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Julen og hjemmet
Mange påvirkninger møder det moderne menneske 
og modet og optimismen har konkurrenter som det 
er svært at klare sig overfor. Allermest er det øko
nomiske trængsler og så den voksende trussel fra 
voldelige kræfter i det nære forgrenende sig opef
ter helt til store mænds magtvælde. Vi er under 
tryk i disse tider og ethvert lille menneskebarn svin
ger imellem håb og frygt som aldrig før. Der arbej
des og tænkes i alvorens tegn og med glæden og 
smilet i bagerste række. Udsigterne er mangeartede 
og sløret mere end godt er.

- Netop da er det herligt at julens lysglimt kom
mer til os. Midt i den jordiske strenghed møder vi 
evighedens skin fra det gamle budskab og forlenet 
videre ad troens kanaler hos høj og lav. 1 Verdens 
fineste saloner, som i fattigmands lave stuer er 
glæden den samme - hvis mennesket da kan ane 
kraften og lønnen.

Der kommer en mening med tilværelsen til veje 
som kan bære igennem, og hvor har vi dog brug 
for at finde et fundament allesammen - dette at 
fornemme et grundforhold for menneskelig ad
færd.

Med julen kommer mange gode tanker, minder 
og nutidige ønskemål til os og samkvem finder en 
egen inderlighed.

Hjemmet bliver også mere nærværende som et 
værnested for det bedste der kan erkendes.

- Og trækkes der linier til fremtiden som kan op
bygge i en mere end én forstand, er julehelgen den 
bedste højtid for enhver. Så kan nytåret få et større 
perspektiv.

Alle slægtshjemmene hilses ved denne jul og ved 
nytåret med håb om fremgang og gode kår.

Jens P. Petersen.

Ved nytårsskiftet
bringer redaktionen bladets læsere - foreningens 
venner - de mange bidragsydere de hjerteligste hils
ner med tak for al forståelse, velvilje og hjælp 
samt med ønsket om at 1982 må blive året, hvor 
det økonomiske tryk letter - ikke mindst for land
bruget.

Tak for året, der svandt.
Hans Hviid, 

redaktør.
Bladet er medlem af DANSK Fagpresseforening.
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»Der har jeg rod,
derfra min verden går« n.

I aug./sept. nr. (233) bragte vi en meget 
spændende artikel af vort medlem, dyrlæge 
Ejgil Overby, Zambia. I nedenstående ar
tikel fortsætter forfatteren sine erindringer, 
som vi med stor tak bringer videre til vore 
læsere.

Allerede inden jeg rejste fra Nigeria i sommeren 1968 havde jeg 
fået tilbud af Dr. D. White om en stilling som kvægpest-ekspert 
ved FAO med udstationering i Ethiopien. Dr. White, en 
tidligere veterinærdirektør i Tanzania, var nu ansat ved FAO- 
hovedkvarteret i Rom, men havde nogle år forinden ledet et 
UNDP (United Nation Development Programme)-projekt i 
Dcbre Zeit, Ethiopien. Dets hovedformål havde været at opret
te en skole til uddannelse af Animal Health Assistants. Da der 
på det tidspunkt kun fandtes ganske få ethiopiere med en 
dyrlægeuddannelse i et land, der er et af Afrikas kvægngeste 
med en bestand på over 20 millioner, var der i allerhøjeste grad 
brug for sådan en skole, hvor studenterne modtog en 2-årig 
træning af veterinærmæssig karakter.

Del var nu meningen, at projektet skulle udvides med kvæg- 
pcst-bekæmpelse i landets sydligste provinser, således al tre 
FAO-eksperler kom til at virke for kvægpestkampagnen (JP 
15), men deres arbejde skulle administreres fra skolen.

Egentlig havde jeg regnet med ret omgående at skulle rejse til 
Ethiopien, men der kom alligevel til at gå nogle måneder, inden 
der i FAOs indviklede administralionsapparatur blev givet 
grønt lys for min afrejse. Uheldigvis var min læge-erklæring af 
en eller anden mystisk grund forsvundet på kontorerne, så jeg 
måtte gennemgå en ny lægeundersøgelse, inden jeg kunne 
begive mig af sted med en 3-årig kontrakt til det daværende 
kejserrige.

Det blev el meget udviklende og interessant ophold. Skolen i 
Dcbre Zeit, der var nabo til del veterinære vaccine-laborato
rium, ligger i skønne og klimatisk behagelige omgivelser, tæt 
ved en kratersø. Her fandt jeg det meget afslappende at deltage 
i undervisningen, når jeg ikke var på lur i provinserne. Jeg fik 
udviklet et udmærket samarbejde med vaccine-laboratoriet, og 
da der foruden kvægpest i mange områder også var store 
problemer med ondartet lungesyge, blev det besluttet at vacci
nere på disse steder med en blandingsvaccine.

Kvægpestkampagnen var baseret på el samarbejdsprogram 
mellem de rent østafrikanske lande: Tanzania, Uganda, Kenya 
og de nordlige stater: Ethiopien, Sudan og Somalia. Den blev 
denne gang financierct af vidt forskellige donor-organisationer 
— alene i Ethiopien blev der foruden af FAO ydet assistance af 
U.S.A., England og Frankrig. Dr. I. M. MacFarlane koordi
nerede det omfattende program, og Ethiopiens repræsentant i 
projektet blev den unge, ukuelige, fransk-uddannede dyrlæge 
Dr. Almaz. Man kunne ikke have valgt nogen bedre. Dr. 
Almaz, der fik glimrende støtte af franskmanden Dr. J. Blåne, 
var utrættelig i sin rejsen rundt i provinserne for at overtale 
guvernører og lokale høvdinge til at gøre en indsats for kam
pagnen. Desværre fik han kun få år al virke i, idel han i midten 
af halvfjerdserne blev alvorlig syg og døde af kræft.

Det blev sandsynligvis amerikanerne, der kom til at give 
størst økonomisk støtte til projektet, og deres mand i Ethiopien 
blev en kendt virolog, Dr. D. DeTray, som jeg fik et glimrende 
samarbejde med, og som personligt blev en af mine bedste 
venner. Måske var der lidt for mange høvdinge i projektet, og 
hvad værre var, det kneb undertiden for dem at komme over
ens. Den temperamentsfulde franske Dr. Blanc’s hyppige skæn
derier med hans flegmatiske britiske navnebroder D.r White var 
således legendariske, inden jeg ankom til Debre Zeit. Dog, det 
bør fremhæves, at både Dr. MacFarlane og Dr. Almaz viste 
glimrende diplomatiske evner i omgangen med de mange uden
landske eksperter.

Nu er Ethiopien langt fra et let land at arbejde i. Områder er 
meget bjergrige med store dalsænkninger, hvoraf »The Rift 
Valley« med de mange søer nok er bedst kendt, strækkende sig 
på kryds og tværs af plateauet. Andre områder er mere eller 
mindre tørre ørkener. Del betød at mange veje, i hvert fald i 
regntiden, kunne være mere eller mindre ufremkommelige, så 
det kunne være vanskeligt at nå frem til de store kvæghjorder. 
Noget andet var, al de kejserlige embedsmænd i provinserne 
langt fra var pålidelige. Ja, mange var nærmest korrupte og 
benyttede enhver lejlighed til at skaffe sig ekstra indtægter. Det 
kunne f.eks. betyde, at til trods for at vaccinationerne efter 
international vedtagelse skulle være gratis, fandt de alligevel på 
al sende »skatteopkrævere« til vaccinationscentrene. Den slags 
fiduser kunne naturligvis være til stor skade for kampagnen, 
idet de kunne afholde kvægejere fra at bringe deres kvæg.

Det blev i landets tre sydlige provinser: Balc, Sidamo og 
Gemu Goffa, al jeg fortrinsvis kom til at udøve mit arbejde. 
Problemerne var vidt forskellige i de tre områder. Hovedparten 
af Balcs befolkning er beslægtet med somalierne, og der havde i 
mange år været grænsestridigheder mellem landene Somalia, 
Ehtiopien og Kenya, idet somalierne mente, at store arealer af 
de to andre lande naturligt tilhørte dem. I OAU (Organisation 
of African Unity) havde man i midten af tresserne søgt at løse 
problemerne, og de tre landes regeringer havde akeepteret nye 
grænser. Alligevel var der utilfredshed i Bale provinsen, ikke 
mindst når kejser Haile Sclaissc forærede store landområder til 
amhariske embedsmænd eller slægtninge. Det viste sig da ofte, 
at jorden gennem generationer var blevet benyttet af halvno- 
mader til deres kvæg, får og geders græsning. De ville nu 
naturligvis ikke finde sig i, at den for fremtiden skulle opdyrkes 
af folk fra helt andre egne af riget. Provinsens befolkning havde 
absolut ingen tillid til kejserens embedsmænd, så det bedste 
respons for en positiv indstilling til vaccinationskampagnen fik 
vi ved en direkte henvendelse til de lokale høvdinge. Det var 
stadigvæk ikke helt ufarligt at begive sig omkring i terrænet, 
især ikke i grænseegnene, mest på grund af skjulte landminer, 
der eksploderede når et køretøj som f.eks. en landrover kørte 
over dem, derimod ikke når folk og kvæg passerede dem.

