
Dette værk er downloadet fra 
Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er 
et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv 
omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og 
sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som 
er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre 
publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk
https://slaegt.dk


Juni/Juli 1982

Lær af fortiden - Lev i nutiden 
Virk for fremtiden

Nr. 238 - 40. årgang

Hvad siger loven?

Forsidesamt udsnit af de kongelige forordninger af 1823, der bl.a. med
deler om navneskifte på en gård (se side 4).



SIDE 2 SLÆGTSGAARDEN

Dansk Slægtsgaardsforening 
oprettet 5. juli 1941

Redaktion:
Hans Hvlld, Fåredammen 11, 5300 Kerteminde, 

telefon (09) 32 14 61.

Kasserer, sekretær og 
annonceekspedition:
Fru Inger Hansen, Bjerggaardsvænget 9, 2840 Holte, 

telefon (02) 80 25 37. Postgiro nr. 8 08 31 42.

Slægtsgaardsarkivet:
Adresse: H. C. Andersens Boulevard 4, 
(2. sal t.v.) 1553 København V, telefon (01) 11 67 20. 
Arkivar Else-Margrethe Ransy, telefon (01) 37 73 22.
Arkivet åbent tirsdag og torsdag kl. 14-16 
eller efter aftale.

Foreningens revision:
Statsautoriseret revisor Kr. Foged, Frederlksgade 1, 

1265 København K, telefon (01) 11 77 88.

Landsstyrelsen:
Landsformand: Konsulent Jens P. Petersen (R), Thyrasvej 7, 

4100 Ringsted, telefon (03) 61 00 23.

Næstformand: Gdr. Holger Buch Juul, Jægergaarden, 
Høllundvej 6, 7100 Vejle, telefon (05) 86 50 21.

Gdr. Peder Møller Frifelt, Frifeltgaard, Frifeltvej 6, 6870 Ølgod, 
telefon (05) 24 30 87.
Ovennævnte tre udgør bestyrelsens forretningsudvalg.

Gdr. Jørgen Skoven, »Skoven«, Asdal, 9950 Hirtshals, 
telefon (08) 97 11 66.

Gdr. Børge Fjordside, Skalstrupvej 63, Skalstrup, 7570 Vemb, 
telefon (07) 88 40 94.

Gdr. Jens Bllgaard, Andrupvej 7, Oddense, 7861 Balling, 
telefon (07) 58 10 11.

Gdr. Poul Ipsen, Paradisbakkegaarden, Paradisbakkevejen 5, 
Ibsker, 3740 Svaneke, telefon (03) 99 65 35.

Gdr. N. Sehested, Herrestedvej 2B, Holmstol, 8883 Gjern, 
telefon (06) 87 50 19.

Gdr. Chr. Thyboe, Kirkemosegaard, Hastrupvej 3, 8991 Spentrup, 
telefon (06) 47 70 87.

Gdr. Vagn Mathiesen, Solgård - Toeltvej 4A, 
Langerød, 3480 Fredensborg, telefon (02) 19 38 37.

Formand for arkivudvalget:

Gdr. Frede Falk Rasmussen, »Vestervang«, Marrebæk, Tværvej 5, 
4873 Væggeløse, telefon (03) 87 73 57.

Gdr. Thomas Dahlmann, »Gammel Eje«, Vandllngvej 122, 
Vandllng, 6100 Haderslev, telefon (04) 52 36 97.

Gdr. Carl Martin Christensen, »Kaaregaard«, Badstrupvej 39, 
Badstrup, 5484 Uggerslev, telefon (09) 85 11 74.

Gdr. Lars Andersen, »Grønninggaard«, Hellestedvej 6, Arnøje, 
4660 Store Hedinge, telefon (03) 70 10 64.

Gdr. Hans Peder Madsen, »Mariesmlnde«, Røjrupvej 41, 
5550 Langeskov, telefon (09) 97 23 21.

Æresmedlem af Landsstyrelsen:
Proprietær Bent Bjergskov, »Rosenlund«, Tøndeskovrækken 60, 

5350 Rynkeby, telefon (09) 39 13 17.
Formand for bladudvalget.

Svære tider forude
Det danske samfund rystes i sin grundvold således 
som ledelsesforhold og erhvervsvilkår tegner da
gens situation. Vi oplever nu en nedgangstid for 
bedrifterne i både by og på land. Produktionen har 
store vanskeligheder fordi indtægterne svinger og 
budgetterne stiger. Levefoden påvirkes af øgede 
skatter, og en fordyrelse på alle områder slår igen
nem. Og samfundsbilledet præges af politiske 
holdninger der henter sin styrke i ensidige vurde
ringer tilsat manglende evne til at finde det samar
bejde og den hensyntagen der burde være de an
svarliges startpunkt. Det er næsten ikke til at se 
hvordan initiativet, modet og lysten skal hente nye 
impulser.

