det. Min viden er jo også så til
fældig. Hvad jeg har lært skyldes ikke nogen 
fast plan, og endelig er det kun andres ord, jeg 
giver videre.

— Er det da ikke lidt af en kunst at gengive 
en oplevelse?

— Nåh, det kan man vist ikke sige. I så fald 
er det en kunst, som nok var mere fremherskende 
hos almuen end hos mennesker i dag. Jeg sagde 
før, at far aldrig læste. Det er rigtigt. Men han 
var en stor fortæller. Når vi var kommet i seng 



Side 10 Slægtsgaarden

om aftenen og lå i mørket, mine søskende og jeg, 
så fortalte han om det liv, vore bedstefædre og 
oldefædre havde ført. Jeg er ikke i tvivl om, at 
min slægtsfølelse er opstået dengang.

— Den gamle bondekulturs dage er talte, 
ikke?

— Der er vist ikke meget tilbage af den, og 
det er også i erkendelsen deraf, vi har dannet 
Slægtsgårdsforeningen. Jeg tror dog ikke, at vi, 
der er ved at blive gamle, har ret til at bebrejde 
de nye generationer noget. Tiden er en anden, 
ja, hele udviklingen har medført et langt mere 
forceret tempo end førhen. Der bliver ingen tid 
til fordybelse. Jeg kan se, at min svigersøn, der 
fører gården videre, skal slide langt mere i det 
end jeg, hvis han skal få bedriften til at gå 
rundt.

— Men De har god tid nu?
— Det har jeg. Det er dejligt at blive gam

mel, når man ved, hvad tiden skal bruges til, 
og jeg har jo mine bøger. Nu skal jeg igang 
med Karen Blixens »Sidste fortællinger«, og des
uden er jeg meddeler fra Østvcndsyssel til pro
fessor Skautrups nye jydske ordbog. Det arbejde 
morer mig virkelig. For er der noget skønnere 
for en gammel vendelbo end at studere hans 
forfædres historie?

Annagrethe Skov.

IND UNDER Jill

DET VAR EN DAG først i oktober. En dag 
med bragende storm og piskende regn, med 
splintrede tagsten og hvirvlende løv. En af vore 

piger skuttede sig velbehageligt til rette med sit 
strikketøj henne på brændekassen, og så kom 
det: »Ih, hvor jeg glæder mig til jul!« Det vir
kede unægteligt lidt overraskende på mig! Tænk 
at glæde sig til jul først i oktober! Men som 
dagene gik, lærte jeg at tage den samme tone. 
Ganske vist synger Jonas Lie: »Ind under jul, 
hvor er det trist — «. Men her hos os er det nu 
glæden og forventningen, der har overtaget op 
mod den tilstundende højtid. Mangt og meget 
har nok forandret sig i de gamle gårde i de sidste 
hundrede år, også m. h. t. juleskikke og jule- 
travlhed, men mange pligter og mange arbejds- 
fyldte dage går der stadig forud for årets største 
fest. Dog, over dem alle hviler forventningens 
skær, om end de er mørke og korte. Hvad vil det 
for øvrigt sige, at dagene er korte — i en tid, hvor 
der er elektrisk lys i hver en vrå? Nej, så var 
det anderledes i min barndom, hvor man måtte 
gå med en tælleprås i hånden, mens man gjorde 
sin morgen- og aftensyssel. Og lysene støbte vi 
selv! Da var der for alvor grund til at glædes 
over, at vi var nået frem til vintersolhverv, til 
lysets sejr over mørket.