Sidamo-provinsen er et af de mest frugtbare områder af 
landet, men kunne være meget vanskelig passabel, hvis blot der 
var faldet en smule regn. Den mørke, lerede jord, »cotton 
soil« nærmest sugede hjulene fast, så ethvert køretøj uvægerligt 
kørte fast. Sidamo er iøvrigt en af de mest kvægrige provinser, 
hvorfra noget af Afrikas bedste Zebu-kvæg, Borona, stammer.

Mest utilgængelig var dog den bjergrige Gemu Goffa-pro- 
vins. Befolkningen her levede meget isoleret og var meget 
selvstændige. De fleste steder gav de pokker i kejseren og hans 
embedsmænd og gjorde, hvad de havde lyst til. De var ret så 
krigeriske, hvad bl.a. kunne bestå i tyveri af kvæg fra nabo
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landene! I visse områder, bl.a. den skønne Omo-dal, fandtes 
der fantastisk meget vildt, bl.a. vilde bøfler, så selvom man 
vaccinerede alt kvæg, var der stadigvæk mulighed for et smitte
reservoir hos de vilde drøvtyggere.

Alt i alt gik det dog nogenlunde med kvægpestkampagnen de 
første år, hvor der næsten dagligt blev rapporteret udbrud af 
sygdommen. Mange af disse såkaldte udbrud havde dog andre 
årsager end kvægpestvirus, hvad jeg blev klar over, da jeg fik 
fremstillet hyperimmunt kvægpestserum på kaniner og kunne 
udføre en præcipilin-test på agarplader, så jeg kunne skelne 
kvægpest fra anden sygdom.

Uheldigvis blev det spændende arbejde brat afbrudt. I januar 
1970 var der besøg af det danske kongepar i Ethiopien, og 
kejseren havde i den anledning klædt Addis Ababa i festdragt, 
smykket overalt med løv, blomster og flag. Til lejligheden var 
der fremstillet hundredvis af danske flag, som uheldigvis æn
drede karakter, da dugenes røde farve ikke var holdbar i regn 
og smittede af på de hvide kors. (Da præsident Tito blev landets 
næste gæst, var man ligeved at kunne bruge de samme flag til 
dette statsbesøg!).

På dette tidspunkt var der ikke over hundrede danskere alt i 
alt i Ethiopien, hvorfor vi alle blev inviteret til reception og 
modtog alle et kongeligt håndtryk. Da kong Frederik trykkede 
mig i hånden, var der sikkert ingen af os, der forestillede os, at 
vi, nogle måneder senere, begge skulle have brækket højre arm. 
Kongens uheld er velkendt, og mit foregik under mindst lige så 
dramatiske omstændigheder i Bale-provinsen. Undervejs fra et 
besøg hos en lokal høvding mistede min chauffør i det smattede 
føre kontrollen over landroveren, så den væltede på siden, og 
således, at jeg fik højre arm i klemme under chassiset. Jeg skal 
aldrig glemme de frygtelige minutter, der forløb inden mine 
hjælpere fik hejst bilen så meget op, at jeg med venstre hånd 
kunne løfte min brækkede højre overarm op. Særlig behageligt 
blev de følgende timer bestemt heller ikke, hvor jeg, i delvis 
chokeret tilstand, liggende bag i landroveren forsøgte at beroli
ge den ophidsede chauffør, så han ikke igen væltede med bilen. 
Det hjalp dog lidt på min ligevægt, da jeg ca. et kvarters tid 
efter uheldet, kunne begynde at bevæge mine fingre på 
højre hånd, sa viaste jeg at nervetrådene var intakte.

I løbet af to døgn nåede jeg tilbage til Debre Zeit, hvorfra jeg 
blev overført til et hospital i Addis Ababa. Her forsøgte man 
først at få knoglestumperne på plads ved en gipsbandage, men 
det faldt uheldigt ud, hvorfor jeg derefter midlertidigt fik en 
plade sømmet fast på knoglen. Uheldigvis glemte man at 
røntgenfotografere skulderleddet, og først en uge senere blev 
man klar over, at overarmsbenet var ude af led. Da man 
herefter foreslog at gøre skulderen stiv, bad jeg FAO om at 
overføre mig til Ortopædisk Hospital i København, hvor man 
de følgende 2-3 måneder fik skulder og arm nogenlunde i orden. 
Efter yderligere en måneds træning var jeg i stand til at tage 
tilbage til Ethiopien, hvor jeg fuldførte det sidste år af min 
kontrakt uden yderligere uheld. Episoden havde dog været en 
frygtelig forskrækkelse, som jeg ikke tror, at jeg ville være 
kommet igennem uden et forsyns hjælp.

Jeg fik tilbud om fornyelse af min FAO-kontrakt, da kvæg- 
pestprojektet skulle fortsætte endnu nogle år, men jeg bestemte 
mig forat rejse hjem til Danmark. Dette skyldtes absolut ikke 
en utilfredshed med arbejdet i Ethiopien, nej, årsagen lå først 
og fremmest i et forsøg på at få orden i mine familiemæssige 
relationer. Min far, som havde været én af egnens mest aktive 
og dygtige landmænd, var blevet alvorlig syg, og min ældre 
broder, som havde overtaget fødegården »Klausholm«, var 
efter en skilsmisse kommet i økonomiske vanskeligheder og 
ønskede at sælge gården, hvad jeg var meget imod.

Noget andet var, at jeg også følte, at det var på tide, at jeg 
uddannede mig yderligere, hvis jeg for fremtiden skulle yde en 
indsats i udviklingslandene. Jeg havde tidligere i en kort periode 
arbejdet på Fiskeriministeriets Forsøgslaboratorium, men fandt 
det mere relevant at søge ind på Statens veterinæree Virusin
stitut, Lindholm, da jeg jo i det fremmede hovedsageligt havde 
arbejdet med husdyrenes virussygdomme. På Lindholm var 
man også interesseret i at ansætte en dyrlæge med kendskab til 
eksotiske virussygdomme, specielt efter at der i Knuthenborg 
Dyreborg havde været nogle mystiske dødsfald i drøvtygger

bestanden, som man en overgang frygtede kunne være forår
saget af kvægpest.

Jeg blev da beskæftiget på Lindholm i sommeren 1971 og 
blev forbavset over, hvor præget alle ansatte var af instituttets 
isolation på en lille ø i Stege Bugt. Dets daværende leder, Dr. 
E. Michelsen, fandt jeg intrigant og despotisk, resulterende i at 
næsten alle medarbejdere var hæmmet af en angst for at gøre 
ham utilpas. Ingen turde fremkomme med en reel meningstil
kendegivelse. Til gengæld florerede sladderen på bedste vis, — 
man talte nok den gang på Lindholm mere om hinanden end til 
hinanden!

Det er klart, at den bundne tilværelse på det fængselsagtige 
institut, kom til at stå i en skarp kontrast til det frie liv, jeg 
tidligere havde ført, og at det måtte påvirke mig psykisk. Uden 
tvivl ville jeg være endt i depression, hvis ikke jeg havde fundet 
arbejdet — svinepest og svinepestbeslægtede sygdomme — fas
cinerende. Hvad yderligere hjalp mig, var, efter at Danmark var 
blevet medlem af det europæiske fællesmarked, at EEC formid
lede et svinepestforskningssamarbejde i årene 1972-75 mellem 
forskellige virusinstitutter, og jeg var så heldig at blive tilknyttet 
denne gruppe af videnskabsmænd.

Kort efter min ansættelse på Lindholm mistede jeg min far, 
og året efter overtog jeg, sammen med min mor og min søster, 
fødegården »Klausholm«. Medens jeg arbejdede i Nigeria og i 
Ethiopien havde jeg købt en natursmuk grund ved Hareskoven i 
Københavns omegn og havde bygget en større villa, som jeg 
udlejede til ambassader. Da »Klausholm« stod for at skulle 
sælges, følte jeg det som om mine rødder i Jylland ville blive 
revet over, hvis gården fik fremmed ejer, og da jeg jo ikke 
havde nogen binding til Hareskoven, var det naturligt for mig at 
sælge villaen for at være med til at bevare »Klausholm« i 
slægtens eje. Jeg var ikke interesseret i at købe hus i nærheden 
af min arbejdsplads, da jeg boede i statsejendom i Kalvehave. 
Gården blev foreløbigt forpagtet ud, — det var jo umuligt for 
mig, så længe som jeg opholdt mig på Lindholm, selv at drive 
kvægbrug, da instituttet producerede mund- og klovsygevac
cine.

