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EF-kampagnen
Stillingerne er indtaget, strategien er fastlagt og diskussionen 
kan nu bølge. Der er ganske vist 100 dage tilbage inden salg
dagen den 7. juni oprinder, men vi vil se angreb og forsvar og 
postulater i et omfang som sjældent før. Det bliver en drøj pe
riode, hvor kursen sættes mod agitationens overdrev. Opstil
lingerne er foretaget og viser en kandidatplacering af stor sag
lig styrke, ligesåvel som et fyld af mindre lødig karat. Men det 
er vel vilkåret. Og valgforbundene er indgået og skaber for 
første gang i dansk politisk liv fællesskaber som ingen før har 
troet mulige. Og et yderligere særtræk er det, at flere partier 
opstiller både positive og negative, ganske vist på et fællcspro- 
grams grund tillempet til omstændighederne. Det tor i sandhed 
siges, at vælgerne er stillet overfor et større sorteringsarbejde. 
Kun få partier møder med et helhjertet program og en enig 
kandidatkreds. Skal vi give op overfor et virvarpræget Euro
pavalg? Nej - naturligvis ikke - og der er brug for en skarp 
lup. Og alle bør bidrage til at tilføre valgkampen et præg af 
realiteter og fremtidsvisioner. Enkelt sagt er sagen, at vi skal 
bygge vort Europa, således at produktionsvilkår, pengeindtje
ning, social harmonisering og mellemstatslige aftaler får kraft 
igennem anstrengelser udfoldet i et fælles forum, hvor samar
bejdets love bliver fuldt anerkendt og hvor demokratiske spil
leregler er holdepunktet. Vi skal samle os i Europa og ikke gå 
den modsatte vej. Ad forhandlingens vej på del grundlag, og 
måske under stor tumult under sagernes gang skal vi bestandig 
avancere fremad til el stærkere sammenknyttet europæisk fæl
lesskab. Der er ingen anden vej, og vi skulle have lært nok 
herom i de sidste 50 år - og EF-samarbejdet i de forløbne 20 år 
er een stor opfordring for alle, der ikke bare vil slå billig poli
tisk mønt, om at være med til at befæste og videreudvikle det 
skabte. Her kan del nye parlament med den forøgede folkelige 
opbakning være cl vigtigt instrument, og vi bør vælge positivt 
indstillede danskere til et konstruktivt medarbejde for at skabe 
større stabilitet, så stadig flere europæere kan mødes på lige 
fod uden dårlige hensigter. Jeg henstiller indtrængende til alle 
slægtsgårdsfolk og til alle positivt interesserede overall al med
virke i disse måneders heftige diskussioner, og al gøre all for al 
der kan blive skelnci klart imellem det følelsesladede og det 
realistiske og målbestemte. - Vi skal heller ikke på det område 
bidrage til en værdikrise, men se værdierne - økonomisk, soci
alt og politisk - i perspektivet af en demokratisk holdning, der 
rækker ud over dagen og vejen og frem til en bedre livsform i 
hjem og samfund.

J.P.P.

Nøjsomhed
Der er ingenting 
ved nogenting, 
når alting biir 
til ingenting. 
Men lykkes blot 
en enkelt ting, 
da går jeg 
lykkelig omkring 
og syn’s 
at just den lille ting 
er verdens allerbedste ting.

E. N.
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Hilsen fra 
landbrugsministeren

Det er mig en glæde at sende en hilsen til Dansk 
Slægtsgaardsforening og dens mere’end totusinde 
medlemmer.

Som landbrugsminister kender jeg foreningens 
virke, og jeg har kunnet se, hvordan foreningen 
på en altid saglig og positiv måde tager til orde i 
spørgsmål, der har betydning for ejerne af de 
danske slægtsgårde. Naturligvis er det ikke ofte, 
at slægtsgårdene har synspunkter, der væsetligt 
adskiller sig fra landbrugets meninger iøvrigt, 
men når det er tilfældet, er det vigtigt, at der fin
des en organisation, der kan gøre opmærksom 
herpå.

Dette fører mig videre til de tanker jeg har, 
ikke blot som minister, men også som bonde.

Vi lever i en tid og i et samfund, der er meget 
højt udviklet, hvor de fleste ting skal ske i et ra
sende tempo, hvor problemerne kan være svære 
at overskue, og hvor der skal bruges megen tid til 
studier og kontorarbejde for de, der vil drive et 

fornuftigt landbrug. Der synes jeg det er vigtigt, 
at der findes en forening som slægtsgaardsfor- 
eningen, der ikke kun lever med i de aktuelle pro
blemer, men som også holder forbindelsen bagud.

For det første er det en personlig tilfredsstillelse 
at kende til fortiden, at vide, hvorfra man er 
kommen og at kende til de mennesker, der gik før 
en selv. På dette område har netop bønderne en 
stor chance, fordi det som regel er lettere at følge 
den faste ejendom og dens ejere tilbage gennem 
tiderne, end det er at følge de enkelte mennesker. 
Her yder slægtsgaardsarkivet en uvurderlig støtte.

For det andet kan man jo lære heraf - det er 
det, vi kalder erfaringen - og selv i vore dage, i 
mange aktuelle spørgsmål, kan man drage para- 
leller fra historien. Vi kan og bør alle lære af 
fortiden.

Og den, der har lært af fortiden, har således 
bedre grundlag for sit arbejde og for på god og 
udbytterig måde at forme sin tilværelse. For at 
lade sin stemme høre, når aktuelle spørgsmål skal 
besvares, for at leve i nutiden.

Dette skal forstås rigtigt, alle, der læser dette, 
lever naturligvis på sin vis i nutiden, men jeg for
står herved - ligesom slægstgaardsforeningen - at 
det at leve i nutiden også betyder, at ens liv ikke 
går ganske upåagtet hen, at ens liv på en eller 
anden måde har betydning for andre. Måske an
dre for hvem man kan gøre noget, andre, der 
lærer af en selv.

Ved at leve med i aktuelle spørgsmål, ved at 
give sin tilværelse betydning for andre virker man 
for fremtiden - og det er netop det motto, vi fin
der på »Slægtsgaarden«, foreningens blad.

Jeg kan sige, at denne livsopfattelse falder 
sammen med min egen. Mine forfædre har været 
bornholmske bønder, så langt tilbage, som jeg 
kan følge dem, og Bornholm er ovenikøbet den 
del af Danmark, hvor selvejet har den længste og 
stolteste tradition. Det har naturligvis præget 
mig, og det er derfor, jeg har villet sende denne 
hilsen til Dansk Slægstgaardsforening og alle, der 
vil slutte op om den.

Til slut vil jeg give udtryk for, at dette ikke er 
tom snak. - Jeg har selv meldt mig ind i for
eningen !

Niels Anker Kof oed.

Niels Anker Kof oed
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Også generationsskifte i de 
mindre landbrug

Danske Husmandsforeningers landsformand, Chr. Sørensen, Holsted har sendt nedenstående:

I en hilsen til Slægtsgaardsforeningen må man vel 
nok sige, at det ikke har været det mindre land
brug som har blandet sig i forholdet til Slægts
gaardsforeningen, men i takt med at mange af 
disse brug kommer til det stadium, hvor et gene
rationsskifte skal finde sted, synes jeg nok, at det 
er værd, at vi værner om så mange brug som 
muligt. Det er klart, at en hel del vil forsvinde, og 
det gør egentlig ondt at se gårde, som både for
ældre og jeg selv har tjent på, og som har været 
kendetegnet som mønsterbrug, nu er på vej til at 
blive sammenlagt med nabogården. Derfor mener 
jeg, at et organ som Dansk Slægtsgaardsforening 
har sin berettigelse, man må være glad for, at der 
er mennesker, som vil beskæftige sig med disse 
ting, som andre måske føler er en selvfølge. Min 
ejendom, som billedet viser, overtog jeg efter min 
kones morfar i 1956, han sagde den dag, vi skrev 
skøde: »Det skal jo helst blive en slægtsgård«. 
Jeg synes, at det var ganske naturligt, det de 
byggede op i 1931 og gerne ville give videre, og 
sådan er jeg også sikker på, at vi står en dag og 
gerne vil give det videre, som vi selv har skabt og 
opbygget i vores arbejdsperiode.

80 år
Ejner Petersen, Kikhavn fyldte kort før jul 80 år. Med vanlig 
beskedenhed har Ejner Petersen ladet denne store dag passere 
i stilhed. Red. vil dog ikke undlade at bringe et mangeårigt 
trofast medlem, der har været en initiativrig og fortjenstfuld 
medarbejder såvel i hovedbestyrelse som i diverse udvalg en 
hjertelig hyldest post festum. Der har fra mange sider været 
kaldt på Ejner Petersen, der med sin idealistiske og redelige 
indstilling til tilværelsen er en mand samfundet har haft brug 
for på mange måder. Her skal kort nævnes at han i 1923 var 
medstifter af Det konservative Folkeparti i Hundested - for
mand i 40 år og i tre perioder folketingskandidat. I henholds
vis 32 og 35 år har han været medlem af sognerådet, heraf en 
del år som sognerådsformand og medlem af ligningskom
missionen.

Børnenes ve og vel har alle dage haft en 1ste prioritet, hvilket 
skaffede ham sæde i Børnevæscnet i 37 år. Og sådan kunne 
man blive ved. Det skal dog her nævnes at hans aktivitet 
under besættelsen satte dybe spor.