Godt at jeg ikke skal fejre jul i købstaden, der 
er alt for meget kunstigt lys. Ja, jeg indrømmer, 
at det er smukt og befagende med de oplyste 
butikker og de mange lysreklamer — og aller

mest smukt for os fra landet, som kun kommer 
ind til byen og ser hele juleudsmykningen en 
enkelt gang. Men af være omgivet af det altsam
men en hel måned fra sidst i november, nej tak, 
alt det »juleri« kan jeg ikke være med til! Man 
glemmer jo det egentlige for al staffagen, glem
mer, at lysets sejr over mørket er baggrunden 
for den store og egentlige juleglæde. Men fest
ligt vil vi have det i vore hjem til højtiden, også 
vi herude på landet. Derfor består en af mine 
bedste juleforberedelser i at tage en tur ud i 
skoven og hente grene, kogler, lav og mos hjem 
til at smykke julestuen med, og i haven har jeg i 
tusindvis af juleroser, fem forskellige slags er 
der: hvide, gule, grønne og to slags røde; men 
den hvide bærer prisen. Hvor er den skær og 
fin og dog så hårdfør. Sne, regn, isslag og svi
ende frost kan hærge i lange tider ad gangen, 
den bøjer kun hovedet lidt, og den første sol
stråle får den til af rejse sig påny og folde sig 
ud i al sin ynde. Fra jul fil påske blomstrer den 
uafbrudt, så hvis man har juleroser, da går man

TiATAN EST RALER jorden kysser 
jl og fra skyer snefnug drysser, 
Under sneens hvide lin 
sover julerosen fin, 
og mit sind er fyldt med sang 
og med tak til ham, der tændte 
stjernerne, og julen sendte 
ned til os endnu en gang.

Maria Bentzen. 
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aldrig forgæves efter en buket blomster i sin 
have vinteren igennem. Og min julekaktus, som 
står her på bordet foran mig med ca. fyrretyve 
blomster, smykker stuen til jul bedre end glim
mer og kulørte glaskugler. Juleneget har vi lidt 
diskussion om. Vist er det dekorativt med et 
havreneg her udenfor vinduet, men dermed er 
også alt sagt, for der er jo dækket et overdådigt 
bord for fuglene nede i den store kornhjælm. 
Der er altid fri passage for dem, og der er ly og 
læ, når vinterkulde og snestorm sætter ind. Der
imod må vi se at få avner og ukrudtsfrø ud på 
de sædvanlige foderpladser til vildtet inden hel
ligdagene, så det ikke skal lide sult, når vi andre 
sætter os fil et veldækket julebord.

Jo, der er mange gøremål op til julehøjtiden, 
men over det alt sammen hviler der et skær af 
fest og glæde, og når juleaften oprinder, da tager 
vi hinanden i hånd og går omkring det tændte 
træ, mens vi synger med Zakarias Nielsen:

Og har du i hjertet en krybbe, 
da får du det bedste til jul!

Julie Rask.

Forsinket lykønskning

LØRDAG DEN 9. november fyldte Slægts- 
gaardsforeningens næstformand, gdr. Niels 

Slemming, Hammelev, 70 år.
Slemming er født på den gård, slægten har ejet 

siden året 1717; hurtigt meldte han sig ind i 
foreningen og blev umiddelbart derefter medlem 
af hovedbestyrelsen. Kun få eller ingen har skaf
fet så mange medlemmer som Slemming eller har 
haft så stor interesse for foreningens kulturelle 
side.

Slemming er jyde, støt og sikker; men de år, 
han i sin første tid af sit og Kirstines giftermål 
boede på Sjælland, har ligesom sat et vist sjæl
landspræg over hans natur. Boende og virkende 
mellem sjællandske bønder lærte han disses 
øbo-mentalitet at kende, noget, der har givet 
hans karakter en mæglende og forstående side 
uden dog at svække hans jydske stejlhed, når 
han går ind for en sag.

Og sådanne »sager« har Slemming haft mange 
af i sin tid. Med sit rolige, vindende væsen og

Glædelig jul!
Slægtsgårdsarkivet ønsker alle i Danmarks 

gamle slægtsgårde en glædelig jul og et godt 
nytår med tak for 1957.