- Og for dansk landbrug er udsigterne mørkere 
end længe set. Folketingssamlingen sluttede uden 
den håndsrækning i form af en effektiv gældssane
ring som alene kunne have sikret produktionens 
nogenlunde fortløbende gang.

Folketingsflertallet løste ikke sin opgave i den 
øjeblikkelige stærkt truende tilstand med tvang
sauktioner, ledsaget af både økonomiske og men
neskelige tragedier. Vi går nu mod en tid med flere 
og flere nederlag og med produktionsomlægninger 
der mindsker landbrugets nationale værdi, fordi de 
animalske frembringelser falder med negativ virk
ning for den enkelte og samfundet.

- Og i den store sammenhæng lider folkestyret 
tab af styrke. De svigtede på Christiansborg og 
uhyggelige perspektiver følger efter. Kan der opnås 
en bedre forståelse politikere imellem? Det er da
gens alvorlige spørgsmål. Det der burde være sket, 
var en dybtgående lettelse af rentebyrden og så en 
kommissionsbehandling i løbet af det kommende 
år for at kulegrave hele landbrugets problemstil
ling med henblik på ny lovgivning for at samordne 
skattepolitikken, omkostningsudviklingen og hele 
kreditsystemet. Men hvor findes de initiativtagere 
der løfter smålig kævleri op af den sump, hvorfra 
det bobler af partipolitisk nag?

Slægtsgaardsforeningen opfordrer til den drej
ning til realiteterne, som nu er ved at blive en nati
onal nødvendighed. Ud over Danmarks sogne lig
ger de produktionssteder, der rummer både dygti
ge mennesker og de faciliteter der, forudsat rimeli
ge vilkår, kan give velstand og ny fortsættelse af 
sunde kræfters gode virke.

»Og nu venter vi på skib«, skrev Marcus Lauesen 
i 30’erne.

Ja, vi venter nu på organisationsmæssig og poli
tisk viljekraft og enighed. Det ske.

jens P. Petersen.

Bladet er medlem af DANSK Fagpresseforening.
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Tanker omkring M-K-sygen
I skrivende stund, d. 5/6, synes det nu at den fryg
tede M-K-syge, at være bragt til standsning, men 
en skrap kur har det været, og de fynske land
mænd, hvis besætninger er blevet slået ned har fået 
alvorlige økonomiske bekymringer som følge af 
epizotien (dyreepedemi - red.), men selvfølgelig 
har alle landmænd mærket følgerne af at nogle af 
vore bedste markeder blev lukket. Særligt hårdt 
føles de økonomiske tilbageslag som følge af epi
zotien denne gang på grund af vort meget høje om
kostningsniveau og den generelle krise i landbruget.

Lad os håbe at M-K-sygen kan holdes i skak i ti
den fremover så ofrene ikke har været forgæves.

Sådan en epizoti kan godt sætte tanker i gang 
hos mangen en gammel kvægavler, mange af dem 
har jo haft sygdommen på nært hold op til flere 
gange i de sidste 50-60 år og visse refelktioner over 
udviklingen er da også gjort og selv om meget er 
blevet bedre er katastrofen dog lige stor.

Her på gården har vi haft M-K-sygen 5 gange, 
imens jeg kan huske. Første gang jeg erindrer det 
var i efteråret 25. Jeg gik på realskolen, men var så 
heldig at kunne bo hos mine bedsteforældre i Ker
teminde, så det fik ingen indflydelse på min skole
gang, og følgerne af sygdommen kom kun til mig i 
den form jeg fik det fortalt. Selve sygdommen var 
vist ikke så slem og da vi i mange år kun havde for- 
årskælvere og derved på grund af mulighederne 
for at forlænge goldperioden, så blev følgesyg
dommene ret minimale, så da forårskælvingen be
gyndte var køerne igen i en ret god kondition.