Ind imellem fik den travlt optagne mand også tid til at passe 
sit landbrug og også her har han været foregangsmand og 
præsteret et mønsterbrug. Nu hviler vor gamle næstformand 
på sine laurbær. Vi ønsker ham et velfortjent otium og bringer 
en tak for rige og givende dage i samværet med ham. H.H.

Vi er meget slemme til som landmænd og orga
nisationsfolk at hænge os i det dagsakluellc, så vi 
glemmer det, der måske en gang ikke kan købes. 
Derfor ønsker jeg den danske slægtsgaardsfor
ening held og lykke i arbejdet for at skabe et kle
nodie om vore ejendomme.

Chr, Sørensens ejendom i Holsted.

Vinter vers
Vinter! Blide
Snestorm! linier
Sorte sky’r rimfrost - lun.
sky’r der ligner Sort er bare
folk og dyr skovens bryn

truer, Skøjter
brister, klingrer.
falder tungt, Isen bæ’r.
pudrer verdens Røde næser,
ansigt ungt kolde tæ’r.

Snemænd.
Jubel.
Kom og se.
Børn får aldrig 
nok af sne.

E,N.
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I arv fra slægtsgården 
af Drude Nielsen

Drude Nielsen er født i 1922 og voksede 
op på en slægstgård i Nordsjælland. 
Har skrevet siden 1958. Digte,artikler 
og kronikker i dagblade og tidsskrifter. 
Tre digtsamlinger: Hyben og slåen, 
1959. Antonius-liljen, 1963. Jord og sol, 
1967. Erindringerne: abc - hvor er 
Bedste, 1971. Rejse i tid. Aase Hansens 
forfatterskeb, 1975. Petter og Fruen, 
1978.

Der cr mennesker, for hvem nuet er alt, andre ser 
frem, og atter andre retter blikket mod fortiden 
for al øjne en rod, også for deres tilværelse.

I delle at være vokset op på en såkaldt slægts
gård er der, efter min opfattelse, selv om vejen 
senere førte bort fra gården, noget rodfast.

Der var selve gården med all det liv, den inde
bar mellem mennesker og dyr. Jorderne, der 
strakte sig om den og betingede dette liv. Der var 
åen, som trak sit løb gennem skifterne. Og ende
lig skoven, der hegnede synsfeltet over en god del 
af kimingen.

Min barndom lå i tyverne og trediverne, mens 
man endnu havde folkehold på gårdene, og i 
travle stunder daglejere. De travle stunder fulgte 
årstidernes vekslen og arbejdets gang: Roelugning, 
høst, kartoffeloptagning og optagning af andre 
rodfrugter saml tærskning.

Gårdens dagligliv var, synes jeg, farve og lyd, 
men også slid og lille mønt. Imidlertid, det sidste 
er ikke barnets tanke. Den er de voksnes bekym
ring. Lønningsdagene 1. maj og 1. november, der 
endog kunne være skiftedage, og de to terminer 
var altid forude.

Lyd og farve. Ja, hertil bidrog de mennesker, 
der var på gården, og dem man mødte på egnen. 
De var billeder. Del var med dem, som med bille
derne, man så i avisen og i blade og i bøger, der 
kom en i hænde: Nogle billeder gjorde en glad, 
andre ked af det.

Et halvt århundrede efter barndommens dage 
kunne gården ikke mere betegnes som slægtsgård. 
Men en åndelig arv fra den var mig givet. Jeg 
skrev. Havde gjort det over en årrække, »abc - 
hvor cr Bedste« udkom som bog. Erindringer om 
gårdens liv og livet på gården. Latter og gråd, 
som tiderne havede føjet det. Var det sandheden, 
jeg skrev? Ja, for så vidt som digtning er virke
lighed, og virkelighed digtning.

Hverdagen, det daglige brød, havde for mig i 
mange år netop været det skrevne ord: Formid
ling af det fra manuskriptet til bog. Til denne 
dagligdag var fra slægtsgården medbragt værdet i 
at være troværdig og ordholdende og i at være 
punktlig. Man måtte tage klokken i betragtning.

Bruge den belejlige tid. I gårdens sprogbrug hed 
det: Det er for sent at sidde op, når mælke
manden holder på gårdspladsen med sit spand. 
Heri var læren om at røgte sig selv, røgte sit ar
bejde, når det gjaldt, hvad andre skrev, og det 
man selv gav fra sig.

I byens midte, hvor jeg nu bor og lever og har 
hjemme, følger jeg årstid og vejrlig så nøje som 
under min opvækst på landet. Og så har jeg en 
rygsæk. Fra da rygsække var lærred og læder. 
Med den »stryger« jeg på dagture ud i skoven, 
også i barndommens herlige Gribskov, og ser og 
hører og kender skovens mangfoldige duft. Det 
hænder, jeg springer op på skovgærdet østen for 
gården og har agrene, åen og længerne for mig.

Flere år efter, at jeg sidst var på gården, fik jeg 
på sær vis en hilsen fra den. To ældre køben
havnske damer krydsede min vej. De kom til the. 
De ville se min fødegård. Jeg fandt et billede af 
den frem. Til min forbløffelse udbrød den ene: 
- Kan fruen se, det var oven for indkørslen til den 
gård, at vi en sommermorgen sad og drak kaffe 
på grøftekanten.

Mødet med disse mennesker blev siden til 
bogen »Petter og Fruen«.

Drude Nielsen.

Fra 
arbejdsmarken
Slægtsgaardsforeningen for Syd-, Midtsjælland og Møn har 
den 22. januar holdt generalforsamling. Vi har modtaget et 
langt referat, som vi desværre ikke har plads til i dette num
mer. I næste nummer bringer vi et uddrag af »landbyskrive- 
rens« store og udførlige referat.

Sønderjysk kreds holder sit årsmøde med generalforsamling i 
Skrydstrup den 9. marts. Landsformanden vil komme til stede 
og bl.a. vise en film om vor dronnings hverdag.

Bladet har modtaget løfter om en mængde stof til dette »kam
pagnenummer« - desværre cr alt ikke nået frem, til bladet 
skulle i trykken. Vi kan imidlertid imidlertid glæde vore læsere 
med at stoffet vil blive bragt i de kommende numre. Således 
bringer vi bl.a. en interessant artikel om moderen Ole Kolle- 
rød, skrevet af Carsten Brcgenhøj, Dansk Folkemindesamling.
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En norsk hilsen 
til danske slektsgårdsfolk
De nordiske bondefamilier har ikke hatt den kon
takt igjennom tidene som kunne ha vært til stor 
gjensidig glede. Gjennom landenes bondeorgani
sasjoner har det nok vært er samarbeide på forsk
ningsplan og forhandlinger vedrørende avsetning 
og priser m.v., men på det menneskelige plan har 
kontakten vært-liten - for liten. Dette kan alle 
som har erfaring fra et fellesskap omkring del 
familiære eller det selskapelige bekrefte. Vi har i 
grunnen så meget felles. Vår historiske bakgrunn 
og grunnvilkårene for å drive landbruk, er ikke så 
forskjellig som først antatt. Vi har derfor mye å 
snakke om, når vi endelig møtes. Slekts-og 
gårdsforpliktelsene, slik vi kjenner den i våre 
land, er et verdifullt utgangspunkt.

Vi har i Norge store tradisjoner som binder 
bonden til jord og hjem, og gjennom bygdefor- 
eninger opprettholdes bygdemuseer som viser ut
viklingen gjennom århundreder. Vårt mest kjente 
er jo »Maihaugen« på Lillehammer, som mange 
danske kjenner. De forholdsvis få norske bonde- 
hjem som har hatt besøk av danske-vi har På 
Vaagaard vært så heldig og oppleve det - vet at 
forpliktelsen bakover også lever sterkt hos mange 
danske bønder. Vi vet at de samler seg om 
»Dansk Slektsgaardsforening«, og vi kunne ønske 
oss en tilsvarende forening i Norge.

Ut fra vårt kjennskap til danske bondehjcm, og 
i det vi minnes et festlig besøk av 60-70 danske 
slcktsgårdsfolk i 1976, sender vi våre hjerteligste 
hilsner til disse og til de som utover i Danmark 
har kjennskap til sin slekt og sine plikter overfor 
bostedet, i det vi håper at slektsgårdsbevægclsen 
må vokse og styrkes i Danmark. Vi håper også at 
det fra slektsgårdsforeningen må komme nye ini
tiativ, som kan bringe danske og norske bønder 
nærmere hverandre. Det ville være bra, vi kunne 
få det så koselig sammen.

Vaagaard ved Hønefoss nyttårstider 1979.
Unni og Johan Nordahl Brun.

Et tilbageblik
____________ af en veteran -----------------

Ind imellem går tankerne på langfart - som nu 
forleden morgen. Klokken var lige slået fire inde i 
dagligstuen. Lysvågen og ikke noget at stå op ef
ter, ingen køer der begynder at trippe, fordi de 
venter min ankomst - desværre, men mens nytårs
stormen hujede om hushjørnerne og buldrede i 
træernes kroner, så er det rart at tænle på, at 
bare det. elektriske holder, så er der ingen grund 
til at stå op, for selv en snestorm af det format 
gør ingenting, når man ved at forrådene af mad 
og olie er fyldt op, så kan man godt slappe af og 
lade tankerne flyve - og det gjorde de. Billeder fra 

barndom og ungdom rullede forbi, men af cn el
ler anden grund blev de mere intense da tiden om
kring 39-40 dukkede op, da Ps og min livsgerning 
for alvor begyndte.