Da EEC-projektet ophørte, var jeg nu også mere interesseret i 
igen at arbejde i udviklingslande. Egentligt ville jeg på det 
tidspunkt allerhelst tilbage til Nigeria, hvor borgerkrigen for
længst var slut, og hvor jeg modtog tilbud om en stilling som 
professor i epizootiologi ved universitetet i Nsukka. Gennem 
årene havde jeg opretholdt forbindelsen med landet, — dels 
havde jeg bevaret kontakten med mine venner i Nigeria, og dels 
havde jeg i København i 1973 været med til at starte en ven
skabsforening, Dansk-Nigeriansk Forening og blev foreningens 
formand, indtil jeg forlod Danmark i marts 1978.

Det blev dog ikke til Nigeria, jeg rejste. Professorgagen fandt 
jeg utilstrækkelig, og derfor søgte jeg igen DANIDA om 
løntilskud. Det blev afslået, men i stedet tilbød man mig et job 
som epizootiolog i Zambia. Det var jeg meget interesseret i, 
men afslog det den gang på grund af de usikre forhold omkring 
landets krig med det daværende Rhodcsia. /

I stedet fik jeg ansættelse i Saudi Arabien, hvor det danske 
landbrugsråd udførte konsulenttjeneste for landets landbrugs
ministerium omfattende planlægning og opbygning af Saudi 
Arabiens husdyrproduktion samt rådgivning på produktions
tekniske problemer.

Arbejdet blev udført af fem danske eksperter, som i sin 
helhed bl.a. dækkede områder som foderproduktion, kvægavl, 
mejeribrug, hygiejne og sygdomskontrol. Jeg fik tilbud om at 
blive projektleder, hvad naturligvis gjorde arbejdet endnu mere 
spændende.

Der eksisterer i Saudi Arabien en levende interesse for, ved 
hjælp af en del af de mange oliepenge, i fremtiden at blive 
selvforsynet med landbrugsprodukter. Det er måske lidt store 
mål at sætte sig i et land, hvor hovedparten er ørken, men 
moderne teknik gør det muligt, hvor der er rigeligt med vand i 
undergrunden, — og sådanne steder findes, — kunstigt at for
forvandle ørkener til grønne områder. Det kan koste meget, 
men til gengæld kan der i det varme klima høstes flere afgrøder 
om året. Landbrugsministeriet støtter den slags projekter med 
forskellige slags tilskud, og hvis farmejeren ønsker malkekvæg, 
betaler regeringen sågar transporten af dyrene ad luftvejen, 
ligegyldigt hvor på jordkloden de er købt!
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Vi fem eksperter fik som hovedopgave at udarbejde et forslag 
til udvikling af malkekvægssektoren, en såkaldt »Masterplan 
for Dairy Development« indtil år 2.000. Der var mange ting at 
tage i betragtning: vand- og jordbundsundersøgelser, prioritets
krav, markedsanalyser, sygdomskontrol og meget mere. Det 
var naturligvis spørgsmål vedrørende sygdomskontrol, der især 
optog mig. Det gjaldt her om at beskytte det importerede 
malkekvæg mod sygdomme, de kunne blive smittet med af 
lokale dyr, hvad ikke altid var så let en sag.

Fra gammel tid holder saudierne mange får, der efter slagt
ning bliver kogl og fortærel med vellyst. Uheldigvis kan mange 
af dem overføre smitsomme sygdomme til det importerede 
kvæg, hvis det da ikke er blevet vaccineret mod dem. Jeg 
erindrer endog et eksempel, hvor kvæg vaccineret mod mund- 
og klovsyge alligevel udviklede symptomer på sygdommen. Det 
viste sig, at fårene var blevet inficeret med den asiatiske type af 
sygdommen, som man ikke regnede med fandtes i landet.

Den frygtede sygdom rabies (hundegalskab) kan også dukke 
op blandt farmenes kvæg. Del skyldes de økologiske ændrin
ger; — ved den kunstige vanding opformeres bestanden af vilde 
gnavere, hvad tiltrækker vilde ræve og katteagtige rovdyr. Da 
sygdommen eksisterer enzootisk i området, betyder det, at 
inficerede dyr af og til søger ind på farmene og angriber 
malkekvæget.

I landbrugsministeriet, der ligger i hovedstaden Riyadh, midt 
inde i landet, sorterede vort arbejde under »Departement af An
imal Resources«, og dets leder, Dr. Saleh Mauzini, der på del 
tidspunkt var eneste saudiaraber med en dyrlæge-uddannelse, 
fik jeg et udmærket samarbejde med. Han sørgede bl.a. for at 
vore kontorer flyttede fra lejede lokaler i byen til nye værelser i 
ministeriel, så vi til stadighed kunne have fingeren på pulsen af, 
hvad der foregik. Uheldigvis taler kun ganske få saudier en
gelsk, så vi havde især i begyndelsen alvorlige kommunikation
svanskeligheder. Senere kom vi i den heldige situation, al en 
FAO-ansat landbrugsekspert, Dr. Kathim Khalil, som stamme
de fra Iraq, blev ansat i departementet, og han var altid meget 
hjælpsom med oversættelse af arabisk under de mange møder.

I de 2 1/2 år, jeg opholdt mig i landet, var, i maj-juni 1979, 
den saudi-arabiske landbrugsminister med følge på officielt 
besøg i Danmark, og den danske landbrugsminister med en 
erhvervsdelegation på genbesøg i Saudi-Arabien i januar 1980. 
Det var interessant at være med til al arrangere disse to besøg, 
ikke mindst at være med til at udforme landbrugsrådets kon
trakt, der blev fornyet ved underskrivelse på Axelborg under 
saudiernes besøg i Danmark.

Oprindeligt var jeg blevet ansat af landbrugsrådet for to år, 
og jeg gik senere med til at forlænge kontrakten et halvt år, men 
bestemte mig så for, ikke at fortsætte videre. Der var forskellige 
grunde til, at jeg ønskede al rejse. Først og fremmest syntes jeg, 
at den væsentligste del af arbejdet, »masterplanen«, nu var 
udført, idet den, efter adskillige udkast, var blevet endeligt 
godkendt i landbrugsministeriet, tilsyneladende til saudiernes 
tilfredshed. Dernæst havde jeg vanskeligheder med i længden at 
udholde det meget ørkenstøv og den til tider ulidelige varme, 
der kunne give sig udslag i temperaturer højere end normal 
legemstemperatur.

De væsentlige årsager var dog af mere privat karakter. 1 del 
foregående har jeg med vilje undladt at omtale mine ægteska
belige forhold, som under opholdet i Saudi-Arabien førte til 
separation og senere skilsmisse. Følgerne af denne krise frem
kaldte hos mig lyst til at arbejde et nyt sted med friske kræfter. 
Mulighederne var der, idet forholdene omkring Rhodesia i 
foråret 1980 fik en tilfredsstillende politisk løsning, og da 
DANIDA stadigvæk ikke havde fået besat epizootiolog-stillin- 
gen, var man villige til at ansætte mig i Zambia.

Hvad også pinte mig i Saudi-Arabien, var en ulykkelig 
hændelse, som ramte min bedste ven fra min Lindholm-lid, 
dyrlæge H. C. Borgen. Denne sjældne personlighed, som havde 
udført fremragende virologisk arbejde på instituttet, var uhel
dig at falde i unåde hos dets magtsyge direktør, og var blevet 
afskediget efter mange års virke. De nærmere omstændigheder 
omkring denne afskedigelse er udførligt beskrevet andet sted, 
hvorfor jeg ingen grund ser til at komme ind på dem her, men 

dog vil jeg nævne, at jeg hører til de dyrlæger — og dem er der 
mange af — der mener, at dyrlæge Borgen blev skammeligt og 
uretfærdigt behandlet af både Den danske Dyrlægeforening og 
det danske landbrugsministerium. Da dyrlæge Borgen var 
meget ulykkelig over, efter en succesfuld karriere, at ende som 
slagteridyrlæge, tilbød jeg at forsøge at hjælpe ham til en 
FAO-stilling som virolog ved det saudi-arabiske veterinære 
forskningsinstitut. Det lykkedes over al forventning, bg dyrlæ
ge Borgen ankom til Riyadh i slutningen af 1979. De første 2-3 
måneder forløb til alles tilfredsstillelse, men så opstod der 
problemer med at tilpasse sig de uvante forhold. Dyrlæge 
Borgen fik et nervesammenbrud, måtte sendes hjem og tog 
senere sit eget liv. Jeg var dybt deprimeret over således at have 
gjort dette usædvanlige menneske en bjørnetjeneste, og dette 
forhold, i forbindelse med min nedtrykthed over mit strandede 
ægteskab, spillede en vigtig rolle i min afgørelse om at forlade 
Saudi-Arabien.

