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Når lammene leger i marts, siger gamle folk, at
april driver dem atter i sti. Hvis marts bringer me
gen blæst, så følger en smuk maj. Megen tåge i
marts betyder megen regn i kommende sommer.
Efter en regnfuld marts plejer at følge en tør som
mer. De gamle siger også, at en regnfuld marts
bringer sjældent et godt år, og det samme er til
fældet med en grøn marts; men torden i denne
måned bebuder et frugtbart år. Marts tør, giver
rug som rør, hedder det også i folkemunde. En
særlig mærkedag er de 40 riddere (9. marts), som
vejret er den dag, siger de gamle, at det vil blive i
40 dage derefter. En anden mærkedag er Marie
Bebudelsesdag (den 25. marts). Når det på den
dag er smukt vejr før solens opgang, bebuder det
et frugtbart år og en tør høhøst. Marts har sit
navn efter den romerske krigsgud Mars, siges der;
dens danske navn er Tordmåned, der skal være
efter vore hedenske fædres krigsgud Thor, så
denne måned er ret krigerisk opnævnt, og marts
fører også krig med foråret om herredømmet i
naturen; i denne måned plejer jo vinteren at vige:
»Vinteren tager sit sidste tag,
nødig den viger sit sæde,
snart våren dog hejser sit grønne flag,
os alle til livslyst og glæde.«
Husm. Svend B. Jensen.
Folkets Almanak 1918.
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Ord kan være
så sannferdige
de bare vil,
men bare stillheten
er uten løgn.
Bjørn Andersen.

***
*
*

Latteren din
minner meg sorgfull
om glade dager
fra en glemt barndom
som finns i et land
hvor tiden ikke bor.
Bjørn Andersen.

**
*
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Frisk mod - et af budene
Af: Konsulent Jens P. Petersen, Ringsted, formand for Dansk
Slægtsgaardsforening i Årsskriftet fra Kærehave Landbrugs
skole.

Landbrugshistorien viser en bevægelse op og ned,
det vekslede altid imellem svære tider og frem
gangsperioder og - hvad vi ikke må glemme - med
strenghed, vold og trusler til følge. Men i
århundreder og fra den første bondesyssel til his
torisk tid var der ikke mange forandringer. Bon
den var både hersker og armodens triste person i
lange tider. Senere blev han herremandens lydige
tjener under tryk og samtidig hjemme i landsbyen
almuemanden, der bare levede i sin stand uden
udsigter og kundskaber - uden at vide meget om
sig selv og sine, blot som et overlevelsesmenneske,
der skulle holde ud, indtil en anden tid kom.
- Og så lysnede det omsider forude. Skolerne
kom, frisindede herremænd fik menneskerespekt,
og den store verdens mangfoldighed fik lidt efter
lidt vokseværk på dansk grund. Bogen meldte sin
ankomst, det spirende folkestyre rakte over årtier
frem til hus og gård med sin appel om at komme
og være med. Og man kom - vaklende, frygtsom
og eftergivende, men med lyttende evne, og deraf
kom selvbevidstheden, det åbne sind for gavnlige
påvirkninger og den enkeltes egen evne til at
skønne og vælge i den store og lille sammenhæng.
Bag os har vi stænderforsamlingerne, folkehøj
skolen, andelsbevægelsen, det liberale politiske
gennembrud, organisationerne - og den nationale
bevidsthed rejstes, og fra den fik vi kræfter til at
overleve i soldatertrøjen,
og overfor de
destruktive ideologiske angreb, og også da besæt
telsen fik os til at bøje af. - Vi er fælles om
mangt og meget over de sidste par hundrede år,
men bonden står sig godt i fællesskabet, han blev
en bane- og brobygger. Lad os huske dette nu i
1982, da så meget vælder frem udefra og indefra,
både på den lokkende og truende måde. Kort
sagt: Trods dette skal vi fortsætte dagværket.
Den, der har lysten i sig og trangen til uddannelse
og som kender gerningen og dens lyse sider, bør
tage skridtene fremefter - omend det bølger og
svinger, og selv om uretfærdigheder ses. De lyse
sider har mest med det menneskeliv at gøre, der
aldrig kan fraskrives muligheder, chancer, og som
er ét (for de fleste) med dette, at være flere
sammen i lyst og nød og at finde eviggyldige
værdier i familien.
Eftertænksomhed, målbevidsthed og glæde
over gerningen sammen med andre - nær og fjern
- må være tidstræk, der sætter skub i udviklin

gen. Det kan ikke være anderledes. Og her har
lærermestre i hverdagen og i skoleverdenen en
stor opgave at klare. Overoptimismen er farlig og
bringer ofte fald, det beherskede lyssyn og over
blikket kaldes der mere end nogensinde på, og
ingen kan have et større håb, end dette at krisen
vil fordoble det nære samkvem og den brede for
ståelse stående overfor realiteter - og det gælder
hjemme, og hvor fæller mødes. Vi har ikke brug
for revolutionære bestræbelser i landmandens
verden, ikke for dette at dukke andre i tillids
mandens og politikernes skare, ikke for mørkemænd, der maler sort fra morgen til aften. Men
nok for sikker udvælgelse til bestyrelser, råd og
forsamlinger på egnen og i landet - og det er
såmænd ikke så svært - det gælder om ved for
nuftens (og ikke ved fanatismens) hjælp at skøn
ne ret. Og så bliver det også muligt at udforme
forslagene og stille kravene, så resultaterne øges.
Jeg véd ikke, om vi i dansk landbrug er ved en
korsvej, men vejen bugter sig jo i alt fald. Netop
da drejer det sig om at vælge i lys af, hvad vi
kender fra tiden, da forfædrene bedømte og
valgte. Så meget kan dog vist siges, at vi skal ikke
svigte selvejet, dette at manden i gården handler
selv, uden forskrifter han skal følge. Vi skal ikke
have nye herremænd, der bebor Slotsholmsgades
kontorer, og som er brostenenes færdselsgængere. Vi skal bygge på den gamle grund, uden at
den skal diktere, så nydannelser hæmmes. Kriser
kræver hjælp i produktionsarbejdet, i handels-,
sammenhængen og ved politisk effektiv optræ
den, så kvinde og mand, erhverv og fællesskab
bliver sig bevidst, at vi er én for alle og alle for
én.
Kald det blot for positivt, for enøjet: det er dog
vejen frem. Og herunder kommer politikerne til
at finde takten bedre. De bør mere optræde som
samfundsmennesker end som frelsere af en hel
hed, de ikke kender nok til - og derved kommer
til at være ensidighedens apostle.
Bag os findes slægtsgården med dens interes
sante historie eller det nyerhvervede hjem i dette
sekel - og altid taler stemmerne og gerningen til
os. Slidsomt har det været, og skuffelserne mange
- men også glæderne er mangfoldige. Her strejfer
vi børnene, familiesammenholdet og lykken ved
at virke ud fra sit eget valg - og jo da også udbyt
tet, når det gik godt, og meget andet.
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Stort er tabet, når nederlaget opdages trods et
ærligt og redeligt virke, men ingen af os har brev
på nogen sikkerhed. Den fås kun tilnærmelsesvis
ved at blande uddannelsens kundskaber med dag
liglivets mange aktiviteter og derudfra drage slut
ninger. Og måske går det endda ikke, men det er
livets barske vilkår. Og måske går det så også, så
livsværdierne øges.