Vi overtog en slægtsgård og i hele min opvækst 
hørte jeg meget om slægt og slægtstraditioner, 
mærkeligt nok mest fra min far. Han var kommet 
til gården som svigersøn, og uden at røbe grunden 
havde han helt afskrevet sin egen femilie, men til 
gengæld levede han dobbelt så stærkt med i min 
moders familie. Også en gammel daglejer, Kris
tian, der sluttede sin tid på gården med op mod 
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60 års virke, bidrog væsentlig til den slægtsfølelse 
jeg blev indpodet med. Som 12-årig var han be
gyndt som kusk for min oldemor på hendes dag
lige lur i den opskårne fjedervogn og selvfølgelig 
en rolig enspænderhest for. Hans beretninger fra 
tiden helt fra 1884-85 var et ubetaleligt skatkam
mer at øse af.

Hvad var da mere naturligt for mig, end at 
møde op, da nogle idealistiske mænd blandt 
hvilke jeg særligt husker Jørgen Pedersen Gislinge 
og sønderjyderne Jens Jensen, Soed og Andreas 
Kood, der sammen med journalist Chr. Damm 
indbød til et møde for al stifte en forening af 
slægtsgårdsejere. Det var stoute folk, især husker 
jeg Jens Jensen, som jeg fik meget med at gøre, 
del var en mand, der var solidt forankret i sin 
sønderjyske hjemstavn.

Den nationale bølge der gik over landet i de år 
som en modvægt mod den tyske besættelse var 
vel den væsentligste årsag til ønsket om at samles 
i en sådan forening, men mange anede også eller 
forstod, at danske bønder stod på tærsklen til en 
fremtid, hvor de værdier som findes i tilknyt
ningen til jord og gård meget let kunne komme i 
fare for at forflygtiges eller eventuelt helt for
svinde.Alene den værdi rent dyrkningsmæssigt 
der ligger i at en far giver kendskaben til jordens 
egenskaber, gamle drænledninger etc. videre til 
sønnen kan spare mange ulejligheder og fejlta
gelser.

Lysten til at investere er også større, når man 
ved, hvem der høster gavnen af ens indsats. 
Mange af en landmands investeringer, særlig i de 
senere år af hans virke, giver ham kun sliddet 
med at få betalt, overskuddet går til efterføl
geren.

Jeg mødte da op til mødet på Fyns Forsam
lingshus som den yngste deltager, kom med i den 
første hovedbestyrelse, og bortset fra en kortere 
periode som suppleant, stadig med indtil skri
vende stund.

Når tankerne går tilbage over disse 38 år, så er 
det ikke datoer og årstal, der huskes. Det er de 
mænd, jeg lærte at kende - vidt forskellige i sin
delag og også i opfattelsen af hvorledes man 
bedst kunne opfylde eller bare nå frem imod det, 
der lå i Foreningens motto: »Bevarelse af gamle 
slægtsgårde«.

I den første tid, ikke mindst under indflydelse 
af foreningens første formand, den iltre men også 
idealistiske Jørgen Pedersen, var det et ønske om 
også med økonomiske midler at kunne træde til, 
når et ejendomsskifte var ude for særlige vanske
ligheder. Man må huske at 30-ernes uhyggelige 
kriseperioder på det tidspunkt ikke var særligt 
langt borte. Trods ihærdige forberedelser lykke

des det ikke. Medlemmerne sagde nej, dog blev 
en form for hjælp alligevel gennemført, idet for
eningens juridiske konsulent sagfører Hesselbjerg 
påtog sig en rådgivende og også juridisk konsu
lentvirksomhed. Denne blev senere genoptaget, 
udvidet og videreført af konsulent Hans Bälle, en 
indsats jeg tror mange er glade for i dag.

Bestyrelsens erkendelse af at en slægtsgård ikke 
alene søger en fremtid, men også, og ikke mindst 
har en fortid, førte til tanken om oprettelse af et 
slægtsgårdsarkiv. Herigennem skulle slægtsgårds
ejere og andre kunne få pålidelig underretning 
om slægtens og gårdens historie.

I den forbindelse mindes jeg tit magister Hans 
Ellekilde. Han levede og åndede for »Nordens 
Guder« og kloge mænd og koner, og han var en 
fængslende fortæller, når han fik lejlighed til at 
berette om sit livsværk og sin hobby. Sammen 
med forfatteren Salomon Frifeldt skabte især 
disse to grundlaget for det slægstgårdsarkiv, vi 
har i dag. Det var også Ellekilde, der fandt og in
troducerede arkivar Hofmansen, og hans nøgterne 
videnskabelige indstilling har da også givet arki
vets navn en god klang i fagkredse.

Foreningens første år var ret så svære, meget 
varierende opfattelser af arbejdsopgaverne og en 
anstrengt intern økonomi gav anledning til mange 
og også heftige diskussioner. Jeg tror det var i 
1947 Jørgen Pedersen afløstes som formand. Han 
afløstes af ingeniør Markersen, og under denne 
erfarne politikers myndige ledelse kom der efter
hånden mere stabilitet såvel i foreningsarbejdet 
som i økonomien.

1938 trak Marlersen sig tilbage og blev afløst af 
Chr. R. Christensen - »Chr. R.« - som han blev 
kaldt af alle i den store vennekreds. Denne jovi
ale, bredtfavnende fynbo var også en markant 
skikkelse, og med sine gode forbindelser indenfor 
Rigsdag og administration øvede han en stor ind
sats for foreningen, der blev hans hjertebarn, i 
hele hans formandstid.

Allerede i de første år begyndte foreningen at 
udsende et medlemsblad med journalist Damm 
som redaktør. Damm, der vel egentlig var den 
oprindelige inspiration til foreningen på grund af 
sine artikler i Familiejournalen om de gamle 
slægtsgården, blev meget alvorligt såret ved et 
lyskerattentat og hans virke blev kun meget kort. 
Foreningens daværende formand Jørgen Pedersen 
overtog redaktionen indtil han afløstes af redak
tør Ib Paulsen fra »Fyens Stiftstidende«. Denne 
letbevægelige og meget farverige skribent gav 
bladet et fint ansigt og anseelse. Mange husker 
også bladets redaktør som en strålende taler ved 
årsmøderne. Efter hans alt for tidlige død blev 
bladet dygtigt ført videre af Hans Balle. Han øn



Side 8 SLÆGTSGAARDEN

skede dog at blive aflastet og opgaven blev givet 
videre til den nuværende redaktør Hans Hviid, 
som på udmærket måde viderefører den stukne 
linie og prøver at underbygge den.

Af og til bliver jeg spurgt - også af mig selv - 
hvad er der kommet ud af disse år? Ja, det er 
svært at pege på direkte enkeltresultater, men jeg 
er da ikke i tvivl om at foreningen har ydet et væ
sentligt bidrag til forståelse af begrebet »Slægt og 
Jord«.

Den har ganske sikkert også påvirket og even
tuelt mildnet et og andet i de arve- og jordlovsfor
slag, hvor foreningen har henvendt sig til regering 

og offentlighed. Medlemmerne imellem synes jeg 
også at spore en glædelig samhørighed, det mener 
jeg vore stadig større og større årsmøder bærer 
tydeligt præg af. Selv rent fagligt betyder vor for
ening noget - hvor bønder samles snakkes der 
også fag - og vi mødes jo fra alle egne af landet, 
og veldrevne solide landbrug er altid med på be
søgsprogrammet.

Med de nye kræfter der i dag er i foreningen, 
var del let at lade tankerne løbe baglæns, det ser 
tillidsvækkende ud i fremtiden - og så gør det 
ikke spor, man cr lidt søvnløs.

B.B.

[ Slægtgaardsarkivet
k meddeler

Udarbejdede folketællinger i sidste halvår af 1978.
Aksel Th. Petersen, Sdr. Kirkebogård, Karlsgårdsvej 8, 
Klemensker.
Knud Arne Jensen, Kildegård, Klokkegårdsvej 1, Toxværd.
Inger og Arne Greiersen, Langkærgård, Lystrupvej 14, Hårlcv.
Hans Ladegård, Rummerlundsvej 36, Hedensted.
Jytte Styrbæk Andersen, Skovbakken 8, Virum.
Ejner Knudsen, Kjærsgård, Hjadstrupvcj 28, Kappendrup.
Orla Hansen, Kilshøj, Keidsbjcrgvej 2, Thorup.
Karl Sørensen, Krogro, Vestagervej 75, Sall.
Vagn Jensen, Krummerupgård, Fuglebjerg.
Ole Nielsen, Knurvanggård, Lundforlundvej 8, Slagelse.
Magnus Andersen, Astrupgård, Thorsø.
Karen Jensen, Engstien 3, Hemmeshøj.
Erik Svendsen, Vangegården, Sperrestupvej 32, Ølstykke.
Peter Hell, Lambjerg, Hørup, Sønderborg.
Herluf Brogård Jensen, Maglehøjgård, Hammer Bakker 5, 
Vejleby.
Poul Vang Larsen, Egholm, Egholmvej 24, Huseby, Helsinge.
Viktor Christiansen, Mosegård, Benløse By 12, Ringsted.
Svend Sylvest Pedersen, Vangedal, Speerestrupvej 28, Øl
stykke.
Peder Pedersen, Elnegård, Elnegårdsvej 10, Tørslev.
Aksel Stensberg, Skovsgård, Stensbergsvej 25, Alme, Græsted.
Hans Chr. Starbæk, Ålborgvej 249, Holtet, Gandrup.
Mikkel S. Holm, Madebjerggård, Besser Hovedgade 53, 
Tranebjerg.
Leif Lund Elnegård, Lindebjerggård, Fogedgade 12, Ba
genkop.
Hjarne Rømer, Blykobbegård, Pluggcgårdsvej 30, Nyker. 
Rønne.
Jørgen Syrak Jensen, Sofienlund, Alleskovvej 44, Diernæs, 
Fåborg.
Ejvind Andersen, Virketvej 6, Virket, Eskildstrup.
Hans Ove Sahl, Lindegården, Kværslykkevej 22, Kværs, 
Tørsbøl.
NB. Se endvidere »Noter fra sekretariatet«.