Værst var det, husker jeg de gamle talte om, at 
Madsen Mygdals valutariske dispositioner bevirke
de en generel indkomstnedgang som forstærkede 
de tab M-K-sygen havde bevirket.

Næste tilfælde af M-K-syge var omkring 28-29, 
men det faldt sammen med min tid som som land
væsenselev, hvor jeg ikke var hjemme og derfor ik
ke har efterladt særlige erindringer.

Tredie gang M-K-sygen viste sig, var i efteråret 
34, og denne gang også med et ret moderat forløb. 
Noget af det jeg husker bedst fra den periode var at 
dyrlægen med en klud overførte smitte til de dyr 
der endnu ikke var angrebet - for hurtigere at få 
sygdommen overstået.

En anden erindring fra den tid som som jeg hu
sker, var at det var svært at holde karlene hjemme 
om natten; men om deres natlige udflugter har 
flyttet smitte ved jeg dog ikke, men det var vel hel
ler ikke særligt kostalde de besøgte.

I 1939, det år jeg overtog gården, fik vi igen M- 
K-sygen. Det var om foråret, hvor kælvingerne 
omtrent var overstået, og det år fik vi følgesyg
dommene at mærke for alvor. Af en besætning på 
godt 50 malkekøer døde de 19 under sygdomsperi
oden - dem fik vi en erstatning for, udbetalt af sta
ten - men alene yverbetændelsen havde hærget så
dan, at yderligere en 26-28 køer blev 2- eller 3- 
pattede.

Det var en drøj start, men jeg benyttede lejlighe
den til at få renset helt ud og fik en T.B.-fri besæt
ning ind i stedet for.

Derefter var der ro en halv snes år, indtil 1951, 
hvor sygdommen ramte os igen, men med behand
ling med serum blev sygdommens forløb denne 
gang ret moderat. Vi var selvfølgelig afspærrede, og 
min erindring om denne periode knytter sig mest til 
et nært familieliv og sammenhold på gården. For 
vore 2 ældste døtre måtte vi tilrettelægge skole
gang hjemme med nøje overholdelse af timer og fri
kvarter. Karle og piger tog indespærringen pænt, 
men vi var jo så mange, der havde sygdommen 
samtidig, så udgangsforbudet ikke kunne hånd
hæves så strengt. Posten som normalt cyklede hen 
over gårdspladsen for at komme til naboen, måtte 
selvfølgelig lægge sin rute om, og så gik han gen
nem haven i stedet for og den middagsmad han 
plejede at spise i køkkenet, klaredes nemt over en 
vindueskarm.

Den gang havde vi fået den første traktor med 
gummihjul, og da jeg godt måtte forlade gården 
med den, f.eks. for at køre til smeden, skete det jo 
af og til, og da vejen gik lige forbi bageren, ja så 
lykkedes det da også at bringe en pose wienerbrød 
med hjem til de indespærrede.

Som sagt forløb sygdommen ret moderat og det 
lykkedes os at holde megen mælk i så god stand, at 
den kunne bruges i husholdningen - det vil sige det 
var jo kun fløden vi brugte og bl.a. kærnede vi selv 
smør som blev frosset ned i vort andelsfryseri, 
hvorved vi skaffede os smør til mere end et Vi år 
frem.

Vi kom altså gennem de mange besværligheder 
med M-K-sygen, men de økonomiske tab var svæ
re at overvinde, og da man kun mødte liden forstå
else fra statsmagten, men især fra skattemyndighe
derne for vore forsøg på at reetablere de tabte for
muer fik mig til at tabe troen på køerne - som jeg 
ellers holdt meget af - og besætningen blev solgt i 
slutningen af 50’erne.

Bent Bjergskov.
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Omkring et gårdnavn
Som en bred flod snor Kerteminde Fjord sig ind 
gennem landskabet. Efter at være kommet forbi 
vikingeskibet kommer der et vinkelret næs, kom 
ved udskiftningen af Kertinge byjorder til at give 
navn til Næssegården, eller Næsgård, som der også 
står i kirkebogen.

Det har ikke været nogen let opgave at begynde 
selvstændigt landbrug ude på Kertinge Mark, ikke 
al jorden var opdyrket, og den yderste gård lå 
fjernt fra alt. Tiderne blev også svære. Måske for
byggede Lars Hansen sig. I hvert fald solgte han de 
første bygninger og 20 tdr. land jord, deriblandt 
Hammersnæs. Senere solgte han igen 7 tdr. land. 
Men det gik ikke. Gården kom på tvangsauktion.