Del passede absolut ikke saudierne i landbrugsministeriet, i 
særdeleshed ikke Dr. Saleh Mauzini, at jeg ville forlade dem på 
delte tidspunkt. Man sagde, at den omstændighed, at jeg havde 
været projektleder, havde været afgørende for. at man havde 
anbefalet fornyelsen af landbrugsrådets kontrakt. Jeg følte, jeg 
havde tornærmet dem, hvad gjorde mig meget ondt. Dog, da 
afskedsstunden nærmede sig, blev jeg glædelig overrasket over 
det arabiske storsind. Ikke blot arrangerede Dr. Saleh Mauzini 
et stort afskedsparty for mig i ministeriet, men han overrakte 
mig også en kopi af et dokument, underskrevet af den på det 
tidspunkt mest indflydelsesrige person i landbrugsministeriet, 
vice-minister Mohammed Ali Makki. Dokumentet, der var stilet 
til landbrugsrådets direktør, med kopi til den danske ambassa
dør, berømmede mig for min arbejdsindsats og for min optræ
den som repræsentant for mit land. Det var næsten alt for 
meget, men det varmede helt ned i hjerteroden!

Efter et ferieophold i Danmark rejste jeg da til Zambia i 
september sidste år for at udføre et arbejde som epizootiolog, 
hvis virkefelt omfatter kontrollen med udbredelserne af alle de 
ondartede smitsomme sygdomme hos husdyr. Det omfatter dog i 
dette tilfælde også undervisning, idet jeg som lektor er fastknyt- 
tel Zambia Institute of Animal Health, Mazabuka. På institut
tet uddannes Animal Health Assistants og Veterinary Labora- 
tory Assistants, og jeg har i det forløbne år undervist i alle fag, 
der har relationer til de smitsomme sygdomme hos husdyr. Af 
epizootiologiske opgaver har det bl.a. været naturligt at sigte på 
sygdomme forårsaget af trematode-parasitter som leverikter og 
schistosomer(kan fremkalde den frygtede bilharziose-sygdom), 
da de er vidl udbredte i Mazabuka-distriktel, især langs Kafue- 
floden. Jeg har derfor indledt et samarbejde med Dansk Bil
harziose Laboratorium, Charlottenlund. Sammen med eksper
ter herfra har jeg indsamlet et større materiale af ferskvands
snegle, som nu bliver undersøgt i Danmark.

Her i Zambia er det lykkedes mig, for første gang, at få en pi
ge, Lily Ng’ambi sendt til videreuddannelse på Dansk Bilharzio
se Laboratorium og på Landbohøjskolens parasitologiske afde
ling. Jeg synes det er inspirerende at være med til at hjælpe unge 
energiske afrikanere til en videreuddannelse, så de er mere 
kvalificerede lil at gå i gang med de enorme opgaver, der venter 
på dem, når de kommer tilbage. For mig at se, er langt det 
vigtigste i al slags u-landshjælp: hjælp til selvhjælp, og disse 
menneskers indsats vil blive af betydning i landenes fremtidige 
udvikling. At være med til at hjælpe dem frem, bærer lønnen i 
sig selv.

Hvad angår mig personligt, har jeg sikkert aldrig været så 
tilfreds med tilværelsen, som jeg er netop nu. På et kursus i 
tropemedicin traf jeg Ingrid, der er læge, og hende er jeg nu 
lykkelig gift med.

Selvom jeg, der nu er højt oppe i fyrrerne, nok nu må 
indrømme, at min manddomsgerning i Afrika snart er slut, så 
ved jeg, jeg stadigvæk har bevaret min rodforbindelse med 
Danmark gennem gården »Klausholm«. Det er min hensigt med 
liden al vende tilbage og overtage driften af gården. Det vil 
blive en udfordring, men hvad gør det? Så længe livet giver 
udfordringer, er del jo netop vidunderligt at leve.

Ejgil Overby.
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Et årsskifte i Grønland
Af valgmenighedspræst i Kerteminde, Bjørn Krab-Johansen

Huset var ingen slægtsgård, men en smuk rødma- 
let tjenestebolig. Et typehus der udvendig var be
klædt med brædder »En på to«. Indvendig var der 
gibsonit. Imellem de to beklædninger var der 
hængt 30 mm isoleringsmåtter. En velegnet som
merbolig på Langeland; men i den grønlandske 
fimbulvinters polarkulde et temmelig koldt be
kendtskab. Indretningen iøvrigt: Stue på 4x4 me
ter, en spisestue, der reelt var så lille, at man måtte 
stå op og spise, man vænnede sig imidlertid hurtigt 
til at indtage siddestilling inden man satte sig til 
bords og derpå krabbe sig sidelæns ind på stole
ne. Et køkken med så smal plads mellem køkken
bord og komfur, at min gravide kone og jeg ikke 
kunne passere hinanden. Et lille bitte kontor. 
Ovenpå et soveværelse og et beskedent kammer.

Huset var mere end yndigt, det var hyggeligt. Vi 
har aldrig boet kønnere. Men koldt var der, når det 
frøs 20-30 grader udenfor. I spisestuen var der i 
yderhjørnet ca. 2 cm i indvendig på væggen 1 til 
1 Vi meter op. I stuen målte vi på kolde dage 8 gra
ders kulde ved forpanelerne. Til gengæld var der så 
46 graders varme oppe under loftet. Der var frost
grader i soveværelset, så når man klædte sig af, 
klædte man sig på. Vi tog pyjamas og trænings
dragt, sokker og hue, dyne og tæppe på, og havde 
man dertil en lun kone hos sig, kunne man hytte 
sig. Men ens nat-ånde frøs og satte sig som istapper 
i overskægget, og de frøs så sammen med istapper
ne i fipskægget, så når man vågnede om morgenen 
og gabte, gjorde det temmelig ondt. Skægget blev 
næsten flået ud af den frostsprøde hud.

Da vi kom til-udstedet i august, havde vi bestilt 
et juletræ. Det ankom to dage før juleaften som 
dækslast på et skib fra Danmark, frosset sammen 
til een mægtig isklump med 25 andre træer. Klum
pen blev tøet op med damp fra rejefabrikken og 
ved lidt fiksfakserier og reparationer blev det så- 
mænd helt net. Men nedfrysningen og dampoptø
ningen betød, at nålene sad meget løst. Blot man 
nøs i nærheden at træet tabte det rigtig mange nå
le. Omkring nytår var julepynten adskilligt mere 
iøjnefaldende end de grønne nåle.

Juleaften var vi i kirke. Der var stuvende fuldt, 
og der lød den smukkeste fler- og mangestemmige 
salmesang vi nogensinde havde hørt. Sneen faldt 
tæt, nordlysene flammede, stjernerne blinkede og 
klokkerne ringede, børnene fra skolen reciterede 
juleevangeliet, og det var koldt.

Vi havde en båndoptager med for at optage ju
legudstjenesten til vore forældre derhjemme (vi 
havde fået lov af Rica, præsten), men batterierne 
frøs og olien blev stiv, så det bagefter lød som en 
rejsegrammofon, der trænger hårdt til at blive 
trukket op.

Efter gudstjenesten gik vi på besøg hos bekend
te, drak kaffe og spiste småkager, og da vi sidst på 
eftermiddagen kom hjem, stod der naboer uden 
for vores hus og sang julesange. Vi kom alle inden 
for, fik varm glogg og flere småkager.

Og vi ventede os ganske overordentlig. Men jule
aften og juledag gik uden drama. Julegaverne og 
julebrevene var nået frem og vi hyggede os.

Vi havde et enkelt, men alvorligt problem. Da vi 
ankom lå der en trykt seddel fra kæmneren, om 
vi havde grøn elsan med rør?

Jeg troede først, det var en sygdom. Der er grå 
stær og røde hunde, hvorfor så ikke også grøn el
san? Og grøn elsan med rør lød næsten kirurgisk 
og dramatisk.

Vi havde grøn elsan, også med rør! Men det er 
ingen sygdom, det er et gammeldags lokum med 
udluftningskanal. Og det frøs også.

Det frøs, så der var isblomster på brædtet, og 
det frøs, så indholdet - undskyld - blev een hård 
dybfrossen klump, som ikke kunne fjernes. Men 
løsningen var hos os, som i alle andre huse med 
grøn elsan, en blæselampe, der løsnede, og så blev 
det kørt bort.

Og så var der vand i solarolien, så fyret gik ud 
om natten og næserne blev frosne, eller olien para- 
finere og blev så tyk, at den ikke kunne løbe til, 
og så frøs vi igen.

Så lærer man at holde af hinanden og om hinan
den.