En 
bondemands 
litterære 
bedrift
Når delle læses, er der skel en bogudgivelse af usædvanlig art, 
idet en østsjællandsk landmand på Borgens Forlag udsender 
den historiske roman »Thorshammer - Krisikors«. Del er Carl 
Olsen, Yderholm i Bjæverskov Sogn som udfra el livslangt 
studium og mange års stofbearbejdelse giver en yderst interes
sant og livlig gennemgang af de store historiske begivenheder 
ved overgangen til kristendommen. Del er ikke en roman med 
et kristeligt budskab, men den skildrer et tidsafsnit af vikinge
tiden og omfatter også et betydende togt af to ungersvende fra 
høvdingegårdene til England og en handelsfærd til norske 
Klcbbenstensbrud. Ellers følger handlingen livet tværs over 
Sjælland fra Lejre til Stevns og der berettes om de nye Torpe- 
byers opståen og opdyrkning og om den nye handelsby ved 
bugten, saml om de nye arbejdsbesparende vandmøller, om 
handels- og søgstvistemål på linge o.s.v. Spændingen imellem 
Harald Blåtand og Svend Tveskæg og spaltningen i bonde
samfundet og imellem slægterne er behandlet med stor evne til 
tolkning udfra de historiske overbevisninger. Og så hører vi 
om trolovelser, æts- og slægtsægteskabshandeler og om livet 
ved solhvervsfester og højsommermidnatsbadning.

Forfatteren er en meget belæst og levende mand som kan 
skrive, og også så de lystige hændelser får sin plads i det væl
dige stof. Han er nært knyttet til højskoleverdenen, bl.a. elev 
fra Askov og en stor kender f.eks af de islandske sagaer.

Det er en udpræget gavebog for landmænd og mennesker 
med tilknytning til landbruget. Den cr spændende og viser 
sider af forfædrenes færd som det er imeressani at kende til.

Den være hermed anbefalet på det allerbedste - den vil give 
anledning ti) mange samtaler efter endt læsning. Den egner sig 
til at være gaven ved fødselsdage, jubilæer og ved højtider for 
slægtsgårdsfolk og mange andre.

Jens P. Petersen.

Efterskrift: Forfatteren har stillet en portion af bogen til 
rådighed for danske slæglsgårdsforenings medlemmer, som 
kan erhverve den ved henvendelse (il landsformanden (pris 88;).
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Moralprædiken om barske tider
Den fra presse, radio og TV kendte politiker og EF-kandidat, proprietær Jacob Højlund, Allingåbro, 
har sendt os nedenstående, højst aktuelle tanker.

Så fik vi da (agel hul på el nyt år. Hvis man nu ellers log vars
ler af vejr og vind, måne del vel bciydc, ai vi kan venle os el 
barski år. Men del er vi vel blevel for kloge lil. Jeg skal da 
gerne indrømme al jeg ikke glæder mig (il den dag, hvor vi er 
blevet så kloge, at vi selv skal bestemme vejret. Så overlever vi 
ikke længe.

En lysk digler, Jørn Zink, skriver i el dysten digt om »Ska
belsens sidste syv dage«: På den tredje dag tørrede græsset på 
markerne ud/ og løvet på Træerne/ mosset på klipperne og 
blomsterne i haverne./ For mennesket lavede selv vejret/, og 
fordelle regnen efter en nøje plan./ Der var bare en lille fejl/ i 
regnemaskinen, som fordelle regnen./ Da man fandt fejlen lå 
bådene/ på den smukke Rhins tørre bund. Så hellere del bar
ske og upassende vejr, Vorherre sender os, når vi skal høste 
eller på julcbesog.

Desværre er der en del mere håndfaste varsler om et hårdt 
1979. Det politiske klima er stadigvæk dårligt. Det må det 
være, når en ellers besindig og respekteret politiker som Anker 
Jørgensen kan lade sig forlede af »Ekstrabladet« til så stor en 
dumhed som den at fyre Ritt Bjcrregård på gråt papir. Del 
virker hysterisk og urimeligt, at hun ikke kunne få lov at 
komme hjem først og selv møde anklagerne og få rimelig 
chance for at komme med forklaringer, inden dommen skulle 
fældes. Så meget hastede del vel heller ikke med så gammel en 
sag. I virkeligheden var hun afsat, inden hun forlod Kina. En 
statsminister havde sagt for meget, og så var han tvunget til al 
feje gældende retspraksis til side og kunne ikke engang imøde
komme et rimeligt krav om al den anklagede målle få præci
seret anklagepunkterne ét for ét i sledel for at lave stude
handel om et eller andet beløb. Hermed være ikke sagt, at Ritt 
B. ikke skulle fyres, men blot, at fremgangsmåden var larvelig 
og uantagelig og fortæller om en statsminister, der går ind i 
det nye år med frygt for vælgerne. Mistillid ti) sine egne og 
ude af balance. Det synes at forfølge os mennesker, al når vi 
rigtig skal demonstrere, hvor stærke, vi er, afsløres al vor 
svaghed og frygt.

Alle kan begå dumheder, og vi må vel indrømme Anker J. 
den samme ret, som vi andre har, selvom margin er mindre på 
hans plan. Der er vel ingen tvivl om, at han er hårdt presset. 
Man behøver blot at åbne avisen og finde dagens billeder af 
Thomas Nielsen og Kirsten Stallknecht for at forslå lidi af det. 
Det var skrapt i 78, og de agter bestemt ikke at lette byrden 
for nogen i 79 - og da allermindst for chefen for SV-regerin- 
gcn. Hvad kan vi almindelige dødelige gøre for at forhindre, 
at det hele splittes ad i opslidende magtkampe mellem organi
sationerne og politikerne? Meget lidi, men nok meget nødven
digt alligevel. Vi må hver for sig bekæmpe massemediernes 
proportionsforvrængende påvirkning for at bevare evnen til en 
nøgtern vurdering. Når en Ritt B’s hotelophold og en Th. 
Nielsens leaterorden og TV-demonstration bliver pustet op til 
slore sindsbevægende politiske storme, er det grov forvræng
ning. Del er småting, der pustes op, fordi det magter vi at 
falle og de at behandle. Når det sker, kan vi forledes til at 
glemme, at vi allesammcn skal yde noget, hvis et underskud på 
syv mia. skal ud af verden, og de reelt arbejdsløse af de 
200.000 skal komme i arbejde. Del er vores vilje og evne lil at 
ændre disse forhold, der er dagens barske politiske spørgsmål 
og ikke de oppustede sensationer.

Det barske, vi kan vente i 79, stammer altså reelt fra del 
særdeles trivielle, at alle fortsat synes at være rede til at 

kæmpe til det sidste for al bevare - helst udvide - retten til at 
nyde, før man yder. Det lyder meget gammeldags og reaktio
nært at sige dette meget banale, men gamle sandheder forgår 
ikke så let og slet ikke når de er skabt i tider, da livet var 
barski for mange. De »go’e gamle dage« var barske tider, vi 
ikke skal ønske os igen. Vi kan undgå det, hvis vi viser fælles 
vilje.

Jakob Højlund

Endte det som en moralprædken? Ja, måske, men umoral 
vil jeg helst undgå at prædike osse i 1979.

Jakob Højlund.

En landsby 
i Sønderjylland 
Kultur er også 
menneskelig omgang og hjælpsomhed
Kresten Hansen (født 1906) fra slægtsgården Højvang i 
Skodborg, har skrevet en stor bog (265 sider) om landbyen 
Langt ved i Sk rave sogn, lidi syd for Kongeåen.

Han fortæller løs om begivenheder, mennesker, natur og 
udvikling fra den første bonde satte sine ben på stedet til vore 
hæsblæsende lider, hvor masser af nye huse hastigt skyder op 
efter århundreder uden forandringer.

Lokale midler har gjort udgivelsen mulig og Andelsbog
trykkeriel i Odense har slået for fremstillingen. Den, der gerne 
vil vide noget om Sønderjylland, finder her mange typiske 
træk, også når Kresten Hansen i de afsluttende linjer konsta
terer: »De unge er skolet i omgang med mange mennesker, 
har en bedre smag og et stort udvalg i møbler, tøj og brugs
genstande til rådighed. Men - landsbykulturen er ikke forsvun
det. Kultur er andet og mere end kunst og teater, kultur er 
også menneskelig omgang og hjælpsomhed - og det daglige 
arbejde«. R.N.
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Hovedbestyrelsesmøde
på Bygholm Landbrugsskole den 24. januar 1979.

På nær to medlemmer trodsede alle det strenge vintervejr, og 
et i alle måder godt møde blev afviklet roligt og værdigt.