Den nye ejer, Anders Pedersen var velstillet. 
Han betalte kontant. Hans kones pigenavn - Duch - 
kunne tyde på, at hun var af byslægt. Var hun fin 

på det? Kneb det hende at falde til blandt de få na
boer? Måske har tvangsauktionen stillet familien 
lidt skævt. Ingen ved det, men overleveringen giver 
konens nykker skyld for, at de ønskede et nyt navn 
til gården. Hun hed Margrethe Cathrine Clausdat- 
ter Duch, ikke just noget bondepigenavn. Men 
mon ikke hun er blevet kaldt Margrethe og så et af
kortet gårdnavn? Det skulle så for hendes vedkom
mende blive til Margrethe Næs, men vel at mærke 
på fynsk med et langt æ, og så er vi henne, hvor det 
ligner ordet - Næse, som gården da også kaldes i 
nedenstående ansøgning. Margrethe Nææs, det 
ville hun ikke hedde. Så hellere søge om et andet 
navn til gården.

Men nu var der et par år i forvejen, d. 11/4 - 
1821, kommet en forordning, som opfordrede 
kongelig bevilling til sligt navneskifte, og der blev 
så ved hjælp af fuldmægtig Jens Chr. Andersen i 
Odense sendt en ansøgning om navneskiftet til lan
dets konge, Frederik d. 6.

Den fulde ordlyd af ansøgningen, der nu findes 
på rigsarkivet er følgende:

Undertegnede ejer og beboer af en liden gård, 
Næsegården kaldet, på Kjertinge mark, Kjølstrup 
Sogn, af Hartkorn 3 4 1 5/14 ønsker at tillægge 
denne Gaard Navnet »Rosengaard« og tager mig 
den allerunderdanigste Frihed at ansøge den til saa- 
dan Navneforandring efter Forordningen af 11/4 
1821 til fornøden allernaadigste Bevilling, samt om 
at samme lige allernaadigst maatte forundres mig 
at anvende nogen saadan bekostning paa noget, 
jeg kun meget kunne ønske, men som jeg dog kan 
undvære.

Allerunderdanigst
Anders Pedersen.

Lidt sløseri har der åbenbart været hos Danske 
Kanselli, idet Bevillingen gives til Andreas Peder
sen, skønt hen hedder Anders. Og, som man vil se 
af bevillingen, får han tilladelse til at kalde gården 
Rosengården, altså med bestemt endelse, skønt der 
ansøges om navnet Rosengaard..

Bevillingen findes nu på landsarkivet i Odense og lyder: 
VI FREDERIK DEN SJETTE 

af Guds Naade Konge til Danmark.
De Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, 
Ditmarsken Lauenborg og Oldenborg gøre vitterlig, at vi efter 
Gaardmand Andreas Pedersen af Kjertinge Mark under Kjøl
strup Sogn Odense Amt udi vort Land Fyn forud derom aller
underdanigst gjorte Ansøgning og Begjæring, allernaadigst ha
ver bevilget og tilladt at hans iboede Gaard paa bemeldte Kjer- 
tetinge Mark af Hartkorn 3 Tdr. 4 Skpr. 1 5/14 Alb. hidtil kal
det Næsegaarden, herefter maa bære Navnet Rosengaarden, 
dog at denne Bevilling læses til Tinge og noteres i Panteproto- 
kollen, samt at vedkommende Amtsstue derom meddeles Un
derretning.

Forbydende alle og enhver imod dette som foreskrevet staar 
Hinder at gjøre.

Givet i vor Kongelige Residensstad Kjøbenhavn 23. Novem
ber 1827.

Under vort Kongelige Segl

Efter hans Majestæts allernaadigste Befaling. 
Stemann.

Monrad Ørsted Tccherning Hansen 
samt to ulæselige.

Første side af det kongelige brev.



SLÆGTSGAARDEN SIDE 5

Bevilingen blev altså givet, men da var Anders Pe
dersen rejst flere måneder i forvejen. Den nye ejer, 
Jørgen Nielsen, sørgede dog for at bevillingen blev 
tinglæst d. 22. december 1827 og ligeledes indført i 
skøde og panteprotokollen for Bjerge-Åsum herre
der.
Rigtig eller ej, så viser begyndelsesberetningen 
dog, at også fortællinger om uvæsentlige ting kan 
leve længe.