Frisk mod - god lyst - og meninger byggende på
oplysning og derfra hentet viden, er et tidens bud,
vi ikke kommer udenom. Det bliver bedre tider.
Mange flere forstår landmanden i 1982, det er der
fortrøstning ved. Det gælder som for lille Peter,
der synker med den løse isflage. »Bliv stående«,
blev der råbt til ham, »den kommer op igen«.
Jens P. Petersen.

Træk af en gårds historie
Eskemosegård hedder den ejendom, hvis allernye
ste historie jeg her vil fortælle lidt om. I tusinder
af år har mennesker nu virket på denne lille plet
af Fyns jord. Det ser vi af de mange hundrede
stumper af flinteredskaber, der er fundet i de ti
der, da man endnu brugte hestene til jordbear
bejdningen. To gravhøje har der været; men de er
sløjfede for længe, længe siden. Min beretning er
fra en sidste brøkdel af menneskers færden her.
Min tipoldefar havde gården i fæste under
Juulskov gods, da han i 1804 købte den af Cancelliråd Hillerup for 2000 Rigsdaler. Han hed Ole
Danielsen og var da knap 40 år gammel. Hans far
var en gårdmand i Kullerup, mens hans mor var
fra Rønninge Maegård.
Da Ole dør i 1829 og hans søn Daniel overtager
gården er prisen 1082 Rdl., samt en gæld til Creditkassen på 600 Rdl. Imidlertid bliver Daniel Ol
sen ikke ret længe på gården; men den går derved
ikke ud af slægten, idet han sælger den til sin søs
ters mand, Rasmus Christophersen, der i 1838
flytter ind sammen med sin kone af andet ægte
skab og deres børn, hvoraf de tre ældste sønner
allerede da var halvvoksne. Prisen for gården er
atter som i 1804 de 2000 Rdl., hvilket dog ikke
må forlede os til at tro, at tiden havde været rolig
på det økonomiske område. Tværtimod havde
der været både statsbankerot og pengeombytning.
Det sidste har vi ældre oplevet i 1945, og det før
ste lover Steffen Møller os i en nær fremtid. Nej,
første del af 1800-tallet var, som tiden nu, en
meget omskiftende økonomisk periode. Men da
min oldefar overtog gården i 1838 var man inde i
en rolig økonomisk fremgangstid, en tid der gan
ske vist med de to krigsafbrydelser varede helt
frem til den store landbrugskrise i firserne. Det
blev en periode, hvor resultatet af de store land
boreformer rigtig skulle vise sig. Der blev hegnet
og merglet i den store målestok, senere fulgte
dræning, og kornudbyttet steg voldsomt. Dan
mark begyndte virkelig at blive eksportør af land
brugsvarer, i begyndelsen mest korn. Rasmus, og

vel særligt de store sønner, for Rasmus var alle
rede over de 60, har taget godt fat med arbejdet,
det ses tydeligt af de efterladte spor. To meget
store mergelgrave har der været på denne lille
gårds marker, og mange fine stengærder er sat af
kløvede sten. Merglen blev kløvet ned i store, lod
rette flager. I en af gravene kunne der flækkes
indtil 50 læs ned ad gangen. Der blev tilført 2-400
læs pr. td.ld., d.v.s. kærrer til at tippe, hver med
ca. % kubikmeter, så der blev givet et ordentligt
lag. Da man senere, i begyndelsen af dette århun
drede, fandt højprocentlig kildekalk i den lave
mark, der har givet navn til gården, blev der
kalket så grundigt, at vi i mange år måtte kæmpe
med en altfor høj reaktion i jorden. Men det er
en anden historie.
I 1853 dør Rasmus, og den næstældste søn,
Christen, overtager gården. En bevaret aftægts
kontrakt til Rasmus Christophersens enke, der
kom til at overleve manden i næsten 40 år, er in
teressant læsning, for hun havde virkelig sikret
sig på alle måder, enten hun blev boende på ste
det, eller hun bestemte sig til at flytte andetsteds
hen. Hun prøvede begge dele. Christen var 30, da
han overtog gården. Han havde som dragon
været med i treårskrigen, og i 1855 gifter han sig
med sin kusine, en gårdmandsdatter fra Refsvindinge. Dette med at lade det blive indenfor fami
lien og gifte sig med kusinen gentog min farbror
Ole senere og kom derved til at eje Sulkendrup
vandmølle.
Min bedstefar Christen var en dygtig og anset
mand. Han var Lægdsmand, blev senere Danne
brogsmand, og selv om han blev kaldt tømrer,
hvad hans far forresten også var, så er de fleste
varige minder her hans meget fine stenhuggerar
bejder. Under alle bygninger er der meget omhyg
geligt tildannede grundsten, ligesom alle sten i
grebning og kanter i den gamle kostald var nøjag
tigt tilhuggede. Og så var der naturligvis trug i
alle størrelser, fra det store vandtrug i gården til
det lille kattetrug i kostalden.

SLÆGTSGAARDEN

Gården byggede han næsten helt om. Først
kom stuehuset i 1869, med tegltag og grundmur.
Derefter to symmetriske længer, senere kostald og
møddinghus, der forlængst er borte. Han købte
jord ind, så arealet blev som før 1829, hvor en
huslod blev skilt fra til Ole Danielsens enke, da
hendes søn overtog gården. Christen nåede at få
krisen i firserne med, og den ramte det danske
landbrug hårdt. Han omstillede driften, det var
ikke længere nok at køre til Nyborg med et læs
korn om lørdagen. Han blev imidlertid ved går
den, men han måtte se ikke mindre end fem af
sine syv børn udvandre til Amerika. Hans kone
var død i 1881, kun 50 år gammel, og hans mor,
der nu var i firserne, overtog styret igen. Hvordan
hjemmet har været for børnene vidner en udtalel
se fra min faster Caroline om. Hun var den yng
ste, og rejste kun 15 år gammel til U.S.A. I 1949
var hun herhjemme på besøg efter i over 50 år
kun at have talt engelsk, og siger så på sit gam
meldags østfynske: Jeg har ikke et godt minde fra
denne gård. En sådan udtalelse er vel forståelig,
når man betænker forholdene med en hård, gam
mel bedstemor og en far, der havde nok at se til
og måske var kommet til at drikke lidt efter ko
nens tidlige død.
I 1897 blev Nyborg-Fåborgbanen ført igennem
markerne på den næsten mest tænkelige generen
de måde. Dels var den placeret mellem bygninger
ne og landevejen, dels, og det var det værste, gik
den skråt gennem arealet, så den lavede ikke min
dre end seks trekantede marker ud af det store,
samlede stykke, der var resultatet af den frem
skridtsvenlige Friederik Baggers mønstergyldige
udstykning. Bedstefar forpagtede i disse år gården
ud til sin søn, der også drev Sulkendrup Mølle
med 60 td.ld. og et stort mølleri, som det var
endnu den gang. På grundlag af efterladte breve
ser det ikke ud til at gå allerbedst, og i 1899 kom
mer min far hjem fra Californien, hvor han
havde arbejdet mest med landbrug i de 13 år, han
havde været der. Samme år blev han gift med en
datter fra Flademosegård i sognets modsatte ret
ning, og de overtog nu Eskemosegård. Nu blev
der mekaniseret en del; i Amerika var man på den
tid langt forud i den henseende, mens markbruget
fulgte den model, som var næsten enerådende
enten brugene var store eller små: Køer, Heste,
Svin og Høns. Den daglige gene af banen, med to
overkørsler og næsten en trediedel af jorden hin
sides »Linjen«, som de kaldte banen, fik far til at
sælge jord fra til nyoprettede husmandsbrug i
1907-8. Udstykning var i sin vorden, og mange
gårde blev i den tid delt, så det var naturligt, at
der også blev solgt til den lille ejendom ved siden
af, der var oprettet i 1829. Nu blev den også til en
lille gård med 20 td.ld. Nu var der 35 td.ld. tilba
ge, deraf de tre med skov, beliggende 5 km herfra
indtil Juulskovene. Det var hvad vi overtog i