Formanden, Jens P. Petersen kunne i sin indledning af mø
det meddele, at han efter forhandlinger med landbrugsmini
steriet kunne forvente at foreningen i september ville modtage 
et tilskud fra landbrugslotteriet. I forbindelse med dette blev 
regnskabet i revisor Fogeds fravær fremlagt af sekretæren, 
Inger Hansen. Det udviste er budget på 83.400 kr. og balance
rede med et overskud på 35.000 kr. Medlemstallet var pr. 31. 
december -78 på 2171, hvilket var en fremgang på 39 med
lemmer. I tilslutning til regnskabet, som godkendtes enstem
migt, vedtoges det at forhøje redaktionens budget til 4.600 og 
sekretariatets budget til 7.000. Herved bliver det budgetterede 
overskud reduceret til 21.900. Man var enige om at arkivets 
tilskud kunne svinge en del.

For arkivudvalget redegjorde dets formand, Vagn Mathia- 
sen for de forhandlinger, der var ført med arkivar AnncLisc 
Alstrøm, fra hvem der forelå en skriftlig redegørelse for 
hendes synspunkter, som havde medført at fruens beslut
ning om at trække sig tilbage var endelig og blev taget til efter
retning af hovedbestyrelsen.

Det bør her tilføjes, at fru Alstrøms beslutnings var af rent 
personlig karakter, da fruen ikke mente at kunne godtage det 
ny arkivudvalgs synspunkter, ligesom hun ikke kunne godtage 
de beslutninger arkivudvalg og hovedbestyrelse havde vedtaget 
med hensyn til arkivets fremtidige økonomi - bl.a. de vedtagne 
betalingsafgifter. Beslutningen skyldes altså ikke, som af 
»Slægtsgaarden« opfattet, en ændring i stillingsforhold, hvilket 
har været vigtigt for fruen at præcisere.

Derefter blev de ansøgninger, der var kommet til den opslå
ede stilling som arkivar, taget op til behandling, og efter en 
diskussion enedes arkivudvalg og hovedbestyrelse om at an
sætte tidligere arkivar ved Dansk Folkemindesamling fru Else 
Margrethe Ransy som arkivar ved Dansk Slægtsgaardsarkiv 
fra 1. februar al regne med en gensidig prøvetid på tre 
måneder.

Vi bringer iøvrigt andet sted i bladet et portræt af fru Ransy.
Der var en tvivl om vedtagelsen på hovedbestyrelsesmødet 

den 14. juni 1978 vedr. betaling for den første folketællings- 
undersøgelse. Del blev fastslået at der betales kr. 40,- af med
lemmet når folketællingen udsendes. Der opkræves foreløbig 
ikke afgift på de store folketællinger. Den misforståelse 
»Slægtsgaarden« i tidligere omtale fra årsmødet har gjort sig 
skyldig i, skulle hermed være berigtiget.

Der forelå følgende forslag til indføjelse i vedtægterne i § 1 
pnukt a sidste afsnit efter 1. punktum:

Hovedbestyrelsen er til enhver tid ansvarlig oserfor Slægls- 
gaardsforeningens årsmøde for at arkivet bevares samlet så det 
kan stå til rådighed for kommende slægter. Såfremt der ikke 
skulle være mulighed for Slægtsgaardsforeningcns fremtidige 
beståen er bestyrelsen ansvarlig for at arkivet bevares samlet 
under betryggende forhold.

I sidste afsnit slettes: og regnskab.
Forslagc* ulcv vedtaget af arkivudvalget på møde i Odense 

den 15. september 1978 hvor følgende var til stede: Vagn 
Mathiascn, Jens P. Petersen, Bent Bjergskov, Holger Buch 
Juul og Peder Møller Frifelt.

Lovforslag og ændringer i vedtægterne vil blive forelagt på 
det kommende årsmøde, og derefter vil ny vedtægter blive 
trykt i bladet, så alle medlemmerne dermed har et eksemplar 
af foreningens til den tid gældende vedtægter.

Under eventuelt kom flere ideer frem, som efter behandling 
i hovedbestyrelsen vil blive forelagt medlemmerne.

Mødet sluttede med at Jens Bligaard gav en udførlig rede
gørelse for årsmødet på Hotel Aalborg i Thisted 26. og 27. 
maj. En større omtale vil blive btagt i næste nummer af 
»Slægtsgaarden«.

Nyt hovedbestyrelsesmøde fastsattes til 8. oktober.
Hans Hviid. red.

På hovedbestyrelsesmøde! den 24. januar vedtoges nedenstående henvendelse til re
gering og folketing. Henvendelsen er samtidig udsendt til pressen og radio-avisen 
gennem Ritzaus Bureau.

Dansk Slægtsgaardsforening’s hovedbe
styrelse samlet til møde på Bygholm 
Landbrugsskole henstiller indtrængende 
til regering og folketing, at træffe lovgiv
ningsforanstaltninger i dette forår, såle
des at kapitalvindingsskatten og skat på 
dyrket jord afskaffes og at gaveafgifter 
ikke skal erlægges ved overdragelse in
denfor slægten af fast ejendom beregnet 
udfra beløb der overstiger fastsættelsen 
ved ejendomsskyldsvurderingen.

Man forventer endvidere, at det bebu
dede forslag om værdistigningsafgift ikke 
fremsættes og at en særlig beskatning af 

udprægede spekulationsgevinster alene 
sker ved beregning over indkomstskatten.

Hovedbestyrelsen påpeger et friere og 
lettere generationsskiftes afgørende be
tydning for produktionens størrelse, for 
investeringens omfang og for et (ilfreds
stillende arbejdsudbytte med påfølgende 
øget lyst og iver i egen og i fælleshus- 
holdningens tjeneste.

Dansk landboungdom bør modiage en 
samfundsmæssig anerkendelse derved, at 
der gennemføres ordninger som fra start
tidspunktet gør nye landbrugere bedre 
økonomisk stillet.
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Slægten og hjemmet
giver styrke Redaktionen har bedt formanden for Dansk Slægtsgaardsfor- 

ening, gdr. Jens P. Petersen, Fahrendløse, fortælle hvorfor 
han påtog sig opgaven, og han svarer sadån:

Mit møde med Slægtsgaardsforcningen og dens 
store interesserede medlemskreds skyldes min svi
gerfar, Th. B. Thomsen, Ulstedlund, som jeg er 
sikker på, mange husker fra landsmøderne ogsom 
var med i hovedbestyrelsen i mange år. Han for
enede det historisk interesserede, den litterære 
medleven og den aktuelle optagenhed og satte 
dette i nøje forbindelse med et forhåndenværende 
arbejde som skulle gøres flere steder, i Historisk 
Samfund, i Slægtsgaardsforcningen og ude i for
samlingshusene - og også hjemme i stuerne, når 
levende mennesker var samlet. Der blev ligesom 
lidt højere til loftet, og yngre folk blev tit sat i 
gang - også undertegnede.

Og så mødtes vi da på lands- og landsdelsmø- 
der, og del førte videre til familiernes samvær 
med gode drøftelser, all i perspektiv af at sagen 
skulle dyrkes. Slægten og hjemmet blev noget 
mere forpligtende, og rammen blev ligesom bedre 
erkendt, og del blev nødvendigt at arbejde for at 
indholdet skulle drage flere med.

Min baggrund var også en klar slægtsfølelse 
skabt af slægtsbogen om Rasmus Hansen fra Ør-

Meddelelser 
fra sekretariatet

Kontingent
Kontingentopkrævninger udsendes i sidste halvdel af februar. 
Kontingent bedes venligst indbetalt snaret belejligt.

Med venlig hilsen
Kassereren

Notits vedrorende folketællinger
Indtil andet vedtages betales der 40 kr. for de folketællinger 
der udfores for nye medlemmer af foreningen. Betaling op
kræves når undersøgelserne udsendes til medlemmerne. Alle 
andre undersøgelser og slægtshistorier m.m. foretages efter 
forudgående aftale om prisen.
Arsmødcplaltcrnc
bølgende platter kan endnu fås på Slægtsgaardsarkivet: 
1976-plauen (Børglum kloster) 1 stk. haves. Pris 50 kr. 
1977-plaiien (Hngelsholm). nogle få stk. haves. Pris 45 kr.
1978-platten (MarienlysO, en del haves. Pris 40 kr.

Da vi har haft mange forespørgsler på 1976-platten, sælges 
den til den første, der henvender sig, efter at »Slægtsgaarden« 
er udkommet. 

slev, som visle mig, at slægtens liv er en opfor
dring til alle om at vise initiativ og erkendelse set i 
lys af det, der har været virkelighed. Uden hold
ning og bogstavelig indsats kommer man ingen 
vegne. De stred for føden og for anerkendelsen 
som skabende og velvirkende borgere, de bønder 
jeg mødte i bogen. De sejrede eller led nederlag 
fordi de fik med ukendte faktorer at gøre, men så 
læne de af det og rejste sig i fuldt mål, enten 
hjemme eller ude på de store vidder, hvor Mar
kens grøde blev til velsignelse - ofte under en 
brydsom færd. Og i enhver slægt kan der hentes 
næring ved at søge. - Og så blev landbrugets sta
tus ikke erkendt eller forberedt i tide, nok til at 
den nationale og økonomiske fremdrift kunne ses 
og derfor måtte der virkes, også for flere midler 
og for rimelige skatteforhold. Også dette drog. 
Men så vendte det hele i 72-73 og EF blev det 
kildevæld, der førte fremad. Men alligevel er det 
jo rigtigt at følge landbrugspolitikken i bred for
stand, og det prøver vi da også på. Udgangspunk
tet under alle forhold er slægten og hjemmet, det 
gamle hjem og det nye hjem. Men ikke mindst 
som inspirationskilde: Familien som kraften for 
vækst, menneskeligt og fagligt. Vort syn rækker 
bagud og fremover til de nye generationer som 
fødes og virker i hjemmet, og meningen med det 
hele er, at styrke forbindelsen og forståelsen - og 
agtelsen. Så kan der først blive vokseværk på en 
sund måde.