Den 29. december skulle det være. Ud på natten 
vækkede min kone mig. Der var ingen tvivl. Nr. 2 
var på vej. Jeg var øjeblikkelig lysvågen; sprang ud 
af sengen. Hentede vand ved taphuset 100 meter 
borte. Satte det over komfuret og begav mig atter 
ud i natten, i sneen, i stormen, i mørket, for at hen
te en nabokone og den grønlandske fødselshjæl
perske. Nabokonen gik det let nok med. Men fød
selshjælpersken! Det blev den stedlige gas- og 
vandmester, der søvndrukkent åbnede sin dør 
først, og henviste mig til det rigtige hus.

Timer senere drak vi trætte og lykkelige sort 
jordmoderkaffe, og familien var forøget med en 
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velskabt og sund og fuldbåren og fedtet og blå-rød 
og runken og dejlig knort af en knægt med ti fingre 
og ti tæer og tap og det hele. Og jeg bruger alle de 
mange ord, fordi jeg den nat for første gang opda
gede, hvad det vil sige ikke rigtig at kunne dele sin 
glæde med andre, fordi vi ikke kunne sproget.

Vi talte jo kun dansk og måtte derfor udtrykke 
vores glæde og taknemmelighed med fagter og ge
bærder. Man er tæt ved at eksplodere. Det var næ
sten værre end en fødsel, der ikke vil gå igang.

Og travlt blev der i huset. Den lille nye og konen 
i sengen for at lune sig og komme sig, og dertil en 
dreng på 15 måneder hængende i buksebenet eller 
kravlende op eller kravlende ned eller ind eller ud, 
en fyr, der skulle skiftes og vaskes og mades, foru
den alt det andet, der også skal passes.

Og så nytåret.
Vi skulle, havde jeg bestemt, have hamburgerryg 

med grønkål og hvide og brunede kartofler kl. 18.
Kl. 20 havde vi aftalt med vore familier derhjem

me, at vi over radioen skulle lytte til midnatsklok
kerne fra København (der er 4 timers tidsforskyd

ning) , så ville de løfte deres glas og tænke på os, 
og vi ville skåle med dem og ønske dem et godt nyt
år dér 3-4000 km borte.

På det tidspunkt hang det brunede ikke ved kar
toflerne endnu. Men ved 21.30-tiden var nytårs
middagen parat, smukt anrettet på et fad: Røde 
skiver, grøn grønkål, hvide og brune kartofler (og 
nu hang karamelstadsen ved). Jeg gik ovenpå, luk
kede døren op med fadet flot i hænderne ... og 
snublede over dørtrinet. Der lå hele herligheden på 
gulvet, og jeg med. Og kartoflerne trillede. Og det 
må nok indrømmes, at jeg ikke i de hektiske dage 
havde gjort for meget ud af rengøringen, så der lå 
støv overalt. Og det hang ved.

Lidt senere sad vi oppe i sengene og pillede »nul
lermænd« af kartoflerne, og vi blev mætte.

Det vildeste årsskifte i familiens liv. Ja, ubetin- 
getr, og det smukkeste, mest lærerige, det varmeste 
midt i kulden, det minderigeste. Måske den bedste 
jul og det bedste nytår.

Et lyst minde midt i mørket.
Bjørn Krab-Johansen.
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Slægtsgårds 12. generation 
80 år

Søndag 8. november fyldte gårdejer Sigurd Hansen, Hundslev 
Toftegård ved Kerteminde, 80 år.

I en lang række interviews i aviser og fagblade, radio og 
fjernsyn har journalisterne altid interesseret sig for den meget 
dygtige landmand, svineavler, hesteavler og organisationsmand 
Sigurd Hansen. Det samme var tilfældet i artiklerne omkring 
hans 70-års og 75-års fødselsdag.

Besynderligt nok har ingen tidligere gravet ned i den kends
gerning, at Sigurd Hansen, der nu har overdraget gården til 
en søn, var sin slægts 12. generation på Hundslev Toftegård. 
Og det er så meget mere mærkeligt som slægtstraditionerne 
altid har været holdt overordentligt meget i hævd på Hundslev 
Toftegård, der også på og omkring fødselsdagen vil blive målet 
for den store families sammenmøde.

Muligvis går slægtens rod på Hundslev Toftegård endda 
endnu længere tilbage, men så langt har man kunnet følge 
slægten.

Hundslev Toftegård ligger geografisk på et sted, der i herre- 
mændenes århundreder gjorde den til kastebold mellem kort
spillende herremænd på Lundsgård, Sclleberg, og Ulriksholm. 
Det var denne kendsgerning, som indirekte førte med sig, at 
Hundslev Toftegård som en af Danmarks første bøndergårde 
blev frikøbt fra fæstet. Det skete allerede 1735, hvor hoved
parten af landets fæstere måtte vente til efter stavnsbåndsløs
ningen og landboreformerne 1788. Det Hik således til:
Sigurd Hansens forfader skulle i foråret 1735 til hoveriarbejde 
på Lundsgård. Han var gående, og da han nåede til det lave 

»vejlen« syd for Kerteminde havde den megen tø gjort det 
umuligt at passere vadestedet. Han måtte tilbage og om ad 
Revninge og kom for sent på arbejde. Herfor kom han på 
træhesten. Efter nogen tid på dette tortur-instrument kom 
herremanden forbi, spurgte hvorfor den bonde sad dér — og fik 
forklaringem.

— Tag ham ned! beordrede herremanden. Og fortæl mig så 
min gode bonde, hvem du er?

Det fortalte Sigurd Hansens forfader.
— Jamen, udbrød herremanden, så er det jo dig og dine der 

så ofte er blevet spillet væk!
Det bekræftede bonden fra Hundslev Toftegård.
— Hvis du vil det selv, skal du få lov at købe dig fri af 

Lundsgaard, så du ikke mere skal være kastebold for os, sagde 
herremanden.

Det skete. Allerede samme år var friheds-brevet skrevet og 
Hundslev Toftegård har siden været en fri gård.

Manden på Toftegård har også siden været en fri og stolt 
bonde. Sigurd Hansen husker sin oldefar, sin farfar og selv
følgelig sin far, fra hvem han overtog slægtsgården i 1931. Han 
efterfulgte også sin far, Erik Simon Hansen, som landskendt 
svineavler. I 40 år var Svineavlscentret Hundslev blandt de 
bedste ud af Danmarks 280 statsanerkendte svineavlscentre.

Sigurd Hansen har nu overdraget slægtsgaarden til sønnen 
Aksel Hundslev, der vil være læserne bekendt som en meget 
dygtig producer i Danmarks TV.

E.H.
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Hovedbestyrelsens udvalg
På opfordring bringer vi navnene på de forskellige 
udvalg efter konstitutionen.*

Formand Jens P. Petersen
Næstformand Holger Buch Juul
Forretningsudvalg Jens P. Petersen

Holger Buch Juul 
Peder Møller Frifelt

Arkivudvalg Vagn Mathiasen (formand) 
Jens P. Petersen 
Holger Buch Juul 
Peder Møller Frifelt 
Hans Peder Madsen

Bladudvalg Bent Bjergskov (formand) 
Holger Buch Juul 
Peder Møller Frifelt 
Jens P. Petersen (kommiteret)

Lovudvalg Jens P. Petersen (formand)
Holger Buch Juul 
Peder Møller Frifelt

Udvalg for økonomiske og lovmæssige sager 
Carl Martin Christensen 

(formand)
Holger Buch Juul
Peder Møller Frifelt 
Jens Bligaard 
Jørgen Skoven

Udnævnelse
Slægtsgaardsforeningens landsformand, konsulent 
Jens Peter Petersen af er af Centrum Demokrater
ne pr. 1. oktober udnævnt til medlem af Overfred
ningsnævnet. Nævnet består af ét medlem fra 
hvert af de partier, der er repræsenteret i Finan
sudvalget samt to højesteretsdommere.

Velkommen til 
nye medlemmer
Gårdejer Gunnar Hansen, 
Bankergård, 
Arløsetorpvej 17, Sand ved, 
4700 Næstved.

Gårdejer Peter Sehested, 
Herrestedvejen 2, Holmstol, 
8883 Gjern.

Boghandler Vagn Andersen 
c/o P/F H. N. Jacobsen 
Bokhandil
3800 Torshavn, 
Færøerne.

Gårdejer Hans H. Tylvad, 
Hanninggaard, 
6900 Skjern.

Fru Grete Olsen, 
Sitebjerggård, 
Istebjerggård, 
4400 Kalundborg.

Gårdejer Keld Jensen, 
Dalgård, 
Pebringevej 6, 
4653 Karise.

Gårdejer Gunner Rasmussen, 
Totterupvej 1, 
4653 Karise.

Fra arbejdsmarken
Nordsjællands-kredsen har onsdag den 16. dec. 
kl. 19.30 afholdt generalforsamling og julemøde i 
Gørløse forsamlingshus.