SIDE 5

1931, og mere er ikke kommet til siden, undtagen
det lille areal, som banen lå på. Den blev nedlagt
i 1962, til stor glæde for os, der stadig havde lidt
jord på den anden side af den. Vi havde ikke
tænkt os at ændre på driften, der var traditionel
som antydet foran. Koantallet blev udvidet, så vi
en tid var største leverandør til mejeriet. Imidler
tid var der også plantet et par td.ld. med frugt
træer her omkring ved 1920, vel nok fordi min
ældre bror var gartner. I 30’ernes krise opdagede
vi værdien af denne ekstrakultur og plantede
mere i 1938. Ved krigens slutning var vi indstillet
på at dele marken ligeligt mellem frugt og kvæg.
Vi havde da indrettet en efter den tids forhold
moderne, velisoleret stald samt frostfrit roehus til
hele avlen. Korndyrkning var helt opgivet til for
del for græs, lucerne og roer, og et stort folke
hold på en så intensivt drevet ejendom blev end
nu den gang betragtet som en selvfølge. I 1947
var jeg i England for at se på frugtavl, og det
kuldkastede helt vore planer. Disse store, veldrev
ne plantager på flere hundrede acres, med moder
ne sprøjter og med de små, grå Fergusontraktorer
smuttende mellem rækkerne fik os til at indse
nødvendigheden af rationalisering. De næste år
plantede vi hele arealet til med æbletræer, den
sidste ko blev solgt i 1952. Bygningerne er i det
væsentlige som i min bedstefars tid. Roehuset
bruges til opbevaring af æbler til lidt lokalsalg.
Karlekamre, vognporte, brændehus er lavet om til
ferielejlighed, og kostalden er storgarage.
Svinestald, hønsehus, hestestald og mødding er
fjernet, og der er ikke en kat på ejendommen.
Tiderne skifter.
Alfred Christensen,

I dag bebor Alfred Christensen og hans familie en
stor, smuk, nutidig gård.

SIDE 6

SLÆGTSGAARDEN

Syskrinet
af
Peder Møller Frifelt

Gamle ting, der står rundt om på vore slægtsgår
de, er ofte fint og omhyggeligt forarbejdede
brugsting, der udover at tjene et praktisk formål,
også har en egen skønhed, der glæder vort øje.
— Når dertil kommer, at de i regelen også har en
historie, der fortæller os om de mennesker og de
tider, der var før os, og gør denne vor slægtshis
torie levende og nærværende for os, så er det vel
ikke underligt, at vi undertiden er tilbøjelige til at
trække lidt på skulderen af fine, dyre, men anony
me antikviteter, som ejeren med stolthed viser
frem, f.eks. en standkiste, som står pæn og vel
holdt med almuefarver, med blomster og årstal
1780 eller 1830. Man spørger uvilkårlig: Hvem har
lavet den? Hvem har ejet den? Hvilke mennesker
har brugt den og færdedes omkring den i sorg og
glæde, i gode såvel som mindre gode tider? Når
ejeren så svarer, at han har købt den af en anti
kvitetshandler for to år siden og med garanti for
at årstallet er rigtigt, så spørger man uvilkårlig sig
selv, hvilke fortrin den egentlig har, frem for en
nøjagtig kopi, udover bevidstheden om, at den er
200 eller 150 år gammel. Derfor må vi, der bor i
de gamle slægtsgårde, værne om de gamle ting,
der står hos os, og ikke blot give dem videre til
næste slægtled, men også deres historie, som er
en væsentlig del af den værdi, de har også for
kommende slægter.
I vor forstue, står på en kommode et syskrin
30x20x15 cm., i smukt poleret mahognitræ. På
oversiden af låget er udskåret billedet af en typisk
sønderjysk gård, og for dem, der kender gårdene
i Bæk ved Nustrup, er det let at kende, hvilken
gård, det er. På lågets inderside er bogstaverne
P. S. indridset med fine slyngninger. Skrinet er
ikke hverken 150 eller 200 år, det kunne godt
være lavet i dag af en dygtig billedskærer med
godt værktøj, men det er det ikke. — Det er lavet
af Mads Schmidt fra Bæk, da han var sønderjysk
krigsfange i Felthamlejren i England under 1. ver
denskrig, og gården er hans barndomshjem og
bogstaverne i låget er hans mors forbogstaver:
Pouline Schmidt, og værktøjet, han havde til rå
dighed, var en lommekniv. Men før dette skrin
blev til, var der lavet et, der lignede, bortset fra,
at gården på låget, va^ hans egen gård i Lunds
bæk og navnetrækkene på lågets inderside var
M.S. nemlig Mariane Schmidt, hans unge kone,
som han måtte forlade ved verdenskrigens
udbrud i 1914.