Dette er mil svar - hvor vi end står i arbejdet, 
er det klart, hvad vi skal gøre, og glæden ved at 
være med i slægtsgårdsarbejdet vil jo kun blive 
større, hvis mange flere slutter op. Det er mit 
største håb, at danske landbohjem må kende 
deres forpligtelse overfor fortid og nutid, også 
igennem støtte til slægtsgaardsforcningen, men 
naturligvis mest ved at gøre dagligdagen til en 
fortsættelse af det hæderlige og virksomme liv, 
som kan efterspores med usvigelig sikkerhed i de 
allerfleste tilfælde. Så bliver der en fremtid, som 
bondeælten kan være bekendt. - Kom og vær 
med.

En venlig hilsen udover landet til gamle og nye 
medlemmer.

Jens P. Petersen.
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En slægt og en gård

af
Peder Møller Frifeldt

Når vi på vej til Sønderjylland krydser den tidli
gere grænse fra før 1920, sker det ofte enten ved 
østkysten med det skønne landskab med bakker 
og fjorde, et rigtigt østkystlandskab, eller helt ude 
mod vest, med det flade marsklandskab og vade
havet, hver på sin måde skønne og særprægede 
landskaber. Men vælger man omtrent midt imel
lem og kommer over Vejen, Askov og stopper op 
på bakkekammen ved Skibelund Krat og ser ud 
over Kongeådalen med bakkerne på den anden 
side mod Skrave, Københoved og mod Rødding, 
så ser man et landskab, der i skønhed fuldt ud 
måler sig med de to før omtalte muligheder. Ski
belund Krat er også i sig selv et besøg værd, med 
de smukke bevoksede skrænter og de mange min
desten, der på særegen vis fortæller kultur og 
danmarkshistorie, ikke mindst om tiden fra 1864 
til 1920, et meget betydningsfuldt og spændende 
afsnit af vor historie, og nok ikke mindst på 
grund af, at vi stadig kan møde mennesker, der 
har deltaget aktivt i denne del af vort lands hi
storie.

Det er en sådan mand, vi skal besøge. Vi kører 
gennem Rødding og forbi Øster Linnet op mod 
Nustrup, hvor den store smukke middelalderlige 
sognekirke rager højt op over bakken. I kirkens 
våbenhus, hvor der er en mindetavle for de faldne 
fra sognet, i krigen 1914-18, sættes der stadig 
blomster og lys på mindedagene, for dem som 
betalte den største pris et menneske kan betale for 
retten til sin hjemstavn og for håbet om en gen
forening, som de ikke selv skulle opleve.

Fra bakkedraget ved Nustrup og ned mod 
Nøråen, falder terrænet jævnt og her ligger lands
byen Bæk, tidligere var der mejeri, skole og køb
mand, men udviklingen har her som mange andre 
steder médført, at de er nedlagt. Men gårdene 
ligger stadig spredt på begge sider af vejen uden

egentlig at være samlet i nogen landsby. Karl 
Schmidt’s gård ligger midt i Bæk. På denne gård 
voksede, omkring århundredskiftet en børneflok 
på fem drenge og to piger op. De gik som de 
fleste børn i tysk skole og talte og levede på 
dansk hjemme og havde, trods Køllertid med tysk 
tryk, en lykkelig barndom og en god ungdom 
præget af tilhørsforholdet til forsamlingshus og 
dansk højskole. Men så kom verdenskrigen i 1914 
og Karl Schmidts to ældste brødre, Peter og 
Mads måtte ind som tyske soldater. De havde 
begge en gård og måtte rejse fra kone og for 
Mads’s vedkommende også børn. Begge brødrene 
blev såret, Peter Schmidt så hårdt, at krigen var 
slut for hans vedkommende. Mads Schmidt blev 
taget til fange og måtte i engelsk krigsfangenskab 
i Feltham i England til lang tid efter krigens af-

Karl Schmidt i tysk uniform.



SLÆGTSGAARDEN Side 13

I 1916 var Karl Schmidt hjemme på orlov fra 
Vestfronten, men hjemme var man også hårdt 
med, Karls yngre bror, Niels havde fået gigtfeber 
og den yngste bror, Ingvard på 18 år, var blevet 
indkaldt og søsteren Anna måtte nu være den, der 
holdt hjemmet oppe, mens brødrene var i krig, et 
tungt ansvar for en ung pige, at løse de mange 
problemer, der fulgte med krigen og skrive til 
brødrene ved fronten og tænke på deres skæbne 
og bevare mod og overskud til at støtte dem. Karl 
Schmidt har fortalt, at den sidste aften, han var 
hjemme på denne orlov, talte han og Ingvard om 
at gå over grænsen til Danmark og derved undgå 
at komme til fronten, men efter mange overve
jelser, opgav de det, for vandt Tyskland krigen, 
kunne de aldrig mere komme hjem, de havde så 
tabt retten til hjemstavnen. Prisen for denne ret 
var høj, for Karl Schmidt blev det yderligere to år 
ved fronten, for Ingvard blev det også to år ved 
fronten, hvor han faldt i maj 1918. Ved krigens 
afslutning var Karl Schmidt på Østfronten, så 
langt borte som i Ukraine i nærheden af Sorte
havet. I det kaos, der opstod i Rusland, var det et 
problem i det hele taget at komme hjem. Først 
juleaften 1918, havde afdelingen fået organisret et 
lokomotiv og nogle godsvogne, så hjemturen 
kunne begynde. På trods af fredsslutningen, blev 
det en dramatisk og langsommelig tur, med sam
menstød med russiske soldater. Ved en træfning 
med russere blev de frarøvet deres få ejendele, tøj 
mønter o.s.v. Af og til måtte de hente træ i 
skovene til lokomotivet, for i det hele taget at 
komme vidre. Først i midten af januar nåede Karl 
Schmidt hjem til Bæk.

slutning. Men i 1915 blev den dengang 19-årige 
Karl også indkaldt og efter militær uddannelse til 
Vestfronten. Det var en kendsgerning, at de 
danske sønderjyder ofte fik de farligste og hår
deste opgaver, så det er nok ikke underligt, at det 
kan være svært at få Karl Semidt til at fortælle 
om den tid. Der kan være tider i et menneskes til
værelse, der er så svære, at genoplevelse er en 
belastning.

Så fulgte tiden med afstemningen og genfor
eningen, højskoleophold på Askov, overtagelse af 
fødegården. En kolossal omvæltning for en tid
ligere frontsoldat. En beherskelse af sind og tan
ker, en tilbagevenden til en normal tilværelse, der 
i tre år havde været en fjern, uvirkelig drøm. At 
denne vanskelige omstilling lykkedes, skyldes nok 
også datteren fra nabogården, Mathie, som blev 
Karl Schmidt’s kone. Et nyt slægtled forsatte på 
gården i Bæk, og fandt glæde ved arbejde med 
jord og dyr, fik indhold i tilværelsen sammen 
med datter, svigersøn og børnebørn. Der er ingen 
tvivl om, at Karl Schmidt har fundet tilfredshed i 
det nære, og holder af samværet med naboer, 
venner og slægtninge, og få følger vel så nøje 
deres færden og tilværelse, som netop ham.

Når vi kører bort fra gården i Bæk, så er det 
ikke en 82-årig, men en rank, sønderjysk bonde, 
der står på trappen og vinker.

Vi ser til gården i Bæk, en sønderjysk gård, 
som så mange andre, og dog, ingen af dem er vel 
som andre, forskellige mennesker og forskellige 
skæbner, men et havde mange af dem fælles, de 
var danske uanset ydre påvirkninger, og derfor 
var de med til at skabe historie.

Guldnakken

Min mor fik den givet, da hun var ung 
af cn kvinde i slægten, som træl og tung 
af livets byrde og livets fryd 
ej mer ville bære den gyldne pryd. 
Hun smiled vemodigt ved mindernes syn: 
de flagrende bånd og guldtrådenes lyn, 
føddernes flugt i den sorgløse dans, 
beundrende smil, men hun husker kun »hans«. 

Min teen-age datter betaget står 
med guldnakkens pragt på sit korte hår. 
Jeg ser, at dit blik bliver fjernt og ømt. 
Aner du drømme hun har drømt?
Hun, som har skabt den med perler og sting, 
mens hendes tanker fløj vidt omkring. 
Til alvor et silkebånd, blankt og sort, 
til dansen en rosenblomstrende bort.

Men læg den nu varsomt i oldemors skrin 
endnu nogle år. Og en dag er den din, 
så totusind-årets pige kan se - 
om ellers hun evner t græde og le - 
at pigen som kommer, og hende som var, 
på samme drømme og længsler bar. 
Og skiller århundreder end de to, 
de stod dog, som Sara, bag døren og lo.