Ved kaffen viste Svend Madsen, en ung land
mand, en lysbilledserie fra sin rejse jorden rundt.

Svend Madsen har som led i sin landmandsud
dannelse arbejdet Vi år på New Zealand og Vi år i 
Canada.

De ca. 30 deltagere havde en god og udbytterig 
aften.

VM.

Randers kredsen har afholdt møde på Assentoft 
Kro onsdag den 25. november med højskolelærer 
Per Key Kristiansen, Rønde som taler.

Emne: Landbomiljøets Kulturværdier - støvede 
antikviteter eller fremtiden muligheder.

Et virkelig godt og interessant foredrag, der 
kunne være hørt af mange flere end de 25, som del
tog i mødet.

Chr. Thyboe.

Slægtsgaardsforeningen for
Syd- og Midtsjælland samt Møn
afholder generalforsamling mandag den 18.
januar 1982 på hotel Mogenstrup Kro kl. 
18.30.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Nærmere oplysninger vil blive tilsendt med
lemmerne.

Bestyrelsen.

Mandag den 15. februar 1982 taler landsforman
den Jens Peter Petersen i Sengeløse Aftenhøjskole 
over emnet: »Slægtens Veje, hvor står vi« ved en 
foredrags- og filmsaften.

Rettelse
I sidste nummer (234) af »Slægtsgaarden« bragte 
vi en artikel af konsulent Peter Schou Andersen 
om landbrugets generationsskifte. Forfatteren be
der om rettelse i det afsnit, side 4 - 2. spalte. I af
snittet midt på siden, der hedder Ad. 1. Siden 1977 
o.s.v. sluttende med linien: »den til enhver tid væ
rende offentlige vurdering«. Dette bedes læst som 
følger: »dog må der ikke fradrages gaveandel til 
under 16. alm. vurdering.
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=Bankerot?—
Bankerot: Ital. banca rotta fra middel
alderlatin banca rupta = sønderbrudt bord. 
Ordet stammer fra 1200-tallets italienske veksele
rere, der ordnede deres forretnin
ger udendørs på et bræt (banca) over to 
bukke. Når en af dem gik fallit, markerede 
man det rent symbolsk ved at slå hans 
bræt itu.

Med særlig tilladelse fra Privatbanken 
bringer vi nedenstående tankevækkende 
artikel af professor, dr. polit.
Svend Aage Hansen.

GÆLDSÆTNINGEN 1807-13
Statsbankerotten i 1813 er det skræmmebillede, 
som normalt bliver trukket frem, når man skal 
anskueliggøre en helt håbløs finansiel udvikling. 
Nu skal man naturligvis vogte sig for at drage alt 
for håndfaste sammenligninger mellem dengang og 
nu. Danmark anno 1813 og Danmark i dag har nu 
engang ikke så mange ting til fælles. Men måske er 
der alligevel et og andet at lære.

Det er vist almindeligt kendt, at det finansielle 
tryk i årene efter 1807 var fremkaldt af de kolossa
le udgifter til krigen mod England. Det er derimod 
nok mindre kendt, at staten allerede forinden 
havde anlagt en lempelig finanspolitik for at skåne 
erhvervslivet og specielt landbruget for øgede skat
ter i en periode, hvor store reformer og en betyde
lig modernisering af landbruget fandt sted. I reali
teten havde den politik, som regeringen med Ernst 
Schimmelmann og C. D. Reventlow i spidsen 
tilrettelagde, mange lighedspunkter med vore da
ges keynesianske krisepolitik, byggende på under
budgetteringens konjunkturstimulerende virknin
ger, en positiv opfattelse, som givetvis også ligger 
til grund for vor nuværende regerings lånepolitik.

Med de nævnte formål for øje øgedes stats
gælden i årene op mod 1813 til et omfang svarende 
til 18-19 gange statens løbende indtægter. Af låne
ne blev betydelige beløb hentet i den daværende 
statsejede centralbank i form af en stærk udvidelse 
af seddelmassen. Af de øvrige lån havde flere 
karakteren af tvangslån. Ser vi bort fra seddel
gælden, udgjorde statens lån i 1813 7-8 gange de 
årlige indtægter. Sammenlignet hermed ser vore 
dages gældsætning, svarende til godt og vel størrel
sen af de nuværende statsindkomster, naturligvis 
endnu ikke særlig foruroligende ud.

Når det i 1813 gik så galt, som tilfældet var, 
skyldtes det givetvis, at markedet ikke fortsat 
kunne opsuge så store beløb i statsobligationer 
med det resultat, at det efterhånden blev tvangs
lånene og herefter seddelomløbet, som steg. Den 
tidligere milde inflation nåede desårsag ind i sam
me galopperende stadium, som f.eks. kendes fra 
Tyskland under første og anden verdenskrig. Dette 
satte en flugt i gang fra sedler til varer, ejendomme 
og udenlandsk valuta. Hermed havde pengesyste
met faktisk ophørt med at fungere, og man måtte 
se sig om efter et nyt.

STATSBANKEROTTEN 1913
Det nye pengesystem gennemførtes ved valuta

reformen af 5. januar 1813, det, der senere blev 
kaldt statsbankerotten. Lovgivningen herom be
stemte, at de cirkulerende kurantbanksedler skulle 
nedskrives ved ombytning med nye rigsbanksedler 
i forholdet 6:1. For den private gælds vedkommen
de gjaldt der særlige regler for nedskrivningen. 
Denne skete efter et tidsprincip, således at gamle 
fordringer, der var stiftet, inden pengene forrin
gedes, blev opretholdt i forholdet 1:1, medens de 
senest optagne lån blev omskrevet i forholdet 5:1. 
Hvad statsobligationerne angik, fik ihændehaver
ne lov til at vælge mellem to ordninger. Den ene 
mulighed var, at de kunne forlange beløbet udbe
talt straks. I så tilfælde skete omskrivningen i 
forholdet 6:1, altså samme forhold som for sedler
nes vedkommende. Benyttedes denne adgang til at 
opsige gælden ikke, fik disse mere trofaste stats
kreditorer deres fordringer opretholdt i forholdet 
1:1, men til gengæld fik de deres rente reduceret til 
2 pct. fra det daværende normale niveau på 5-6 
pct. Altså en betydelig tvangskonvertering.

Bankerotten i 1813 var en logisk følge af en 
årrækkes helt overdimensionerede lånepolitik. 
Men den blev mere end det. Den kom faktisk til at 
sætte et klart skel i den økonomiske politik. Lige 
så overbevist, som man tidligere havde været om 
underbudgetteringens velsignelser, lige så fast kom 
man efter 1813 til at tro på det nødvendige i fortsat 
seddelinddragning og balanceret finanspolitik.
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Den politik, man hermed slog ind på, inspireret af 
bl.a. A. S. Ørsted og J. S. Møsting, havde mange 
træk til fælles med Margaret Thatchers og Ronald 
Reagans monetarisme. Som det så ofte ses, førte 
en forfejlet økonomisk politik til, at man havnede i 
den stik modsatte grøft. Foruden dette omslag til 
en hård livremspolitik forårsagede pengeombyt
ningen et helt desorganiseret kreditmarked og en 
befolkning, hvis lyst til at spare op længe var lig 
nul. Virkningerne heraf blev langvarige og smerte
lige. Et ødelagt erhvervsliv og en tiårig depression 
var de tunge byrder, som senere måtte skrives på 
valutareformens omkostningskonto.

DE AKTUELLE PERSPEKTIVER
Der er nok et og andet i 1813-begivenhederne, 

som peger frem mod vor egen aktuelle situation. 
Den mest nærliggende erfaring, vi kan drage, er vel 
den, at man bør være forsigtig med at løbe linen ud 
i en fortsat lånepolitik. Underbudgetteringen har 
sine heldige virkninger, men der er grænser for 
varigheden. På et eller andet tidspunkt, afhængig 
af tilliden til systemet, vil kapitalmarkedet nægte 
at absorbere yderligere statslån. Hermed er risi
koen til stede for, at den oprindelige milde og 
forholdsvis behagelige inflationstilstand afløses af 
noget, som kan blive vanskeligere at styre.

Hvornår et sådant skift eventuelt indtræder i 
vor situation vil først og fremmest afhænge af de 
kommende års økonomiske vilkår. Jo mere den 
reale vækst øges, konkurrenceevnen forbedres, 
væksten i det offentliges ressourceforbrug begræn
ses og arbejdsløsheden reduceres, desto flere år får 
vi til at bringe finanserne under kontrol. Under 
mindre gunstige betingelser for væksten når vi 
hurtigere til det kritiske punkt.