I krigsfangelejren i Feltham i England, gik han
under navnet »stærke Mads-« og i bogen om
Felthamlejren, fremgår det tydeligt, at han var
stærk, ikke blot fysisk, men også af sind og med
et humør, der var med til at holde modet oppe
hos de andre sønderjyske krigsfanger.
At disse erindringer dukker op netop nu, skyl
des nok, at vi nylig var til moster Marianes jorde
færd, hun blev 93 år og er nu stedt til hvile på
Nustrup kirkegård ved siden af sin mand, Mads
Schmidt, nemlig stærke Mads. — Men det er jo
slutningen på beretningen, vi må hellere finde be
gyndelsen. — Omkring århundredeskiftet, var der
på gården i Bæk en livlig familie med fem raske
drenge og to lige så raske og friske piger. De gik i
tysk skole, som alle sønderjyske børn skulle under
Prøjserherredømmet, men hjemme talte de selv
følgelig sønderjysk og levede så dansk en
hverdag, aom man nu kunne under tyskervældet,
eller måske netop så dansk som modtryk. De har
sikkert fisket i åen, plukket blomster i engen,
taget del i arbejdet i mark og stald, haft en tryg
og lykkelig barndom, uanset at de ydre kår til
tider var alt andet end trygge. På trods af det,
ved vi også, at cle en tid lang havde en glad ung
dom, men skygger var der også, for da de to
ældste sønner nåede alderen til militærtjeneste,
måtte de ind som tyske soldater i to år, men det
affandt man sig med, det var jo prisen for retten
til hjemstavnen. At denne pris senere skulle blive
urimelig høj, ja det vidste ingen heldigvis på det
tidspunkt.
Da Mads kom hjem efter soldatertiden, har det
nok ikke undret nogen, at han og Mariane, datte
ren fra nabogården, blev glade for hinanden, gif
tede sig og overtog gården i Lundsbæk, hvor de
begyndte et travlt virke med at skabe et hjem og
en fremtid, og glæden har nok været stor, da
deres første barn blev født. Men da de ventede
barn nr. to i 1914, brød uvejret løs, den første
verdenskrig brød ud, og Mads og en ældre bror
blev indkaldt d. 3. aug. 1914 og kom til fronten.
Den dag Mariane fødte deres andet barn, fik hun
meddelelse om, at Mads var savnet ved fronten,
muligvis taget til fange. Ingen kan vel i dag for
stå, hvor knugende tung en byrde, der var lagt på
en ung mor. Med to børn, ansvar for hjem og
udkomme, uvished om mandens skæbne. Men
Mariane lod sig ikke slå ud, hun var i besiddelse
af den utrolige styrke og livsvilje, som hun var

SLÆGTSGAARDEN

fælles med de mange sønderjyske kvinder om. —
Hvis mændene kom hjem, så skulle der også
være noget at komme hjem til, og kom de ikke
hjem, ja så skulle livet gå videre, hvor svært og
håbløst det end kunne se ud. I et par år fik hun
hjælp til at drive gården af Mads's yngre bror
Karl, men efter et par år måtte han også i solda
tertrøjen og til fronten. Hvordan de sidste krigsår
klaredes forstår vel ingen i dag, måske knap nok
de få nulevende, der selv oplevede det. Den 11.
nov. 1918, sluttede verdenskrigen, men der skulle
endda gå lang tid, før krigsfangerne vendte hjem,
og det kan ikke undre nogen, at da stærke Mads
Schmidt's unge kone stod på kajen, sammen
med mange andre sønderjyske kvinder, for at
tage imod skibet med de tidligere krigsfanger, var
hun hvidhåret.
Så oprandt en modsætningsfyldt tid, —
glæden over genforeningen med Danmark,
vanskelighederne med at genoptage et samliv,
der havde været afbrudt af 4-5 års krig, sult,
frontrædsler, krigsfangenskab, uvished, bekym
ringer, slid og vanskeligheder. Mariane har selv
udtrykt det over for os engang. »Det var en helt
anden mand, jeg fik hjem, end ham, der drog af«.
Og for stærke Mads, var det nok også en anden
Mariane, han kom hjem til, end hende, han havde
haft i tankerne i de lange år.
Tredivernes landbrugskrise var hård i det gamle
land, men den var nok værre i Sdr. Jyllland, der
stadig havde ar efter krigen. Men også det
overvandtes. I hjemmet i Lundsbæk voksede
næste generation op, fire drenge og en pige, nu
sammen med både far og mor.
Men igen trak mørke skyer op, anden verdens
krig brød ud, da tyskerne marcherede ind i Polen,
og senere fulgte d. 9. april med tyskernes besæt
telse af Danmark. Det var mørke tider, men for
Sønderjyderne, var der dog det formildende, at
de var fælles med resten af Danmark, og deres
unge mænd var ikke tvunget til at gå i krig for en
sag, der ikke var deres. For stærke Mads og
andre sønderjyder, der mod deres vilje havde del
taget i 1. verdenskrig, var det også svært at have
det tyske militær så tæt på igen. — Det fortælles,
at når Mads var i Haderslev og kom gående på de
smalle fortove i den gamle by, var det ham sim
pelthen umuligt, at vige tilside, når han mødte
tyske soldater, der var kun een vej for dem, det
var ned i rendestenen og ud på gaden, for at
slippe udenom den mand, hvis foragt og modvilje
lyste mod dem, men en dag mødte han på forto
vet et par tyske underofficerer, som ikke var
tilsinds at vige tilside, da brast Mads's hårdt prø
vede selvkontrol, og han brølede et »Heraus«
fulgt af en lang serie af det tyske officersprogs
værste gloser, som han selv kendte alt for godt.
De to spradebasser fik pludselig vældig travlt med
at komme ud på gaden og bort ad næste
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sidegade. For dem var der ingen tvivl, med det
sprog, måtte det være en meget højtstående tysk
officer i civil.
Mariane og Mads oplevede dog heldigvis
også sammen de uforglemmelige majdage i 1945
med Danmarks befrielse og troen på de lysere
tider, der nu kom. Men få år efter kunne stærke
Mads ikke mere, han bukkede under for hård syg
dom. Af de mange blomster til begravelsen ved
Nustrup kirke, er nogen nok blevet lagt i våben
huset ved mindetavlen med navne på de mange
af Mads Schmidt's ungdomsvenner fra sognet,
der aldrig nåede hjem fra fronten i 1. verdenskrig,
og blandt dem hans bror Ingvard, der faldt, 20 år
gammel i maj 1918.
Nu var Mariane igen ene, denne gang var bør
nene dog voksne og hjalp hende. En søn, som
også hedder Mads og hans kone overtog senere
gården, og Mariane flyttede ind i huset ved siden
af. Det blev så til ca. 30 år, hvor Mariane kunne
glæde sig over fremskridt på gården og over bør
nebørnene, der så nemt kunne smutte gennem
haven til bestemors hus, sikkert til glæde og gavn
for begge parter. For familie og venner var det et
godt sted at komme. Hvad enten det var festlige
lejligheder i forsamlingshuset med gode og
muntre taler samt flittigt brug af højskolesangbo
gen, eller man blot kom ind og selvfølgelig skulle
have kaffe og have del i den glæde ved tilværel
sen, som også var typisk for hende.
I mange år gik Mariane lange ture i omegnen,
trods dårlige ben. På disse ture overvurderede
hun undertiden sine kræfter, men hvor hun kom
frem, havde hun gode venner, der gerne kørte
hende hjem. Disse vennetjenester takkede datte
ren for ved hendes jordefærd og sluttede med:
»Mor var tilbøjelig til at gå længere end hun
orkede«. — Men det var ikke underligt, for det
havde hun været tvunget til mange gange gen
nem et langt liv.
— Ja, det var så historien om syskrinet fra fan
gelejren i England og om en stærk sønderjysk
kvinde. — Og nu står så syskrinet og pynter vor
forstue, konen her i huset værner om det og flere
andre gamle ting, men skrinet har jo også tilhørt
hendes mor og blev lavet til hendes bedstemor.
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Fra arbejdsmarken
Slægtsgaardsforeningen for Møn, Syd- og Østsjælland holdt mandag 18. januar generalforsam
ling på Mogenstrup Kro. Ca. 70 medlemmer sam
ledes om smørrebrød og underholdning i den lette
re genre. Efter aflæggelsen af regnskabet og be
retningen, hvor man konstaterede en glædelig
fremgang i medlemstallet til 351, gik man over til
valg af tre nye bestyrelsesmedlemmer, nemlig Bør
ge Nielsen, Brandelev — Meta Skovvang Larsen,
Faxe og Knud Nielsen, Vallensved. Det konsti
tuerende møde holdes i nær fremtid, og den ny
etablerede bestyrelse ønskes held og lykke til at
genfinde den venlige og fordragelige atmosfære,
som plejer at råde i foreningen, så medlemmerne
kan glæde sig til indholdsrige og hyggelige sam
menkomster.
E.N.