Den viser også, hvorledes mennesker, måske 
uden hverken at ville eller vide det, kan give deres 
medmennesker sorger, ærgelser og besvær.

Og endelig viser hele sagsforløbet, at bureaukra
ti ikke er noget nyt. Men medens vi i dag forsynes 
med numre og døde tal, så var der ligesom mere liv 
og sving over - De Venders og Goters - såvel som - 
allerunderdanigst. Lad os ikke ønske det igen, 
men nøjes med at sammenligne.

Povl. T. Rasmussen.

Fra arbejdsmarken . . .
Dansk Slægtgaardsforening

Haderslev Amt har for sine medlemmer og andre 
intereserede holdt sommermøde onsdag den 16. 
juni kl. 19.30 medlemmerne samledes ved Hjem
stavnsgården i Sønder Hygum (5 km vest for 
Rødding og tog derfra til Inger Margrethe og 
Hans K. Simonsen i Fæsted, hvor der blev 
serveret kaffe.

Ny konsulent
Efter konsulent Asger Maimanns død, har 

konsulent Otto Dalsgaard, 
Landboforeningen for Næstved og Omegn, 
Box 119, Refsnæsvej 6,
4700 Næstved. Tlf. (03) 72 35 00

stillet sig til rådighed for Dansk Slægtsgaardsfore- 
ning som konsulent for Sjælland og Lolland- 
Falster.

Vore medlemmer finder Otto Dalsgaard på 
ovenstående adresse, hvis man tumler med proble
mer i forbindelse med sin gård.

Nordsjællands kredsen meddeler:
Lørdag 17/7 afholdes udflugt. Kl. 13.30 mødes 
man hos Signe og Jørgen Peter Jensen 
Daumegård, FREERSLEV, hvor der serveres 
kaffe.
kl. 15.30 besøger vi Nordsjællands Folkemuseum 
og Soldsætterens hus på Jægerbakken i Hillerød.
kl. 1700 er der rundgang i Slotshaven hvor der vil 
blive givet en orientering om haven og dens 
historie.
kl. 1830 spiser vi i Slotshavens kro. Efter 
spisningen er der foredrag af redaktør Einar 
Jacobsen.

Bestyrelsen

Velkommen til nye medlemmer
Fru A. Dybdal Jensen, 
Tåsingegade 36, 3 th, 
2100 København 0.
Gdr. Ruth og Hans Peter Andersen, 
Tvingbro, 
Ronebanke 42, 
4734 Allerslev.
Fhv. gdr. H. P. Nielsen, 
Eskemosegård, 
Eskemosegyden 72, 
Aastrup, 
5600 Fåborg.
Gdr. Vilhelm Christensen, 
Granvænget 1, 
6920 Videbæk.
Gdr. Katrine og Johan Philipsen Bladt, 
»Gammelborg«, 
Nyrup Bygade 28, 
6100 Haderslev.

Gdr. Hans Søberg, 
Brogård, 
5663 Øster Hæsinge.

Gdr. Hans Juul Holmegaard, 
»Rynkebygaard«, 
Rynkeby Bygade 64, 
5350 Rynkeby.
Gdr. Anders Fisker, 
Højgaard, 
Byvej 2, 
8370 Hadsten.
Gdr. Henning Nielsen, 
»Søbogård«, 
Høedvej 38, 
4450 Jyderup.

Prop. Poul Høegh, 
»Høeghsgård«, 
Vantorevej 50, 
4880 Nysted.

Gdr. Hans Mikkelsen, 
»Vestervang«, 
Kaj Munksvej 5, 
4970 Rødby.

Gdr. Ea og Peter Holm, 
Sodegade 19, 
6100 Haderslev.

Gdr. Ole Rostgaard Andersen, 
»Lauesgaard«, 
Københovedvej 54, 
6600 Vejen.

Bladudgiver Dan Olesen, 
»Landbrugsnyt«,
Marrebæk Norvej 1, Marrebæk 
4873 Væggerløse.
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Gersdorffslund
»Den der skal regere på Gersdorffslund, skal være 
stærk, modig og robust».

(H. F. Ewald). 
Pragtfuldt ligger den smukke herregård . Gers
dorffslund ud til Spottrup Strand syd for Århus.