P. K. Hofmansen.

sin viden blev han mange offentlige hverv be
troet og røgtede dem trofast.

Hans kendskab til sit hjemlands natur og be
folkning er nærmest legendarisk og især frem
kommet ved, at han som medleder af Ny jydsk 
Land-Hypothekforening har haft forbindelse 
med tusinder af mennesker — noget, som alle
rede nævnt foreningens medlemsantal har haft 
gavn af.

Må denne forsinkede fødselsdagshilsen da 
være forbundet med en tak for fælles interesse, 
samarbejde og venskab gennem mange år, og 
ikke mindst fra hyggelige timer i det gode hjem 
samt herlige ture gennem Slemmings elskede Jyl
land.

Thorsgård, november 1957.
Jørgen Petersen.
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NONNENS
-------------- Af Kirstine Hofinansen --------------

DEN VAR STJERNEKLAR denne martsnat 
i sidste halvdel af det 16. århundrede, da 

døden var ude efter den sidste nonne på Stubber 
kloster. Et svagt lysskær fra et enligt vindue i 
klosterfløjen trængte ud i natten. Inde bag de 
små ruder lå nonnen, jomfru Margrethe Prip på 
sit dødsleje. Hun var den sidste af den lange 
kæde af nonner, som havde tilbragt deres liv i 
det stille kloster ved søen; tillige var hun den 
sidste af nonnerne, som forblev i klostret, efter 
at det af adelsmanden Iver Juel var købt og 
omdannet til herresæde.

Søens brusen svøbte sig som en vemodig af
skedssang om klostermuren og resterne af den 
forsømte klosterhaves nøgne grene og urter. — 
Nu stærk og stigende — nu stille og hviskende.

Ved søster Margrethes leje sad Helle Jensdat
ter fra Nautrup. Hun havde været pige for 
priorissen Elsebe Rytter i hendes sidste leveår og 
var, da denne døde, gledet ind som plejerske for 
den svage nonne, som nu var ene tilbage. — Stil
heden afbrødes kun af søster Margrethes korte 
åndedrag og nu og da af en knitren i vokslyset. 
Søens brus var noget selvfølgeligt for den, der 
nat efter nat var sovet ind med denne sang i 
øret. Helle følte sig noget trykket af ensom
heden og af dødens nærhed. Da søster Elsebe 
døde, var hun ikke ene, da havde også søster 
Margrethe været der.

Helle sad og betragtede de magre, hvide fingre, 
som nu atter begyndte at famle søgende ud over 
tæppet, hvor rosenkransen lå. En svag raslen af 
de små kugler, men fingrene vil ikke rigtig lystre. 
Og nu arbejder hun igen med denne guldring, 
som hun, så længe Helle kan huske, har båret. 
Det ser ud, som den skal af, men heller ikke det 
vil lykkes. Helle længes efter, at nonnen igen 
skal tale til hende. Hun pudser en tane ud af 
lyset, stiller lidt om ved krucifikset, som står 
på bordet, for at søster Margrethe bedre kan se 
det, hvis hun igen vågner. Tankerne går og kom
mer. Nu er hendes tjeneste snart til ende her. 
Mon Thyge Thygesen nu også snart bliver løst 
fra sin tjeneste hos velbyrdige fru Mette Munk, 
så de kan holde bryllup, og hun kan drage med 
ham til hans hjem i Blakskær. Hun trænger tan
kerne tilbage; nej, ikke tænke på dette her i 
dødens nærværelse. Helle værger sig mod døsig
heden, det bedste hun kan, men alligevel.

HVOR LÆNGE Helle havde sovet, vidste 
hun ikke, men da hun fortumlet vågnede 

op, var det, som hun var kommet tilbage fra et 
fjernt sted. Søster Margrethe havde set så ung 
ud, og ved siden af hende havde der stået en 
ung mand i fornem dragt, og han havde sat en 
ring på hendes finger. Uvilkårligt søgte Helles 
øjne ringen på nonnens finger. Var det en fæ
stensgave? Hun så ned på sit bælte, hvor et lille 
sølvkors hang. Thyges fæstensgave til hende.