Haderslev Amtskreds
holder amtskredsmøde og generalforsam
ling i Skrydstrup Forsamlingsgaard tors
dag d. 4. marts kl. 14.
Efter kaffebordet er der foredrag ved
ejendomskonsulent Lars Bryding, Vi
borg, der taler over emnerne:
Ejendomsoverdragelse — Finansiering og
Indexlån.
Bestyrelsen.

Bladudvalget
har holdt møde i afvigte måned, hvor man særlig
beskæftigede sig med udsendelsen af bladet, som
man gerne så lagt i så faste rammer som muligt.
Stoffet må så vidt muligt være redaktionen i
hænde i sidste uge af den måned, der går forud for
bladets udgivelse, og der modtages ikke stof efter
d. 8. i den måned, bladet skal komme.
Det forsøges i samarbejde med trykkeriet, at
bladet sendes til postvæsenet senest d. 23., så unø
dig forsinkelse derved undgås.
løvrigt anmoder udvalget stærkt læserne om at
bidrage med artikler, gamle billeder og andet stof,
så redaktøren fortsat kan bringe stof, der virkelig
er i læsernes interesse. Lad os høre om de gamle
gårde, få fornøjelige Dilieder fra ældre tider om
livet inde og ude, festligheder i hjemmet, sognets
fester f.eks. om majstangen, ved Set. Hans bålet
og når høsten er i hus.
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Landsstyrelsesmøde
Hovedbestyrelsen holder møde 23. februar i
Aarhus. Ved dette møde vil man særlig beskæfti
ge sig med det kommende landsmøde*, der kom
mer til at foregå på Unge Hjems Højskole ved
Aarhus, og der er planlagt en interessant udflugt
til egnen syd for Aarhus med en frokost på den
gamle kro Nordsminde. Formand, sekretær og re
daktør vil sammen med mødets vært N. Sehested
gennemgå turen d. 22. februar.
* Landsmødet finder sted 22. og 23. maj.

En fornem hæder
er overgået arkivaren ved Kerteminde byhistoriske
arkiv, redaktør Hans Hviid, som har fået tilegnet
en bog i anledning af sin 70-års fødselsdag. Bogen
hedder Kik i Kerteminde og handler om byens
mange smukke gamle døre. Teksten er skrevet af
forfatteren Rich. G. Nielsen, der vil være »Slægtsgaardens« læsere bekendt fra mange værdifulde
kulturhistoriske artikler i bladet.
Nævnes skal også at de mange fornemme bille
der er taget af overbibliotekar Jørgen Kanding,
Slagelse.

Rettelse: I et tidligere nr. har vi ved en hørefejl
gjort Poul Færk Magnussen, Dianalund til Typo
graf og fotograf, medens den korrekte stillings
betegnelse er: Topograf (ved geodætisk institut)
P.F.M. — vi beklager og beder undskylde.

* Velkommen til
♦ nye medlemmer
Hr. proprietær
* Laust M. Ladefoged
* »Dølbygård«
* Rudemøllevej 74
* 7800 Skive
*
* Gårdejere fru og hr.
* Ida og Tage Andersen
* »Annexgården«
Skrøbclcv Hedevej 8
* 5900 Rudkøbing

4*

*

*

Gårdejere fru og hr.
Bertha og Niels Nielsen
»Ellcgaard«
Ellcgaardsvej
hørslev
4690 Haslev

**********

Gårdejere fru og hr.
Merete og Jørgen Madsen
Dybekærgård
Skovvej 21
Nordrup
4100 Ringsted
Hr. gårdejer
Svend Aage Frandsen
»Haltet«
Langt vedvej 61
Understed
9300 Sæby

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*

♦
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De gamle møller! MASKESPIL
Følgende vers blev 11.-7.-1964 optaget i Næstved
Tidende, ikke tilegnet nogen bestemt mølle; men
det var inspireret af et billede og omtale af en
mølle i læsekredsen, som folk ville have bevaret
ved hjælp af fredning, vistnok så vidt jeg husker
Karrebæk Mølle. Linierne er faktisk tilegnet en
bestemt møller, som jeg desværre ikke selv har
kendt; men som jeg i min barndom hørte så
meget om, senere har jeg erfaret, at næsten alle
møllere var højt estimerede folk, min nylig
afdøde mor, hvis forældre var nabo til en mølle i
Sydsjælland, fortalte også mangt og meget om
den møller, og ham, der var her fra mit eget
sogn, Toksværd, var foruden en masse tillids
hverv, også »klog mand«, årelod folk, og trak
tænder ud, og endnu lever der folk, der som
børn, rystende af skræk, blev sat ned på agesto
len, for at få trukket en tand ud, mens faderen
fik malet kornet. Der har aldrig været et 100 års
jubilæum her i sognet, uden at der i de gi. næsten
altid velbevarede protokoller som een af stifterne
har stået møller Hans Mikkelsen. Kun een eneste
gang har han svigtet; men i stedet sendt sin
møllersvend, det læses også i den gi. protokol.

★

De gamle møller!
I gamle dage møllen
var midtpunkt i et sogn,
og det var glade stunder,
når mangen hestevogn
kom her med'markens fylde,
med kærnen gul og hel,
for atter hjemad køre
med det hvideste mel.

Og mølleren var gerne
ud af en ædel stand,
og var blandt sognefæller
en højt betroet mand.
I møllehusets stue
der godtfolk kom og gik,
og hos den møllerfrue,
man dram og kaffe fik.
Om bynyt her man talte,
om glæde og om sorg,
i gård såvel som hytte
og herremandens borg.
Vi derfor må bevare
de møller, som vi kan,
de stolte står som minder
i Danmarks skønne land.

Vi lærte at bruge den tidligt — vor maske.
Vi vænned os til den og klistred den fast.
Vi lægger den aldrig, den skærmende maske,
der skjuler vor sorg, vore længsler, vor last.
I ved det som jeg, alle, mødre og præster —
og dommere og digtere — piger og mænd:
den dækker — omtrent — over arvens rester
af dyr og af djævel — vor hemmelighed.