Budgetdepartementet har for nylig udsendt sin 
oversigt over finanslovforslaget for 1982 og sit 
samfundsøkonomiske planlægningsgrundlag for 
1981-93. Det sidste indeholder nogle vurderinger af 
det økonomiske forløb under tre alternative vækst
forudsætninger, nemlig et centralt forløb med 
årlige vækstrater på 3,0-3,1 pct., et lavvækstforløb 
med rater på 1,4-1,7 pct. og en højvækstudvikling 
med rater på 4,1-4,1 pct.

Det centrale forløb er baseret på forudsætningen 
om en forbedring af konkurrenceevnen med 2-3 
pct. om året, en forbrugsbegrænsende politik i de 
allerførste år og en neddæmpning af det offentli
ges forbrug fra 4,2 pct. om året til 1,1 pct. samt en 
reduktion af arbejdsløsheden til 60.000 i 1993. De 
opstillede forudsætninger ligger formentlig i over
kanten af det realisable. Men selv under disse vel 
optimistiske betingelser vil det, så vidt det kan 
skønnes, ikke være muligt at opnå balance på 
budgettet inden 1993. Med den nuværende ind
tægtsstruktur og den nuværende inflationstakt vil 
statens udgifter til renter og afdrag — som i dag 

udgør 50 mia. kr. — formentlig være steget til 
omkring 200 mia., således at udgifterne ved slut
ningen af perioden lægger beslag på 50 pct. af 
statens indtægter mod dog kun 35 pct. nu.

Under det mere realistiske lavvækstforløb, som 
Budgetdepartementet også har opstillet, vil der 
sandsynligvis i begyndelsen af 90’erne blive tale om 
rente- og afdragsydelser på 350 mia. kr., svarende 
til 90 pct. af statsindtægterne til den tid. I forhold 
til nationalproduktet vil ydelserne da antageligt 
udgøre omkring 30 pct. mod godt 11 pct. i dag. En 
statslånsbyrde af denne størrelse vil givetvis være 
meget besværlig at håndtere, og Budgetdeparte
mentet erkender da også, at et sådant forløb vil 
kræve nye indgreb.

TANKER TIL EFTERTANKE
Det spørgsmål, som umiddelbart rejser sig, dre

jer sig om, hvor længe kapitalmarkedet vil kunne 
absorbere den voksende tilgang af statsobligatio
ner. Allerede i dag skal der afsættes brutto ca. 200 
mili. kr. statsobligationer hver børsdag. Hvis der 
ikke foretages effektive indgreb, vil beløbet i be
gyndelsen af 90’erne sandsynligvis have passeret 
1000 mili. om dagen.

Det næste drejer sig om viljen til at svare ydelser 
på en stadig voksende statsgæld. Vil befolkningen 
og dermed regeringen tolerere, at der i begyndelsen 
af 90’erne år efter år overføres ca. 30 pct. af 
nationalindkomsten til passive kapitalister?

Det tredje spørgsmål vedrører den økonomiske 
politik. En voksende mangeårig långivning vil 
næppe kunne ske uden at udøve et stigende pres på 
rentemarkedet. Er det under disse omstændigheder 
muligt at gennemføre den omstrukturering af er
hvervslivet, som regeringen har sat sig som mål, og 
som de kommende års vækst afhænger af?

For det fjerde må man spørge, hvordan man 
overhovedet opnår balance igen. I 1813 var der 
trods alt det lyspunkt, at man vidste, at afslut
ningen på krigen med England automatisk bragte 
balancen på statsbudgettet tilbage. I dag ved vi lige 
så sikkert, at ubalancen vil fortsætte, medmindre 
der sker afgørende ændringer i den økonomiske 
politik. Det kræver en helt anden aktiv indsats 
både ved sanering af statsfinanserne og ved tilrette
læggelse af en virkelig effektiv erhvervspolitik. Og 
det haster. For man kommer ikke udenom, at det 
er utrygt med en økonomisk politik, som i stigende 
grad afhænger af kapitalmarkedets velvilje eller 
luner. En sådan afhængighed behøver ikke at føre 
lige lukt mod statsbankerotten. Men det er i alt 
fald en usikker og risikabel vej mod det økono
miske opsving.

Uddrag af artikel i Privat
bankens oversigt novbr. 1981.
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®e gamle billeder...

Før tærskeværkets opfindelse 
tærskede man med plejle. Bille
det, der stammer fra Stenstrup, 
Højby sogn, Sjælland er taget i 
90’erne.
Indsender: Slægtsgårdsarkivet.

Der tærskes med et af de tær
skeværker der kørte fra gård til 
gård. På billedet, der er taget 
omkring 1907 ses gårdejer Jens 
Hansen fra Hjalm på Møn om
givet af hele gårdens folkehold 
samt naboer og venner.
Billedet er indsendt af H. Vilh. 
Hansen, »Ellevang«, Askeby.

En barsk sygetransport. Gamle 
Søren Andreas fra Lammefjor
den køres i »ambulance« med 
studeforspand til sygehuset. 
Billedet er taget omkring 1900. 
Indsender: Dansk Slægtsgårds- 
arkiv.
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Fest for landsoldaten
Værnepligten var i århundreder en tung byrde og 
pligt for den danske bondestand. Først efter Tre
årskrigen 1848-50 indførtes der værnepligt også 
for de unge i byerne.

Det var naturligt, at den danske landsoldat var 
populær efter nedkæmpelse af »oprøret« i 1848. I 
flere sogne holdtes der festligheder for de hjem
vendte krigere og til minde for de faldne. Festlighe
derne gjaldt både land- og søkrigere.

Her skal fortælles om en sådan fest i den fynske 
landsby Faldsled ved Fåborg, hvis beboere var 
bønder og søfolk, skibsredere og fiskere.

En af deltagerne, skipper Hans Jensen, nedskrev 
en beretning, hvorfra uddrag herved viderebringes.

Festen holdtes den 18. februar 1851 og indledtes 
med tre kanonskud, hvilket var signal til, at delta
gerne skulle møde. Samtlige mandspersoner blev 
opstillet i marchorden og gik til en ejendom, hvor 
de hjemvendte krigere, syv i tallet, havde taget op
stilling. Forrest gik musikken, som bestod af fire 
mand med blæsende instrumenter, dernæst fire 
mand med Dannebrogsflag og så de øvrige.

Ved mødet med krigerne holdt sognepræsten, 
pastor Leth en tale for krigerne og deres dåd, hvor
på en af skolelærer Wedel forfattet sang blev af
sunget. Nu gik det i fælles march mod kroen. Or
kestret underholdt med marchtoner og man spad
serede under en kæmpemæssig æresport, der var 
rejst over vejen. Ved kroen var der rejst en mindre 
æresport med inskriptioner til ære for krigerne. 
Alle blev nu bænket ved borde i salen, placeret ef
ter alder. Damerne var nu også mødt. Der blev ser
veret oksesteg, dyresteg, fedekalvesteg og flæske
steg samt vin og kage. Under måltidet blev der af
sunget flere sange og udbragt skåler, »hvorved in
gen mand forsømte at tømme sit glas«. Ved de tre 
første skåler, nemlig krigernes, fredens og kon
gens, blev der affyret tre kanonskud. Da maden 
var spist og vinen drukket, blev der igen saluteret, 
hvilket var signal til, at alle de øvrige af byens pi
ger, som ikke havde deltaget i måltidet, skulle mø
de for at deltage i de »senere fornøjelser«.

Selskabet bestod dermed af ialt 114 personer og 
dansen kunne begynde. Af mangel på plads i dan
sesalen blev mandspersonerne inddelt i tre dele, så
ledes at hver trededel dansede i en halv time ad 
gangen, og i den orden gik dansen hele natten til 
enhvers tilfredshed. De ikke-dansende holdt sig 
muntre i kroens andre stuer ved punch, sang og 
kortspil. Der stod smørrebrød til frit brug hele 
natten.

Ved midnatstid blev der affyret tre skud, hvorpå 
fulgte tre gange hurra for selskabet. Kl. 2 blev hele 
selskabet opvartet med thevand. Dansen gik uop
hørlig, og punch manglede ingen steder, så »en
hver af sleskabet såes i den gladeste stemning«.

Kl. 4 hørtes igen kanonsalut og hurraråb. Kl. 5 
blev der opvartet med kaffe. De ældste af deltager
ne begyndte nu at begive sig til hjemmet.

Kl. 8 ophørte dansen. Der blev skudt tre gange, 
og de tilbageværende gæster blev sat til bords og 
opvartet med kold steg og flæskeskinke. Byens un
ge damer fremførte muntre sange. Kl. 9.30 blev he
le selskabet enig om at hæve ballet, hvorpå der 
igen blev affyret tre skud. Krigerne blev af selska
bet fulgt til deres hjem. Hver enkelt fil til afsked 
hurraråb, fanehilsen og en musikalsk hilsen.