Nonnen rørte atter på sig, og Helle opdager 
nu, at hun er vågen og ser med bevidste øjne på 
hende. Helle er endnu knap kommet tilbage til 
virkeligheden, men hun rejser sig og går helt hen 
til sengen. »Lille Helle«, hvisker nonnen med 
mat stemme, »tak fordi du blev hos mig, men 
jeg har så lidt at gengælde dig med, — dog, jeg 
har denne. Tag den som et minde og en tak, nu 
kan jeg undvære den«. Og før Helle anede hen
sigten, lå ringen i hendes hånd.

Helle levede næsten i drømmen endnu, men 
nu blev hun lysvågen. Hun vendte guldringen i 
sin hånd og så på pladen, på hvilken der var et 
relief af Madonna med Kristusbamet. »Ah nej,« 
sagde hun, »det er alt for meget,« og ville give 
den tilbage, men Søster Margrethe holdt blidt 
hendes hånd tilbage, foldede nu uden besvær 
sine hænder, og hendes blik fandt frem til kruci
fikset. »Helle, syng det vers, som du ved, af din 
salmebog.« Helle satte sig nær hos hende og 
sang:

Du sender os i sorg og nød 
den salve, som os kvæger. 
Din ånd har trøst mod synd og død, 
vort banesår du læger.
Du salver ej til dødens dal, 
men kongeligt til himlens sal 
med glædens oliestrømme.

Helle ventede på, at Søster Margrethe igen skal 
tale til hende; men da opdagede hun, at øjnene, 
der hvilede på krucifikset, var brustne.

Morgenrøden begyndte allerede at dæmre ude 
over Hjelm Hede og de store banker hinsides 
søen. Længe stod Helle i dybe tanker og betrag
tede dette smukke farvespil, da glansen skød sig 
frem over søen og begyndte at glitre inde på
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væggen. Hun stod endnu med ringen i sin hånd. 
Først nu mærkede hun den store dødens stilhed, 
der føltes, som om den dirrede af uudtalte og 
hemmelige ting.

MANGE ÅR ER HENRUNDEN. Det er 
i Trediveårskrigens dage. I aftægtsstuen i 

Blakskær sidder en efterårsdag 1627 gammelmor 
Helle Thygers, som hun kaldes i daglig tale. 
Hendes ældste søn, kaldet unge Thyge, er nu 
fæstebonde i Blakskær. Det er onde tider. Wal
lensteins tropper hærger og plyndrer, som de 
finder for godt. Denne efterårsdag har et par 
kroater fundet ud til Blakskær, hvor foruden 
Gammelmor også unge Thyges hustru og deres 
unge datter, Helle, var ene hjemme. Mændene 
var på hoveriarbejde på Stubbergård. Da de 
fremmede krigsfolk sprængte ind i gården, kom 
mor og datter fuld af rædsel ind til Gammelmor 
Helle, men der blev ingen tid til forhandling. 
De fremmede var i hælene på dem. På radbræk
ket dansk og med fagter og gebærder forlangte 
de mad og penge. Af maden fik de, hvad der 
var i huset, men pengene var det værre med. 
Hvem havde penge i de tider; men de fremmede 
lader sig ikke afvise. De truer med både mord 
og brand. Og nu opdager Gammelmor med for
færdelse, at angrebet også gjaldt unge Helle. 
Som efter en pludselig indskydelse gik den gamle 
hen til alkoven, hvor hun fra en hylde tog en 
lille æske frem. Med rystende hånd tog hun 
nonnens guldring frem og lod dem forstå, at 
hvis de slap pigen, var ringen deres. — Det så 

virkelig ud, som om guldet overraskede dem, så 
de for et øjeblik glemte pigen, som moderen ikke 
var sen til at få ud og få til at gemme sig. 
De fremmede tog ringen og forsvandt. I vild 
fart lod de hestene sætte hen over banken i 
retning af Sønder Mølle; men de kendte ikke 
hængedynget derude i engen og mosen. Med 
nød og næppe reddede de sig derfra, men da de 
nåede møllen på den anden side, var ringen 
tabt og deres heste ude af stand til videre brug. 
I møllen var heldigvis mændene hjemme, men 
de fremmede tiltvang sig dog hver en hest til 
at komme videre på.