Men hemmeligt er det alligevel ikke.
Jeg ved, hvad I gør, og I ser hvad I vil.
Vi kunne jo alle la’ maskerne ligge,
men se om vi tør! Nej vi spiller et spil
hvor reglerne lyder, at masken må bæres
endskønt den er tung og kan brænde som ild,
men man har fortalt os, at han højst skal æres,
som bærer den længst og som vinder sit spil.
Måske har den formet mit udtryk bag leret,
men tænk om den revner for tidligt, min ven!
Jeg tror det var mere, end jeg kunne bære,
om ikke du kendte mit ansigt igen
men vendte dig bort, hvis mit smil var dig fremmed.
Ja, blot en grimasse, som aldrig blev smil —
for endnu er spørgsmålet ikke besvaret,
om livet begynder og ender med spil.
Og så — i den sidste alvorlige runde,
kan hænde at masken vil føles for tung,
og tanken vil komme, om endnu jeg kunne
foruden dens skal være let og ung.
Men kom — vi må spille til timen er inde
hvor frysende blottes den nøgne sjæl.
Og hjælp mig så. Hjælp mig med smilet at finde,
det ægte, som varmer fra isse til hæl.;
E.N.

★★★★★★★★
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Storkeegen er segnet
Danmarks ældste træ i Nordskoven
ved Jægerspris faldet for regn og blæst.
Af Asger Christensen.
De tusindårige ege i Jægerspris Nordskov er ved at
være en saga blot.
I 1973 mistede kongeegen sin 12 meter høje top,
så træet kun er en skygge af sig selv. Det samme er
nu tilfældet med Storkeegen, som står lidt længere
mod nord.
I efteråret -80 er storkeegen segnet omkuld.
Kun stammen, som rådner, vil minde om for
dums tiders stolthed, et nationalt symbol.
- Jeg opdagede, hvad der var sket, da jeg kom en
morgen fortæller skovfoged P. Therkildsen, Jæ
gerspris skovdistrikt, mens han viser de sørgelige
rester frem.
Under min vej forbi opdagede jeg, at lysningen
ved egen var blevet større. Jeg gik ind for at se, om
egen skulle være væltet. Det var den. Hele toppen
er brækket af, der er ikke mere at gøre.
Træet er formentligt faldet om natten til den 10.
oktober, mener skovfogeden. En næsten hel skole
var herude dagen før og jeg har ikke hørt, at ele
verne har opdaget noget usædvanligt. Det må være
den seneste tids regn og blæst, der har gjort det af
med det tusindårige træ. Vi ser tit, at yngre træer
mister lange grene i regnvejret. Regnen sætter sig
på grenene og vejer til, vand som er trængt ned i
den resterende del af stammen, kan også have hjul
pet til.
Når det er sagt, må jeg også sige, at jeg er lykke
lig over, at ingen er kommet til skade, tilføjer P.
Therkildsen. Hvad kunne der ikke være sket, hvis
ert hel klasse havde stået under træet i det pågæl
dende øjeblik.
I lighed med den ældre kongeeg har storkeegen
stået i slags strandmose ud mod Roskilde Fjord.
Kun træets størrelse parret med det øde sted og tid
ligere tiders bestemmelse om, at der skulle værnes
om egetræer, har formentlig skånet storkeegen
mod hugst, mener skovfogeden.
Som eksempel nævner han en skrivelse fra 1700tallet, som findes på Jægerspris Slot. Heri skriver
kongen, at han under sin tur i skoven har opdaget
et egestød. Hvis træet er blevet fældet med skovfo
gedens billigelse, må samme skovfoged lægges i
bolt og jern, læser man. Datidens egetræer var re
serveret bygningen af orlogsskibe.

Fhv. skovfoged Th. Jensen, der bor i Jægers
pris, og som har været kollega til P. Therkildsen,
har tidligere forsøgt at aldersbestemme to af de tu
sindårige ege i skoven. Det har været storkeegen og
kongeegen. Foruden disse to træer findes snoegen
længere mod syd.
Ved hjælp af borepropper og et skøn over soveperioder nåede Th. Jensen frem til, at kongeegen
måtte være omkring 1440 år, mens storkeegen kla
rede omkring 815 år.
Begge træer har i mange år været hule. Man har
kunnet stå inden i dem. Storme har betydet, at væ
sentlige dele af træerne er væltet omkuld, alligevel
har de været i stand til at forny sig. Livsbekræften
de safter har fundet vej op gennem de delvis mør
nede stammer.
Amanuensis og lektor ved aboretet i Hørsholm
P. C. Nielsen har i mange år fulgt de tusindårige
ege med interesse, og han siger, at storkeegen med
sine ca. 800 år er det ældste aldersbestemte træ i
Danmark. Skovfoged Th. Jensen har stået for al
dersbestemmelsen, man har herved været i stand til
at skyde sig ind på kongeegens alder.
Storkeegen har været kendt i dansk kultur og
maleri i henved 150 år. Det ældste billede af stor
keegen er malet af P. C. Skovgård i 1840’erne.
- Storkeegen har navn efter en tidligere sort stor
kefamilie, som engang boede i træet, fortæller P.
C. Nielsen, og selve træet har indtil 1920’erne væ
ret meget flot med en stamme, der gik helt i top. I
begyndelsen af fyrerne faldt imidlertid en stor del
af stammen af, og storkeegen har siden været lidt
af en ruin.
- At træet er blevet så gammelt, som det er, må
nok tilskrives, at det har stået langt pokker i vold,
tilmed ude i et sumpet område, hvor der har været
tale om små øer. Det har stået for utilgængeligt til
at blive gjort til brænde, siger P. C. Nielsen.
Træet er herefter blevet opdaget som en natur
mærkværdighed og er blevet fredet. Det var skov
rider Vagn Holstein, som også var ornitolog, der
omkring 1930 sørgede for, at de tusindårige ege
blev fredet.
- Det er med sorg jeg hører at storkeegen er fal
det. men måske kan der skyde sig små vandris ud
af den sidste rest af stammen, så træet i realiteten
vil bestå i nogle år endnu.
Sko vbrugst idende,
februar 1981.
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Den 800-årige
kæmpe fra
Jægerspris
Storkeegen,
der nu er
segnet for stormens
magt og vælde.

Oe gamle billeder...

Kusk og tjener fra Ulriksholm på Fyn parat til tur med herskabet (e. 1920).
Billedet indsendt af H. Larsen, Ferritslev.
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Den gamle Køgemesters Kogebog:

Jeg har kuns eet Ønske, at man vil gjøre
Sparsomhed og Reenlighed til Hovedsag
Ved Bouboule og Lars af Villing