Side 14 SLÆGTSGAARDEN

»... Og en dag er den din«
At give en gave skaber glæde, siger et arabisk 
ordsprog. Ja vist, men også spekulationer. Hvad 
skal man finde på. Hvis hun nu ikke bryder sig 
om det eller det - eller synes, hun er nødt til at 
lade som om - åh nej, det er hun for ærlig til. 
»Hun« er vores store pige, der efter syv års mål
bevidst arbejde har fået sin eksamen. Det fortje
ner en påskønnelse. Noget nyttigt, nu hun skal 
have »egen husholdning«? Ja, men også noget 
mere, noget der har en anden værdi end sølv og 
guld, noget der binder dagen i morgen sammen 
med dagen i går.

Pludselig ser jeg hende for mig ved oldemors 
skrin, som det stadig kaldes, selv om der efter
hånden skal et par gange »tip« foran. Hun står 
forsigtigt søgende mellem hjemmestøbte tinknap
per, et pibehoved, en broderet nålebog og andre 
småting. Nu ved jeg, det er tid at lade skrinet 
skifte ejer. Ved, at det vil være i gode hænder.

Min kære pige! Meget af dette bliver gentagel
ser, for du kender jo de fleste af minderne, der 
knytter sig til tingene. Men en dag kan du jo ikke 
spørge mig, hvis den krigsmedalje eller urkæde 
har været. Så vil jeg prøve at trække en linie så 
langt tilbage, jeg kan komme og begynde med dig 
selv.

Jeg har gemt en congratulation med en yndig 
baby i lyserødt. »The best Wishes for someonc 
small and new, and for the lucky parents too«. 
Nyheden var rygtedes til din mormors søskende
børn i Michigan. Så er der et tandløst billede fra 
5-års alderen + tanden, og en miniaturestuden
terhue fra det 19. år.

Da jeg var i same alder, kniplede jeg en bred 
knipling, der har ligget og ventet, jeg vidste ikke 
på hvad. Nu er den som skabt til din lange, brune 
fløjlskjole. Guldnakken stammer fra en gammel 
tante og følges af mit tidligere digt om samme 
guldnakke.

Din mormor fik engang »medalje med en ko i 
blå emalje« - citat fra hendes 85-års fødselsdags- 
sang. For fortjensfuldt arbejde i mark og stald. 
Indskriften lyder: »Gavnlig Gjerring er Udøve
rens Hæder«. Men ingen skulle få hende til at gå 
med den, så morfar gav hende i stedet en smuk 
granatbroche. De ligger begge i skrinets læddike, 
og jeg vil føle at teksten også gælder for dig, når 
du et eller andet sted i verden behandler dine pati
enter.

Morfars bidrag er en blæksuger, han har skåret 
af pæretræ i et fint mønster.

Så er der din oldefars små nikkelbriller og et 
billede af ham, hans statelige kone og deres 
ældste børn, - ham, der blev din morfar, og 
hende hvis navn du fik.

Og din tipoldemors signet med forbogstaverne 
til Maren Hansdatter. Hendes mor Anne Mathias- 
datter, var kun 15 år da hendes far i 1807 døde 
som en en indirekte følge af englændernes belej
ring af København. Der blev arrangeret bryllup 
med byens smed Hans Hansen. Han var 25 år 
ældre, men nu kunne hun og hendes mor blive på 
gården. Skrinet, som har tilhørt hende, bærer 
hendes og en andens initialer ikke Hans Hansens.

1 skrinet ligger også en kopi af fæstebrevet fra 
1789, hvor brugsretten overdrages til Mathias 
Mogensen, efter at hans far Mogens Larsen »og 
dennes hustru straks efter hinanden ved døden er 
afgangne«.

Den 1. sept. 1949 stod din far og din morfar i 
loen og drøftede den netop overståede høst. Far 
lagde hånden op på en bjælke og fik fat i noget, 
som morfar straks genkendte. Det var låget til en 
snustobaksdåse af messing, som da han var dreng 
forsvandt fra stolpeskabel, hvor den plejede at 
stå med lidt småskillinger. Takkel være denne svi
gerfar-svigersønssnak reddedes lågel fra flam
merne som to dage senere fortærede både hus og 
høst. Relieffet på låget viser strunke ryttere og 
sejrsgudinder grupperet omkring Rhinen i slaget 
ved Emmerick 1758.

Længere rækker vore oplysninger ikke. Men en 
tidlig beboer eller strejfer ofrede en lille skarp
sleben, blankpoleret flinteøkse, som slutter kæ
den bagud.

Dernæst tager vi et skridt frem til din broders 
4-årige datter og lader hende lægge sin tegning af 
julemanden allerøverst. Måske kan du se, hvem 
Christine synes, han ligner.

I det arabiske ordsprog ser jeg den holdning, at 
man ikke kan modtage en gave uden at give en - 
og helst bedre - igen. Jeg har blot det ønske, at 
du må føle glæde ved al tage imod den og engang 
kunne give den videre med samme glæde, hvor
med jeg overlader den til dig.

Jeg sender en kærlig tanke til de forældre og 
-mødre, uden hvilke jeg ikke havde kunnet gøre 
det. Mor Else,
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Brugere af huse og gårde forvalter en uvurderlig arv
Professors livsværk blev fortællingen om dansk byggeskik på landet gennem tiderne.

Interessen for gamle huse og gårde på landet er 
større end nogensinde. Derfor har det arbejde, 
som professor Axel Stcensberg fra Nationalmu
seet gennem en menneskealder har beskæftiget sig 
med i henseende til forskning omkring emner som 
den danske bondegård gennem tiderne, byggeskik 
på landet, danske almuemøbler, den danske 
landsby gennem 600 år og andre områder inden
for dansk bosætning på landet og dansk landbo
kultur, fået et langt videre perspektiv. Resultaterne 
af hans undersøgelser har bud til en stadig videre 
kreds af befolkningen.

Hans bog om »Gamle danske Bøndergårde« er 
netop udkommet i tredje oplag (forlaget Forum). 
Den nye udgave er dels forsynet med nyt billed
materiale, dels med et nyttigt afsnit om vægbe
handling, isolering og brandsikring af ældre huse.

Denne bog er et af hovedværkerne i den 72- 
årige museumsmands forfatterskab, og den tileg
nes dem, der bor i vore gamle, danske bønder
gårde og -huse, siger Axel Steensberg, som til
føjer: »Det er dem, der forvalter den arv, som 
sammen med bakker og dale, enge og vandløb, 
rørsumpe og skove har givet det danske land 
karakter. Nogle røgter arven vel, andre går i lut
ter nidkærhed over gevind og føjer ting til, som 
er fremmed for egnen og atter andre vedkender 
sig forpligtelse over for fortiden og den natur, der 
omslutter dem«.

For de sidste vil bogens budskab være spildt, 
for som professoren siger: Man kan ikke snakke 
med blinde om farver eller anvende talens gave 
overfor dem, der er født døve. Men der er stadig
væk mange, der ønsker at omgive sig med natur
lige ting: Strå fra markerne, rør fra mosen, træ 
fra den nærliggende skov, kalk fra læsket tønde 
på stedet, naturens egne farvepigmenter rørt ud i 
olie eller stedlige opløsningsmidler, marksten i 
stedet for støbte elementer.

Disse mennesker behøver ingenlunde at befinde 
sig i et nostalgisk sværmeri for gamle dage. For i 
mange tilfælde kan nymodens bekvemmeligheder 
sagtens forenes med det, der er godt for øjet. 
Man bør bevare det bedste af det gamle uden at 
blive fanatiker.

Om den sjællandske landbo-bebyggelse har 
professor Axel Steensberg skrevet et meget ud
tømmende afsnit, der suppleres med et væld af 
fremragende fotografier, dels af gårde og huse, 
der desværre er forsvundet, dels af bygninger, der 
kanses den dag ude i landskabet.

Bogen har detaljerede beskrivelser af de for
skellige landsdeles byggeskik. Der er mange fælles 
træk, men trods landets beskedne udstrækning er 
der også store forskelle, bestemt af tilgængelige 
materialer såvel som indflydelse udefra. Det er in
teressant at sammenligne fra egn til egn.

Uden at fordybe sig i æstetiske afvejninger og 
sammenhænge, som de gamle fandt frem til 
gennem århundreder, får man ingen sikkerhed i 
bedømmelsen af det nye. Man må give Axel 
Steensberg, der nok er historiker, men også en 
stor filosof, ret i, at det er som med barnet, der 
må lære bogstaverne, før det kan læse, og at læse 
før det kan digte. Eller som komponisten, der be
gynder med at lære noder og kende instrumenter 
på deres egenart og klangfarve, før han kan 
skrive en symfoni.

Man fyldes med dyb beundring for folk, der 
som han bruger et helt liv til at samle og bevare 
oplysninger og materiale, som eftertiden kan 
bygge videre på. Richard G. Nielsen,

Slægtgaardsarkivets 
ny arkivar

Fru Else-Margrethe Ransy

- der er en erfaren og dygtig arkivar, har i et langt 
åremål været arkivar ved Dansk Folkemindesam
ling. Denne stilling har fruen nu forladt efter gen
sidig overenskomst. Fruen har søgt og fået stillin
gen som arkivar ved Dansk Slægtsgaardsarkiv. Vi 
byder fruen velkommen og glæder os til et frugt
bart samarbejde. Red.
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Der høstes med le på en 
bygmark på 6 tdr. land.

Billedet, der er fra 1927 er 
indsendt af Ellen Chris
tensen, Birkum.