En tid senere sad den unge Helle inde hos 
farmoderen, der som så ofte før fortalte om sin 
ungdomstid på Stubberkloster og om Nonnens 
ring og alt, hvad der knyttede sig til den. Det 
var ikke så mærkeligt, at den unge lyttede, thi 
disse beretninger var jo indrammet af ungdom
mens morgenglans. Gammel Helles tanker gik 
igen tilbage til den uhyggelige dag, da de frem
mede krigsfolk havde været der. »Sært nok,« 
sagde hun højt, »at de lod sig nøje med ringen — 
men den hånd, som ledte mig hin dag, var nok 
den samme, som styrede de fremmede ud ad 
gården.« »Det var jo dig, mit barn,« sagde hun 
videre til unge Helle,« som skulle arve ringen, 
men hvad er guldet imod det, som blev bevaret. 
Den løn, Søster Margrethe gav mig, kom mig i 
rigt mål tilgode, selv om jeg mistede ringen.«

K. H.
Anm.:

Efter reformationen 1536 blev Stubberkloster ved 
Søndersø i Sevel sogn, Ginding herred, 1547 af Kong 
Kristian III solgt til adelsmanden Iver Juel med den 
klausul, at denne skulle besørge klosterjomfruernes 
(bl. a. priorissen Elsebe Ryttersdatters og jomfru Mar
grethe Prips) tilbørlige og nødtørftige underhold, så 
længe de levede. Efter Iver Juels død 1556 boede hans 
enke, fru Mette Munk, på gården, til hun døde 1590.

Gården »Biaskier« og »Sønder Mølle« i Sevel sogn 
lå 1547 og senere under Stubberkloster.

I 1873 fandt Niels Pedersen Volsgård fra Nautrup 
(Sevel sogn) ved gravning i en moseeng ved Sønder 
Mølle en guldfingerring (nu i Nationalmuseet), hvorpå 
der mellem to rosetter er fastloddet en plade med et 
relief af Madonna med Kristusbarnet.

Af de smukke julekort--------------------
med fotografier af de gamle gårde på fri
landsmuseet ved Sorgenfri i sne har for
eningen en lille restbeholdning, og de med
lemmer, som ønsker at sikre sig flere af 
disse kort, bedes venligst snarest indsende 
bestilling til Slægfsgaardskontoret, Niels 
Juelsgade 142, København K. — Prisen er 
kr. 5.00 for en serie på 10 kort med kuvert.
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ØEN, DER GIK I LAND
Gårdejer Jørgen Petersen, Gislinge, fortæller i denne artikel om Reersø, som groede sammen 

med Vestsjælland.

PÄ VORE RUNDTURE langs Nordvestsjællands 
kyster med de få øer, vi her har at prale med, 
kunne vi være taget til øen Hjelm, der ligger så isoleret 

og umotiveret derude i Kattegat; men da jeg aldrig 
nåede at komme derud, vil jeg overlade andre at for
tælle om denne og i stedet føre os til en »0«, som slet 
ikke mere er en 0, og som slet ikke hører Nordvest
sjællands kyster til, den er så udpræget vestsjællandsk 
som noget landskab kan blive; men den er den inter
essanteste del af Sjælland — måske af hele Danmark?