Takket være dæmninger og broer mellem Tåsinge,
Siø og Langeland har den lange, smalle ø, som
måske bærer førsteprisen for landskabelig skøn
hed i det danske ø-hav, trods den jammerlige
sommer haft et fantastisk rykind af turister. Men
nu i Danmarks sensommer ligger Langelands lan
deveje stille hen, og snor man sig ad bivejene, er
freden total.
Rent kromæssigt ligger det gode Langeland lunt.
Vel er øen liden i struktur men dog rigt udstyret
med anvendelige traktørsteder. Kroen i Tranekær
nyder megen anseelse på grund af sine nystegte
frikadeller og andre gocje danske retter som »vor
mor lavede dem«.
Vi gjorde ganske enkelt et »kogebogs-kup« på
øen, hvor, hvordan og hvorledes lad det få lov at
forblive vor hemmelighed. Bogen er skrevet i 1830
og forlagt i 1831 med »Tredie forbedrede og meget
forøgede Oplag«. Dens titel lyder: »Nye KOGE
BOG eller Anviisning til at koge, bage, stege,
indsylte, henlægge, indslagte, anrette o,.s.v.« af C.
Jacobsen, forhen Kok hos Hs. Excell. Hr. Generallieutenant Ahlefeldt Laurvig til Grevskabet
Langeland.
Jens Juels billede af general, godsejer Frederik,
lensgreve Ahlefeldt Laurvig til Tranekjær hænger
den dag i dag på slottet. Desværre har den navn
kundige kunstner ikke tillige foreviget excellen
cens køgemester, så vi må nøjes med at forestille os
C.» Jacobsen som en lille hyggelig og trivelig herre,
der med glæde nyder sin egen gode mad. Den
brave køgemester — Jacobsen har skrevet et alde
les vidunderligt forord til sin kogebog, hvis op
skrifter og anvisninger med største held kan an
vendes den dag i dag. Her er, hvad han siger i sin
»Forerindring«:
»Enhver, som benytter sig af denne Bogs Ind
hold, vil jeg bede at holde mig det tilgode, at jeg
ikke bruger saa mange fremmede og kunstige Nav
ne, som findes i andre Kogebøger, da jeg troer, at
disse Navne hverken ere nødvendige eller engang
forstaaelige for den største Deel af dem, som ville
bruge de her givne Anviisninger. Jeg har kuns eet
Ønske og een Bøn: at man nemlig vil gjøre Spar
somhed og Reenlighed til Hovedsagen, og ikke

troe, som jeg ofte har erfaret, at det endelig maa
blive god Mad, naar man kommer dygtig i af alle
Slags, thi det er netop det Modsatte«.
Videre skriver den gode Jacobsen:
»At jeg imidlertid kun sjelden har fastsat For
holdet efter Maal og Vægt, er skeet, fordi selv
dette har sin stor Mislighed, formedelst Ingredientsernes ulige Beskaffenhed, og for hvem, som
ellers nogenlunde er vant til Madlavning, troer jeg,
at de her givne Anviisninger »ved Hjælp af Enhvers Smag vil være tilstrækkelig, og for dem den
ængstelige og tidsspildende Veien og Maalen undgaaes«.
Han slutter med at sige:
»Da nærværende Kogebog har været så heldig
at vinde Bifald i den Grad, at et tredie Oplag nu er
blevet nødvendig. Saaledes udstyret, haaber jeg, at
Bogen fremdeles vil anbefale sig selv hos alle
agtværdige Huusmødre«. Tranekjær 1. Januar
1831. Ærbødigst Jacobsen.
På Det kgl. Bibliotek har man et eksemplar af
Danmarks første kogebog, der er fra slutningen af
1690, der er videre to fra 1740 og 1780, men de er
ret så utilgængelige at lave mad efter i dag, men
køgemester Jacobsens fra 1830 — den kan med
største lethed anvendes i 1965.
Her kommer nogle af de Jacobsenske speciali
teter:
Forberedelse til Supper og Sky.
Denne første Suppe kan bestaa af Oxekjød, Kalvekjød, Lammekjød og Høns. Enhver Sort Kjød,
man vil have til Suppe, maae kun vaskes kort og
reent af og ikke ligge for længe i Vand, da Kraften
ellers trækker af; dette sættes da paa et koge, men
intet Salt kommes deri. Naar det nu skummer
godt, da kommes der en god Visk af Urter derpaa;
thi dette er Hovedsagen ved alle Supper, og det
bedste Krydderie. Derpaa lader man det koge indtil
Kjødet er mørt, af denne Suppe laver man saa alle
de andre Sorter, som siden følger i Bogen.
Man må medgive den gamle køgemester, at dette
er både nemt og letfatteligt og desuden rigtigt.
Tænk om alle ville huske på, at urter er det bedste
krydderi, og ligesom køgemesteren undlade salt.
Derefter følger en lang række forskellige supper
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lige fra Fransk Ærtesuppe til Krebse og Torskesuppe, til Øllebrød og Havresuppe. Afsnittet slutter
med Skildpaddesuppe af naturlig Skildpadde —
som jeg har lært af en Dame, der haver opholdt sig
længe i Vestindien, tilføjer den gamle køgemester.
Næste kapitel omhandler Alle sorter fine Retter.
Der er Spækkede Frecadons af Kalvekjød, og
der er en Ret af alle Sorter Fjærkreaturers Affald,
der viser kokkens sans for økonomi. Opskriften
lyder som følger.
Tag vinger, Halse, Been, Kraaser, Lever, Hoved
og Hjerte, svie det saa, at alt det laadne og Fjærene
gaaer af, vask det reent og net, sæt det paa og giv
det et Opkog i Vand og Salt. Siden kommer man
Kjødet i en anden Kasserol, med lidt Ædike, Vand,
hakkede Rødløg, Laurbærblade, Peber, Citron
skal, revet Hvedebrød eller i Mangel deraf Meel og
Smør, og lader det koge Langsomt. Naar det skal
anrettes, kommes lidt ung eller gammel Viin deri.