De gamle 
billeder
Det går endnu lidt småt med indsamlingen ar de gamle bille
der, hvilket måske skyldes en misforståelse hos vore medlem
mer, som vi hermed gerne vil rette. De billeder der beror i 
slægtsgårdsarkivet skal overhovedet ikke røres eller gå til 
Dansk Folkemindesamling. Når sidstnævnte institution kom
mer ind i billedet skyldes det, at der er tale om et samarbejd' 
på den måde at vi vil søge at få hjælp fra D.F., hvor vor viden 
ikke slår til, hvis der skulle dukke billeder op af ganske speciel 
karakter, lad det været slået fast: Alle de billeder, vi - forhå
bentlig - modtager, vil forblive i Dansk Slægtsgaardsforening, 
med arkivet som det naturlige opbevaringssted. Det er kun 
ønsket at bevare for efterslægten, den rige kulturarv billederne 
repræsenterer.

Vi håber stadig mange vil være med i dette arbejde og finde 
billederne frem fra gemmerne.

H.H. Det ny vidunder
lastbilen.

Disse billeder indsendt af 
Peder Møller Frifeldt, 
Ølgod.

Unge sønderjyske landmænd 
indkaldt til tysk 
militærtjeneste 1911.
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Gårdejer Peter Rasmussen, 
»Foldbjcrggård«,

Velkommen til nye medlemmer6430 Nordborg.
Gårdejer Elise Iversen,
»Toftegård«,
Langagergyden 24, Lumby, 
5653 Nr. Lyndelsc.

Gårdejere Misse og Vagn Olsen, Gårdejere Dora og Jens Erik Gårdejer Olav Foged Olsen, Gårdejer Peter A. Sørensen, 
»Kirkelygaard«, Due-Hansen, »Bøgebjerggård«, »Hjembækgaard«,
Tømmerupvej 51, »Annexgården«, Rødstofte Skovvej 2, Hjembækvej 58, Sangstrup,
4400 Kalundborg. Alstrup, 4760 Vordingborg. 8500 Grenå.
Gårdejer Jørgen N. Kjeldsen, 9640 Farsø. Gårdejer Erik Eriksen, Proprietær
»Thomasdal«, Karen og Martin Hansen, Erikstrup, Hans Peter Aagaard Andersen
Dyssegårdsvej 31, Sdr. Harritslev, Langdyssevej 7, Abkær, 4930 Maribo. »Nybøllegaard«,
9800 Hjørring. 6500 Vojens. Gårdejer Frederik Lunde, Assensvej 136, Nybølle,
Gårdejere Helga og Erik Birkedal Gårdejere Grete og Bent R. »Nordbygaard«, 5750 Ringe.
Rasmussen, Ravnsted-Larsen, 5631 Ebberud. .
»Vesterhøj«, »Egerod«, Gårdejer Inger Jacobsen, »Nørrelaard«6 ØFregaar ’
Nykøbingvej 234, Nr. Ørslev, Kullegårdsvej 2, Keldbylille, »Lillebæk«, Rueveien 20 ’
4800 Nykøbing Sj. 4780 Stege. Magleby Skovvej 15, 5750 Ringe ’
Gårdejere Marie og Poul Nielsen, Gårdejer Helge Holm, 4672 Klippinge
»Karensdal«, »Tisset-Nørregård«, Gårdejer Hans L. Nielsen, »cbattpemindp«
Skibsholtvcj 66, Assendrup, Skovløkkevej 9, »Lundsgaard«, R ’
8721 Daugaard. 6510 Gram. Ribelandsvej 5, ,
„ „ , o . . Acmrmns 6100 Haderslev.Proprietær Henrik S. Lmncmann- Gårdejer Henning Wedel, oMUoram.
Schmidt, »Svenstrupgaard«, Gårdejer Hans Nielsen, Gårdejer, landbrugsminister
»Fuglager«, Svenstrup Strandvej 3, »Damgård«, Niels Anker Kofoed,
4173 Fjcnncslev. 4220 Korsør. Brangstrupvej 4,
Gårdejere Jørgen og Kjeld Danielsen, Gårdejer Jens Thorup, 5750 Ringe.
»Lundsgård«, »Bækgaarden«, Gårdejer Jes Steffensen, Gårdejer Hans Chr. Hansen,
Kærsvænget 19, St. Torøje, Bækgårdsvej 2, Sønderbæk, Lusigvej 2, Broballe, Sundby Skovvej 4,
4640 Fakse. 8900 Randers. 6430 Nordborg. 4862 Guldborg.
Gårdejer Bent Fuglsang Fredsted, Gårdejer Karl Johansen, Gårdejer Jens Degnbol, Gårdejer Hans-J. Bjerregaard,
»Frømojgård«, »Moscbo«, »GI. Degnbol«, »Ellesgaard«,
Frømojvej 3, Jcls, Stationsvej 20, Flemløsc, Korsvad 1, Ibskervej 35,
6630 Rødding. 5620 Glamsbjerg. 6940 Lem. 3740 Svaneke.
Gårdejer Jens Wichmann Hansen, Gårdejer Erik Aagaard, Gårdejer Hans Hansen, Gårdejer Niels Engel Koefoed,
»Stensebygaard«, »Aagaard«, »Vaarbjerg«, »Langemyregaard«,
Stensebyvcj 28, Skøttrupvej 21, Falstedvej 40, Trassevej 1,
3730 Nexø. 9480 Løkken. 6300 Gråsten. 3720 Åkirkeby.

Skaf foreningen nye medlemmer
Undertegnede foreslår, at følgende får tilsendt materiale om
Dansk Slægtsgaardsforening og opfordres til at indmelde sig i foreningen:

Titel Titel

Navn Navn

Postadresse Postadresse

den 19 Underskrift

Ønsker man ikke at klippe i bladet, kan forslag indsendes til sekretariatet på alm. postkort.
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Kom • Såsæd • Kreaturfoder - Svinefoder
Pelsdyrfoder • Fjerkræfoder - Mineralblandinger * Hestefoder

AKTIESELSKABET
11 HKORN- OG FODERSTOF KOMPAGNIET

8260 VIBY J GRØNDALSVEJ RF (06) 1441 il

Jens og Anna Jensens fond...
udlåner penge til unge landmænds etablering, også ved generationsskifte. Årlige ydelse u- 
den kurstab for tiden 12 procent, hvoraf 9 procent er rente. Henvendelse til:

Advokat Martin Olesen, Bogense, telefon (09) 81 16 66 eller
Gårdejer Niels Eriksen, Kørbitzdal, Ringe, telefon (09) 6211 75

Henvendelse til fonden skal være indsendt senest 1/6 eller 1/12 hvert år.

SVERIGE
9.-12. august: Øland (Borgholm).

ITALIEN
23.-30. september: Høstrejse til Rom.
Forlang program for de fest
lige og fornøjelige sommer
ferierejser med store ople
velser - Ring eller skriv til. . .

1979 - KÆRNE-REJSER -10. sæson
NORGE
2.-6. juni: Pinsen på Gavlstad i 

Vestfjord.
2. -10. juli: Valdres og Sjusøen.
14.-22. juli: Jotunheinem og Nord

sæter.

ALT BETALT REJSER (også udflug
ter incl.).
Rejseledere: HANS HVIID og JENS 
P. PETERSEN.

KÆRNE-REJSER
POSTBOX 12 - 4100 RINGSTED - TELEFON 03-640024
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til ethvert formål.
Har De brug for lån til tilbyg
ning, sammenlægning, grund
forbedring, køb af nye maski
ner, udvidelse af besætning, 
ejerskifte eller andet, kan De 
roligt henvende Dem til For
enede Kreditforeninger. Vi yder

lån overalt på øerne på op til 
50% af ejendommens værdi 
med løbetider på 10, 20 og 30 
år. Lad en af vore landbrugs
kyndige folk kigge på Deres 
ejendom, så får De den rigtige 
belåning - hurtigt, smidigt og 
effektivt.

FORENEDEKREDITFORENINGER
Otto Monsteds Plads 11 • Postbox 333 Magelos 2 • Postbox 343 
1503 Kobenhavn V • Tlf (01) 15 34 34 5100 Odense • Tlf. (09) 1177 77

Jyllands 
Kreditforening 
er 
specialister i 
Jylland...

KREDITFORENING
6100 HADERSLEV: Åstrupvej 13. Tlf. (04) 527000 
6950 RINGKØBING: Herningvej 3. Tlf. (07): 01 11 
8800 VIBORG: Set. Mathiasgade 1-3. Tlf. (06) 623333 
9100 AALBORG: Boulevarden 43. Tlf. (08) 123877 
8260 ÅRHUS-V1BY J: Borgvold 16. Tlf. (06) 148800



SPAREKASSEN
SYDJYLLAND

Vi skaffer penge 
til gårde.

København: Jarmers Plads 2, 
1590 København V Tlf. (01) 12 53 00 
Arhus: Aboulevarden 69, 
8100 Arhus C Tlf. (06) 12 53 00 
Herning: Viborgvej 1, 
7400 Herning. Tlf. (07) 12 53 00 
Afd.kontor i Aalborg: Algade 38, 
9100 Aalborg. Tlf. (08) 12 53 00 
Afd.kontor i Odense: Jernbanegade 16, 
5000 Odense. Tlf. (09) 12 53 00

Kreditforeningen Danmark

Et A-rentebevis fra Andelsbanken 
giver stigende rente år forår 
- uden at Deres penge er bundet.

Aandelsbanken
KJERTEMINDE AVIS ApS. OFFSET/3OGTRYK