Hvis man endnu ønsker at se en landsby, der har 
bevaret sit oprindelige præg med stråtækte gårde, smalle 
stræder, der forbinder bygaden med de tæt sammenbyg
gede gårde og huse, lerklinede vægge med småluger og 
lemme, sikkert i sin hele plan uden ændring fra middel
alderen, bør man tage en tur til Reersø.

At Reersø har været en 0 en gang, inden landet hæ
vede sig og skabte den smalle forbindelse med Sjæl
land, fortæller navnet, selve »øen« skyder sig som en 
ujævn rektangel ud i bæltet, ikke langstrakt og mægtigt, 
som naboerne, Asnæs og Refsnæs, der med sine lange 
arme favner og skærmer Kalundborg fjord, bare som 
en svag pukkel, der også skærmer sin egen lune inder- 
fjord og så ellers kigger over til Fyns kyst på den vestre 
side mod bæltet.

Kommer man til Reersø ad den øde, sandede stræk
ning fra Helsinge, over Ornum og engene, møder man 
først et stykke nord for byen en stor, smuk granit
sten, der fortæller, at her på Reersø levede forfatteren 
Thorkild Gravlund, han er et af Reersøboernes navne, 
det andet navn, man også har rejst en sten over, er øens 
skytsengel, dronning Margrethe. Men medens man på 
Gravlunds sten har måttet fortælle lidt, har dronningens 
sten bare navnet og to årstal, det er nemlig unødven
digt med mere, enhver Reersøboer ved, hvad hun betød 
— og betyder — for dem, og det vedkommer sådan set 
ingen fremmede. Gravlund derimod bør andre kende 
noget mere om, thi skønt han var en af deres egne, 
var han også forfatteren, der kendte sit land og bøn
derne i dette, han, der kunne skrive bogen om bonden 
Nilaus, måtte være født og levet sammen med bønder.

Selve byen krummer sig over en lille bakke, hvor 
kirken er en af de første bygninger, gaden snor sig så 
ned mellem de gamle gårde, skydende småstræder af til 
siderne for at skaffe forbindelse med gårde og huse. 
Enkelte af disse er blevet moderniseret med brændte 
sten, hvor lervæggene ikke mere kunne klare vejr og 
vind; men de fleste står som de har stået i årtier, fredet 
er de af nationalmuseet, forøvrigt til nogen ærgrelse 

for ejerne, der finder, at en fredning burde have øko
nomisk støtte, især da den yngre generation ikke kan 
klare sig med driftsformer, der svarer til de gamle byg
ninger, en sådan savner man dog stadig.

At jorderne til byen ikke endnu er endelig udskif
tede, synes naturligt i dette lille samfund; men også 
her melder ungdommen sig med nutidskrav.

Men hvorfor blev dronning Margrethe så Reersø’s 
skytsengel?

Ja, her må vi tage sagnet til hjælp, da de historiske 
arkiver desværre er forsvundet, om de end stadig re
spekteres, og ingen Reersøboer tvivler på sagnets rig
tighed, der fortæller følgende:

En gang strandede et skib i hård storm. Alle om bord 
druknede, kun en våd og forkommen kvinde reddede 
sig i land og kom til bonden Hans Hansen, her blev 
hun vel modtaget og blev der i tre dage, hun fik tørre 
klæder og blev bespist med det bedste huset formåede, 
øllebrød og sild, endda det bedste af sidstnævnte, de 
allerfedeste sildenakker. Da nu de tre dage var gået, 
ymtede kvinden lyst til at komme til Kalundborg, og 
Hans fik læsset et læs brænde, som han ville sælge i 
byen, hvorfor han bød hende kørelejlighed.