Tredie kapitel er om Alle Sorter Kjødretter, og
der er spændende ting som Røget Oxebryst, Pane
ret Dyreryg, Stegte Ænder med brune Roer, Fyldt
Kalvebryst med Syrer, Kapun med Musling — eller
Østerssuice og Simpel Bankekjød. Der er også raf
finerede retter som Kyllinger med Rejesauce og
Lekkre Pølser af Farce.
Fjerde kapitel er om Alle Sorter Haugesager at
tillave. Her læser man om Suurkaal og Langkaal
og Knopkaal og Kaalrabi og alle forskellige sorter
ærter og bønner og om brune eller hvide roer — og
så er der Stegte Kartofler, Kastannier eller Trøfler:
Kartoflerne og Trøflerne maae vaskes og tørres
med et Klæde; siden lægger man Salt, saa tykt som
en Finger, i Bunden paa en Pande, kommer saa
hvad Sort man vil stege deri, og dækker det til,
ligesaa tykt rhed Salt, som underneden og lægger
Ild under og over. Naar de er færdige, kommes de i
en Serviette til Taffels.
Valske Bønner med Timiansauce
Bønnerne maae ikke være for store. Man koger
dem i Vand med lidt Salt i; naar de ere kogte,
hældes de op i et Dørslag, og siden bliver lavet en
god Flødesauce hvori Timian kommes tilligemed
bønnerne, samt Salt efter Smag saa ere de færdige.
I kapitlet om fiskeretter står der
Om at koge Torsk
Naar den er opskaaren og renset meget godt
(denne Fisk kan nemlig ikke renses for vel) og ofte
i reent Vand, tager man Salt og Strandvand (naar
det er at faae) lader den koge saalænge, førend der
anrettes, at den har Tid at staa og trække igennem.
Dertil gives Smør og Sennop eller Pedersille; alt
efter Behag. Der gives og gjerne Kartofler til.
Køgemesteren giver også anvisning på hvorledes
Koge Æg bliver passende bløde:
Naar Vandet koger meget rask, kommer man
saa mange Æg i som (a; derpaa tæller man lang
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som til 12, tag da et af dem og pust stærk derpaa,
bliver det strax tørt ved første Pust, ere de nok.
Senere følger et kapitel med opskrifter på alle
slags buddinger. Der er Meelbudding på holsteensk
Maade, og der er Rom-Budding for uden Huusblas.
Wiener Rugbrødskage
Til en ordentlig Kage Slaaes 12 Eggeblommer i
en Terrin eller Potte, med 12 Spiseskeer fiint sigtet
Sukker og røres godt en Tidlang, til man seer, at
det skyder smaae Blærer op, da kommer man lidt
stødt Kaneel, 3 Skefulde stødte Mandler, lidt Nel
liker og Citronskal, og har man ved Haanden
Rugbrød, som er tørret og stødt saa fint, at det kan
gaae igjennem en sigte. Derefter pidsker man
Hviden til stiv Skum, og kommer deri efter hin
anden 6 Spiseskeerfulde Rugbrød, rør det lang
somt tilsammen, kom det i en Melon- eller anden
Form, som er, udstrøgen med smeltet Smør og
Tvebak; sætter den i Tærtepande, hvori der ligger
lidt Sand. Nu lægger man Ild under, men ovenpaa
ganske lidet, indtil Kagen er gaaet saa højt i Veiret,
som den vil, da kommer man efterhaanden Ild
derpaa. Det maae man nøi iagtage ved alt, hvad
der skal i Weiret, ellers falder det og sætter da en
Deigring, som det ofte er Tilfældet. Det Maal, som
jeg haver anført her, er ligesaa rigtigt, som det
kunde skee med en Vægtskaal.
Saucekapitlet indeholder Limon-sauce, Cham
pignon- eller Trøffelsauce og Italiensk Sauce, der
tilberedes således:
I en bruun Sauce, som man sætter på Ilden,
kommer man hakket Kjørvel, Pedersille, Estra
gon, naar man haver det, stødt Peber, Løg eller
Skarlotter, samt 2 Spiseskefulde Ædike eller Vin.
Naar det skal anrettes, kommer man Salt i efter
Smag. Det er en god Sauce.
Så er der en kortfattet bemærkning:
Der er mange, som giver godt smeltet eller halvt
brunet Smør til Stegen; men det smager ikke
behageligt.
Bage-kapitlet er rigt assorteret med alle slags
Sandkager, Kniplingskager, Smaae flydende Æb
leskiver, Engelsk Keks, Søsterkage og Hambor
ger-Kage og talrige Æblekager på en anden Maade.
Sylte og nedlægge forstår den gamle kok sig
også på, og han laver Soja af Champignoner,
sylter Fersken, Abrikoser eller grønne Blommer i
fransk Brændevin. Laver Brunsviger, Blodpølser
og Medister og Lungepølser. Hele henkogte Gjæs
og Røgede Gaasebryster, og endelig ved han ad
skilligt om Drikkevarer og det lige fra Koldskaal af
Ribs, Hindbær, Kirsebær eller 01 til Afbrændt
Rødvin og Melke-Punch.
Og så slutter kogebogen med Kjøkkensedler med
register over retter Til Frokost, Til Middag, Til
Aften. Og der er nok at vælge imellem, hvis man
en dag er i forlegenhed for ideer.
Bcrlingskc Tidende 26. september 1965.
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Dødsfald
En af »Slægtsgaardens« trofaste medarbejdere
fhv. friskolelærer Johannes Garnæs Petersen er
død, 91 år gammel.
Vi har meget at takke Garnæs Petersen for og
vil gerne mindes ham gennem nedenstående
smukke nekrolog som er skrevet af hans mange
årige ven, gdr. Alfred Christensen, Refsvindinge.
Fyens Stiftstidende, 31.11.81.
Johannes Garnæs Petersen, der var friskole
lærer i Refsvindinge i 35 år, er død 91 år gammel.
Et langt og ualmindelig virksomt liv er hermed
afsluttet. Garnæs var født i Vestjylland. Han blev
udlært som snedker i Klejtrup ved Hobro og ar
bejdede i flere år som svend på Hornung og Møl
lers pianofabrik i København. I lang tid var han
soldat under første verdenskrig, men kom så på
Askov Højskole. Det gav hans liv en ny retning.

Fra Snoghøj Fiskerihøjskole kom han så i 1922 til
Refsvindinge friskole, der dengang var en skole
med meget få børn. En voldsom strid havde nog
le år tidligere totalt splittet kredsen, og der havde
været hurtige lærerskift. Det blev en livsgerning
for Garnæs. Med en idealistisk indstilling og med
en enorm arbejdsevne blev han en enestående god
lærer for børnene. Skolen var det helt centrale for
Garnæs. Og alligevel fik han tid til meget andet.
Han underviste i husflidsskole, skrev bogen om
sognets historie og en ganske udmærket bog om
politikeren Jens Busk. Han ledede gymnastik, og
der blev holdt aftenskole for unge og ældre.
Da han sluttede skolen og byggede hus, genop
tog han sit gamle arbejde og snedkererede i det
lille værksted i kælderen. Men om eftermiddagen
sad han ved sit skrivebord og arbejdede.
Vi, der fik lov at følge et langt stykke ad vejen,
har uendelig meget at sige tak for.
Alfred Christensen.

Jens og Anna Jensens fond...
udlåner penge til unge landmænds etablering, også ved generationsskifte. Ärlige ydelse
uden kurstab for tiden 12 procent, hvoraf 9 procent er rente. Henvendelse til:
Proprietær Bent Bjergskov, Rosenlund, Rynkeby, telefon (09) 3913 17.

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

liiel

N'a\ n

Na\ n

Postadresse

Postadresse

__________ den ____________________ 19

Underskrift

Ønsker man ikke at klippe i bladet, kan forsi; tg indsendes til sekretariatet pa alm. postkort.

SL/EGTSGA ARDEN

Side 15

Landbrugslån...
til nybygning grundforbedring
maskinindkøb
besætningsudvidelse
teknisk rationaliseringgenerationskifte etc...

og få bedre råd!

FORENEDE
<gr KREDITFORENINGER
I

Otto Monsteds Plads 11 Postboks 333
1503 Kobenhavn V Tlf. (01)15 34 34

Mageløs 2 Postboks 343
5100 Odense C Tlf. (09) 11 77 77

j

Jyllands
Kreditforening gør
noget særligt ud af
Jydernes lånesager...
JYLLANDS
V V KREDITFORENING
6100
6950
8800
9 l(X)
8260

HADERSLEV: Åstrupve) 13. Tlf. (04)527000
RINGKØBING: Heminevej 3. Tlf.(07)3201 1 I
VIBORG: Set. Mathiaseade 1-3. Tlf. (06)62 33 33
AALBORG: Boulevarden 43. Tlf. (08) 12 38 77
ÅRHUS-VIBY J: Kongsgårdsvej 6. Tlf.(06) 148800

Alle medlemmer
bør have...

SPAREKASSEN
SYDJYLLAND

lås
hos
hos
Pris

på sekretariat ci.
redaktøren samt
kredsfonnændene.
20 kr.

Det ny emblem

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

OFFSET BOGTRYK