Det vil være naturligt at søge den Gersdorff, der 
har givet gården navn, og dette lader sig også gøre, 
i Hads og Ning herreder, nærmere betegnet i Gos- 
mer sogn lå i middelalderen her flere betydelige 
herregårde, bl.a. Gosmerholm, Højby, Bjørnkær 
og Lindegaard. Af disse er Højby den, vi vil be
skæftige os med. Efter at have været på flere adels- 
mænds hænder og haft en dramatisk historie på 
grund af store slægtsstridigheder som endte med 
gårdens overdragelse til Århus Domkirke. Herre
manden Otto Holgersen Rosenkrantz erhvervede 
senere gården og overdrog den senere til sin søn 
Jørgen Rosenkrantz, som imidlertid tilskødede 
kronen gården 1559. I en lang årrække benyttedes 
så gården til officersboliger indtil kongen (Fr. III) 
skænkede sin rigsdrost Joachim Gersdorff, som et 
vederlag for tabet af sine godser i Skåne efter den 
dansk-svenske krig, hvor Danmark havde mistet 
Skåne, Halland og Blekinge.

Om Joachim Gersdorff vides ikke ret meget, han 
døde tidligt, kun 50 år gammel i 1661. Hans ni 
børn delte arven imellem sig og tre af dem forblev i 
Hads Herred. Frederik Gersdorff fik Åkær og sø
strene Sofie Amalie og Margrethe de øverige god
ser. Disse søstre blev gennem deres mænd stam
modre til nogle slægter, der skulle få betydning ik
ke alene for Gersdorffslund, men tillige for hele 
egnen. Sofie Amalie var gift med admiral Jens 
Rodsten, de arvede bl.a. gården Hovedstrup som 
blev udbygget til at være slægtens hovedgård og 
fik navnet Rodstenseje.

Søsteren Margrethe var gift med kammerherre 
Gregorius Rathlou. Deres jordiske gods var så 
stort, dels var hans ejendom, dels var hendes bety
delige arvelod efter faderen, at der til styring af be
siddelserne blev udlagt to sædegårde, nemlig Gers
dorffslund og Rathlousdal.

Kammerherre Rathlou fik en brat og meget tid
lig død og hans besiddelser overgik til den ældste 
søn Frederik Carl Rathlou, der sammen med sin 
hustru født Grabow. De boede på Gersdorffslund, 
indtil en voldsom brand i 1714 lagde gården fuld
stændig i ruiner. Ægteparret flyttede til en broder 
Christian Rathlou, medens Gersdorffslund blev gen

opbygget. Om denne gård og dens udseende ved 
man intet, idet arkiverne er forsvundet. Det for
modes at gården er brændt endnu engang og den
negang genopbygget af Christian Rathlou, der have 
de arvet gården ved sin ældre broders død. Chr. 
Rathlou var en meget dygtig mand og højt anset 
ved hoffet. Megen af sin tid gjorde han tjeneste 
der, eller som kongens »jægermester« på rejser 
rundt i landet; han kunne dog roligt overlade sty
ringen af sine godser til sin lige så dygtige og meget 
energiske frue Dorothea Sophie, født Schack, i 
daglige tale kaldet gehejmerådinden.

Familien skiftedes til at bo på Gersdorffslund og 
Rathlousdal, indtil de til sidst tog ophold på Rath
lousdal, efter at en større ombygning var tilende
bragt. I ægteskabet var der fire børn, hvoraf de tre 
dog døde ved fødslen, det ældste barn, datteren 
Sophie Hedevig voksede op og nåede at blive gift i 
1747, men døde allerede samme år. Det nu barnlø
se ægtepar vidste ikke råd for fremtiden, men Do
rothea fandt løsningen. Med Chr. Rathlous billi
gelse blev alt gods testamenteret hendes brodersøns 
Joachim Otto v. Schack til arv og eje. Vistnok et 
chock for den unge bundfattige og ugifte junker, 
der hidtil havde flakket rundt i det sydlige i for
skellige krigstjenester.

Medens Otto v. Schack forberedte sig på at blive 
jorddrot døde hans onkel Chr. Rathlou, men den 
viljestærke Gehejmerådinde fortsatte driften med 
stærk hånd næsten 20 år endnu, indtil hun døde 
højt op i firserne.