De kørte så og snakkede undervejs om løst og fast, 
indtil de kom ud på Ornum. Her spændte Hans bæ
sterne fra og lod dem græsse, mens han selv lagde sig 
og fik en lur. Først mente kvinden dog, at det var urig
tigt at lade hestene æde herremandens græs, men Hans 
erklærede, at denne havde mere end græs nok til sine 
bæster, mens det var en vare, Reersøboerne kun havde 
yderst småt af. Medens Hans sov skridtede hun et stort 
område af den saftige eng af, satte nogle mærker i skel
lene, og da Hans igen fik spændt for, agede de videre 
efter Kalundborg.

»Du får køre til slottet, Hans,« sagde kvinden, »der 
vil du få en bedre betaling for dit brænde!« Hans 
mente, at man bare ville gøre grin med dem sådan et 
sted; men agede dog derop. Da de kørte ind i borg
gården, kom riddere og pager springende, så Hans blev 
hurtig klar over, hvem han havde haft som gæst. I tre 
dage måtte han være dronningens gæst, lige så mange 
som hun havde været hans, og han fik en rundelig be
taling for sit brænde, men det bedste var dog, at nogen 
tid efter indløb der brevskab på, at Reersøboerne til 
evig tid havde græsnings- og høret på Ornum, samt at 
de for lige så lang tid var kendt fritagen for konge-, 
kirke- og præstetiende.

Så meget fortæller sagnet, og skønt havde det været, 
om dronningens brevskab havde været opbevaret, det er 
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det desværre ikke; men alle Danmarks enevældskonger 
fra Kr. I til Kr. VIII har stadfæstet privilegierne — dog 
med undtagelse af kongerne Hans, Kr. II og Frederik I 
— henvisende »til brevskaben af fortiden, som skal 
respekteres!«

I oldermandens jernbeslåede kiste gemmes de gamle 
dokumenter, den må kun åbnes, når hornet har lydt 
og bylavet har givet tilladelsen. Det er betagende for 
dem, der har haft lejlighed til at se de gulnede perga
menter med deres store voks og træsegl, de bringer et 
bud fra en fortid i et bondesamfund, der stædigt hæv
dede sin odelsret, trods de mange forsøg, der gennem 
årene blev gjort for at bryde dem. Snese af processer 
blev førte, anlagte af herremænd og præster, alle blev 
de vundne, omend man oftest måtte gå til højesteret. 
I kisten ligger udskriften af proceduren og domsken
delsen.

Der er spurgt, hvorfor disse kostelige dokumenter 
ikke opbevares i arkiverne. Svaret lød: det er ikke en 
dynge ligegyldige papirer, kun til glæde for arkivstude
rende, det er et lille folks historie gennem århundreder, 
værget af dette, de får blive her så længe der er en 
Reersøboer, der vil ære og beskytte dem!«

Lad os sige med Gravlund: »Jeg betvivler, der nogen 
sinde kommer en dag, hvor dette ikke sker«!

Som nævnt har der været gjort forsøg på at bryde 
Reersø’s privilegier, ikke mindst var præsterne ilde be
rørte af ikke at kunne opnå tiende. Øen hørte til Hel
singe sognekald, havde ingen kirke, det fik den først 
mange år senere. Lille, men køn, ligger den på skrænten 
af den lune inderfjord, tæt ved tårnet hviler Gravlund, 
»forfatteren«, siger Reersø’erne, aldrig navnet; som 
dronning Margrethe kun benævnes som »dronningen«, 
nævnes Gravlund heller ikke ved navn. Enhver der har 
læst hans bøger og skrifter vil, om man kendte Reersø, 
vide, at han i fuldeste mål var en af deres egne, derfor 
er det første, som fremmede skal se, når de kommer på 
besøg, granitstenen over »forfatteren«.

Det ville være fristende at gribe dybere i Reersø’s hi
storie, der er nok at tage af, for resten også litteratur 
i rigeligt mål; men disse linier skal kun tjene til at 
øge den respekt for fortiden, arvede og dyrt bevarede 
rettigheder som dette lille, isolerede samfund af bønder 
og fiskere har kæmpet for. Det er indtryk ved besøg 
på Reersø og samtaler med de gæstfrie mennesker, kun 
i ringe grad blevet til skrevet stof.