Ved kroen var der nedgravet seks store og pynte
de grantræer. Der var lånt tre kanoner fra Herre
gården Hvedholm, og det var fra disse, at der jævn
lig blev affyret skud. Der var opstillet to udstoppe
de soldateruniformer med geværer.Festligheden 
var den største i byens historie. Det blev også den 
sidste i landsbyens gamle kro. Få måneder senere 
nedbrændte den. Heldigvis var et stort lager af 
korn blevet udskibet før branden.

Det er heldigt og glædeligt, at en gammel skip
per nedskrev sine indtryk fra den patriotiske fest.

De er hermed viderebragt til nutiden.
__________________ Edvard A ndersen.

Julen . . .
En klokke kimer klart og lydt, 
den ringer Julen til vort sind. 
Dens evangelium er nyt 
og dog så gemmelt: Luk det ind!

En frelser er os født idag 
- luk døren op til barndomsland, 
thi ingen elskede de små 
så inderligt og højt som han!

En frelser er os født idag 
- tænk nu på dem i trange kår. 
Lyksalige han priste dem 
og loved dem en evig vår.

En frelser er os født idag 
- glem ikke selv det mindste dyr, 
men lad hver skabning mærke nu 
hans skjønne juleeventyr. Carlo Windt.
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Julens gave
Vi har nu jul, med budskab og gavebord og mange 
hilsener, som vor ven, posten, har bragt frem. Der 
er nok at glæde sig over. Men er julen ikke blevet 
vel materielt betonet, spørger mange mennesker, 
og at den er det, er jo rigtig nok.

Men sådan har det altid været, udfra tidernes 
skikke. Umådehold er ikke noget nyt og det har 
Troels Lund i »Daglig liv i Norden«, fortalt os me
get om. Jeg slog op i bogen forleden, og så, at det 
for alvor tog fart, da den katolske kirke blev af
skaffet. Da den herskede, drak man mjød og øl fra 
det 15. århundrede, også brændevin, men den nye 
lutherske kirke tillod mere, for den havde prædi- 
ket, at mennesket blev ret færdiggjort ved troen og 
ikke ved gerningen. Den kunne ikke med styrke på
pege det fortjensfulde ved afhold og folk fik fri
modighed til at forsvare næsten enhver form for 
svir og enhver rus og brugte forsvaret endog som et 
slag for Luthers lære. - Såvidt Troels Lund.

- Og resultatet ned igennem tiden, blev en over
dreven nydelse af mad og drikke, man afskaffede 
mådeholdet. Tænk på Tycho Brahe og hans skæb
ne ved kejsermåltidet i Prag. Det var næsten - i år
hundreder - som om vikingerne var vågnet igen, 
vilde og skrupsultne efter en lang dvale. Og kirken 
var altså ikke uskyldig i, at julen blev en gigantisk 
fest med mad og gaver i hobetal.

Og nu tyvstarter man allerede i november. For
retningsfolkene ønsker at fordele julehandelen og 
bombarderer os med det for øjet velbehagelige. 
Lokketonerne lyder og mange gribes af handelspa
nik og købepsykose. Selv kirken og megen møde
virksomhed præges af julesalg, basarer og indsam
linger til missionsvirksomhed og menighedsfor
mål. Der fristes med tusinde ting og der rasles med 
bøsser., og så skal der ekstra opmærksomt tænkes 
på julemad og julebagning, og husmoderen har 
meget at tænke på.

Det er vel ikke forkert at nævne, at jo nærmere 
julen kommer, jo større forvirring og uro - og så 
alligevel er julen den herlige familiefest, hvor da
gens møje forud får sin betaling. Juleriet har taget 
overhånd, javel, men glæden følger med. Og de 
der kalder sig unge kristne eller politisk radikale eller 
tidens ateister, kan nok så meget sige, at julen er 
menneskefjendtlig og at de ensomme bliver endnu 
mere ensomme, de fattige endnu mere fattige og de 
syge mere syge. Det kan være rigtigt i nogle tilfæl
de, men man kan ikke aktionere af den grund ved 
gadespektakel og lignende, som jo er så moderne. 
Og julens herre ville nok også frabede sig al over
dreven opmærksomhed af denne art.

Jeg tror at vi, der kalder os kristne, bør vogte os 
for al for megen kværulering i anledning af »juleri
et«. Der er jo meget at glæde sig over, udfra julens 
forløb. BLa. at familier og samfundsgrupper i vort 
land, som før levede i knaphedens kolde verden 
også ved juletid, får råd til nu at sprede glæde, som 
de nu vil det. Vi har også forladt megen tradition 
og vane, og prøver at gøre det festligt som man nu 
individuelt mener det bedst - og et valg af radio- el
ler TV-gudstjeneste fremfor et møden-op i kirken, 
bør f.eks. ikke medføre nogen fortrydelse. På den 
anden side skal det erkendes, at bag om vane og 
skikke, som overholdes, kan der findes et søgende 
sind, som finder, at kunne lytte og vurdere bedre, 
når man gør som andre og derved oplever et rigere 
liv.

Den jul vi da oplever i 1981 bør være præget af 
et tolerant kristent livssyn, så tillaldelse gives og 
forståelse ses, overfor den danske juls udfoldelser. 
Bag »juleriet« findes megen alvor og megen tro og 
en virkelig opfattelse af, at det er sandt, at Jesus 
tog bolig iblandt os, blev Guds menneske i verden, 
og at han blev et levende vidnesbyrd om hvordan et 
sandt menneskeliv egentlig skal leves.

- Der er noget meget betryggende ved julen, selv 
om fejringen kan overdrives, fordi den er den stør
ste fest vi indbyder til og med glæde, og som vi er 
med på selv, derved at vi af et fuldt hjerte ikke 
mindst under børnene den dejlige stund. Deres 
øjne lyser og så sejrer godheden. Disse øjeblikke er 
velsignede for enhver og gør julen uforlignelig, og 
gør den til et vidnesbyrd om, at vi har en kærlig og 
omsorgsfuld herre dér hvor livet har mest mening, 
uden at vi kender den største sandhed om tilværel
sen. Meget er menneskeskabt, men over alt dette 
fornemmer vi tydeligt i julen, at demstørste gave er 
rigdommen ved at tro og at kunne vedblive dermed 
indtil den sidste dag.

Manden i gården.



SLÆGl SGAA:<DEN

Alle medlemmer 
bør have... 
las pa sckreiariaici. 
hos redakioicn saml 
hos krcdsloriiKvndcnc. 
Pris 20 ki.

Det ny emblem

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

Proprietær Bent Bjergskov, Rosenlund, Rynkeby, telefon (09) 391317.

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

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

liiel üicl

Na\n Na\n

Posi ad resse Posi ad resse

den 19 (’ndcrskrih

Titel Titel

Na\n \a\n

Postadresse I ’osiadi c^c

den P> Underdog

Onsker man ikke al klippe i bladei, kan lorslag indsendes ul sckiciai iaiel pa alm. posikori.



SLÆGTSGAARDEN Side 15

Landbrugslån...
til nybygning grundforbedring 
maskinindkøb 
besætningsudvidelse
teknisk rationalisering 
generationskifte etc...

og få bedre råd!

FORENEDE
KREDITFORENINGER
Otto Monsteds Plads 11 Postboks 333 Magelos 2 Postboks 343 
1503 Kobenhavn V Tlf. (01) 15 34 34 5100 Odense C Tlf. (09) 11 77 77

Jyllands 
Kreditforening gør 
noget særligt ud af 
jydernes lånesager...

JYLLANDS 
W KREDITFORENING
6100 HADERSLEV: Åstrupvei 13. Tlf. (04)52 7000
6950 RINGKØBING: Hemingvej 3. Tlf.(07)3201 II
««00 VIBORG: Set. Mathiasgade 1-3. Tlf. (06)62 33 33
9100 AALBORG: Boulevarden 43. Tlf. (()«) I 2 3« 77
8260 ÅRHUS-VIBY J: Kongsgårdsvej 6. Tlf. (06) I4 88(X)



SPAREKASSEN
SYDJYLLAND

Alle medlemmer 
bør have...
Fås på sekretariatet, 
hos redaktøren saml 
hos kredsformændene. 
Pris 20 kr.

Det ny emblem

Vi skaffer penge 
til gårde.

København: Jarmers Plads 2 
1590 København V, Tlf. (91) 12 53 00 
Århus: Åboulcvarden 69, 
8100 Århus C, Tlf. (06) 12 53 00 
Herning: Viborgvej 1, 
7400 Herning, Tlf. (07) 12 53 00 
Afd.kontor i Ålborg: Algade 38, 
9100 Ålborg, Tlf. (08) 12 53 00 
Afd.kontor i Odense: Jernbanegade 16, 
5000 Odense, Tlf. (09) 12 53 (X<

Kreditforeningen Danmark

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

Aandelsbanken

KJERTEMINDE AVIS ApS OFFSET BOGTRYK