Det ville måske være på tide at interesserede aflagde 
Reersø et besøg, ingen ved, hvor længe det dejlige 
landsbybillede kan bevares. Tidens krævende alvor til 
alle bønder, mest vel til de unge, forlanger andre drifts
former, noget måske følgende notits i dagbladene bedst 
fortæller:

Jordfordelingen på Reersø.
Jordfordelingskommissionen har holdt møde på 

Reersø, hvor man forhandlede med lodsejerudvalget 
om en tidssvarende fordeling. En del af de problemer, 
der hidtil har hindret en ny jordfordeling, synes at 
være ryddet af vejen, og der blev udstukket nye ret-

Fra Reersø.

ningslinier, hvorefter en afgørelse kan ventes i løbet 
af et par måneder.
Men endnu ligger de gamle gårde, den hyggelige, 

gamle kro langs de krogede stræder i byen, og endnu 
ærer befolkningen deres to navne.

At det nogen sinde vil ske, at der opstår en befolk
ning, der frivilligt giver afkald på Reersø’s privilegier, 
eller giver de gamle dokumenter fra sig, er utænkeligt, 
for de repræsenterer et samfunds historie i århundreder.

J.P.

Til Folketingets medlemmer
Dansk Slægtsgaardsforening har først i 

december 1957 tilstillet Folketingets med
lemmer nedenstående henvendelse:

I en tid, hvor prisfald på landbrugets salgsvarer 
og stigende produktionsomkostninger truer 

tusinder af danske landbrugshjem, opfordrer 
Dansk Slægtsgaardsforening Folketinget til ved 
aktive indgreb at imødegå den farlige udvikling,

Slægtsgårdskontoret-------------------
beder høfligst de få medlemmer, der endnu 
ikke har betalt kontingent for 1957, om at 
få dette berigtiget inden årets udgang, og 
gør samtidig opmærksom på, at udmeldelse 
af foreningen skal ske med 1 års varsel til 
en 1. januar.

Ved henvendelse til kontoret bedes med
lemsnummer altid opgivet.
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som fra landbruget vil brede sig til vide kredse af 
befolkningen.

Man skal herunder pege på, at ejendomsskat
terne er en byrde, der ikke står i forhold til land
brugets indtjeningsevne, og som ved deres fort
satte stigning virker som en hård og urimelig be
lastning på erhvervet.

En revision af dette forhold er særdeles påkræ
vet, og en nedsættelse af særbeskatningen bør 
gennemføres snarest muligt.

Udviklingen har navnlig ramt de unge land
mænd, der gennem generationsskifte eller ved 
køb har erhvervet ejendomme de senere år. Disse 
unge, der skal svare til en stor gæld med betyde
lige afdrag, bliver belastet med en indkomstbe
skatning, der forøges i takt med de øvrige for
pligtelsers højde, og som de ikke magter at ud
rede. Slægtsgaardsforeningen finder det påkrævet, 
at der gennemføres sådanne lettelser i beskatnin
gen af den del af indkomsten, der anvendes til 
afdrag på fast gæld, at den ikke belastes hårdere 
end den del, der anvendes til investeringer, for 
hvilke der kan foretages afskrivninger, eller den 
del, der henlægges til investeringsfonds. Herigen
nem kan ydes en virkelig lettelse for de hårdest 
ramte landmænd.

Slægtsgaardsforeningen opfordrer til en positiv 
indsats for, at der under tidens vanskelige for

hold ydes landbruget sådanne lettelser i de på
lagte offentlige byrder, at der skabes rimelige 
eksistensmuligheder for landbrugserhvervet, såle
des at ungdommen ikke i stigende grad tvinges 
til at forlade det erhverv, til hvis gerning den har 
uddannet sig. _ rP. tv.

H. M. Markersen.
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