Otto v. Schack var blevet gift med Øllegaard 
Charlotte Juul fra Ravnholt på Fyn. Det unge par 
tog ophold på Gersdorffslund, indtil de i deres se
nere år flyttede til Rathlonsdal der var blevet forsy
net med ny hovedbygning. Otto v. Schack ønskede 
at gøre et synligt udtryk for sin taknemlighed over
for tanten og onkelen, hvorfor han søgte - og fik - 
kongelig tilladelse til at føje deres navn til sit eget- 
Dette skulle også gælde for de kommende slægter 
fremover, i Gosmers kirkes gravkapel satte han en 
smuk mindetavle og underskrev den J. O. Schack- 
Ratlou.

Som ældre og moden mand gik Schack-Rathlou 
ind i politik, hvilket førte til en statsministerpost, 
som han skulle komme til at beklæde i 16 år. I den
ne lange periode styredes godserne dels af en in
spektør på Rathlousdal, dels af forskellige forpag
tere på Gersdorffslund.
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Og så blev det godsforpagternes tid. Fra nu af 
begynder en ny æra for gården - allerede under 
Schack-Rathlous tid som statsminister var den 
bortforpagtet, det nøjagtige tidspunkt kendes ik
ke, men ligger formentlig et sted mellem 1750 og 
1770. Forpagterne skulle blive mange og alle af 
vidt forskellig karakter, men et fælles træk for næ
sten alle var udpræget dygtighed. Som den første 
egentlige forpagter nævnes Søren Langballe (han 
nævnes 65 år gammel i folketællingen 1787, men 
har da allerede haft forpagtningen i mange år). 
Han efterfølges af Rathlousdals inspektør Haarup, 
der dog kun fungerede nogle få år. Mere kendt 
blev den ny forpagter Carl Quist, der var kendt og 
respekteret viden om, ikke alene for sin dygtighed, 
men måske især for sit fine menneskelige og ret
færdige sind. Han var en mand, der satte gården i 
mønsterværdig stand med mange forbedringer og 
fornyelser. Navnlig havde skovdriften hans store 
interesse. Det menes også at være Quist, der i et af 
havens træer indrettede det morsomme lysthus, 
som eksisterer den dag i dag. Heroppe menes den 
driftige mand, der også var en dygtig jæger, at ha
ve tilbragt mange hyggestunder med sin gode ven 
og jagt kammerat, præsten Steen Steensen Blicher. 
Efter Quist’s død i 1830 (han blev kun 54 år), var 
gården i en lang årrække uden forpagter, hvilket 
bl.a. skyldtes kravet om at forpagteren skulle bin
de sig for 12 år. Først da dette krav blev nedsat til 8 
år bortforpagtedes gården til den da 61-årige krigs- 
assesor Nicolay Bille - det menes dog, at det var 
hans søn Hans Rostand Bille, der stod for gårdens 
ledelse.

Det 150 årgamle lysthus, som Carl Quist byggede i 
et af havens træer.

Som noget nyt i denne periode nævnes at gården 
havde fået mejeridrift, hvilket var en stor gevinst. 
Det begyndte så godt, men efter få år brændte mej
eriet ned til grunden og man måtte begynde forfra - 
en bekostelig affære. Selve driften af mejeriet, 
medens byggeriet stod på, blev på forskellig vis af
hjulpet af de omliggende gårde.

Efter 16 virksomme år afløstes asessor Bille af 
en meget interessant mand. Det var den for sine hi
storiske romaner kendte forfatter H. F. Ewald. 
Han var så absolut ikke landmand og at han trådte 
ind i billedet skyldtes snarere hans slægtskab med 
stamhusbesidderen på Rathlousdal Niels Rosen- 
krantz v. Holstein-Rathlow. Takket være sin dygti
ge forvalter Peter Chr. Michelsen slap Ewald igen
nem sin forpagtertid uden at hverken han eller går
den tog skade deraf. Ewald passede sine mange 
venner rundt i herredet og kunne trygt overlade 
driften af gården til førnævnte Peter Michelsen, 
hvor den var i de bedste hænder. Efter krigen 
1848-50 opgav H. F. Ewald forpagtningen og ned
satte sig som landmåler i Gram i Sønderjylland.

Den ny forpagter blev cand. phil. Peter Brich- 
ling, hvis slægt stammede fra Husum i Sydslesvig. 
Han skulle egentlig have været præst, men opgav 
studierne til fordel for det frie landmandsliv. Un
der hans regime som forpagter blev der bygget en 
ny hovedbygning - den meget smukke bygning som 
den dag i dag sætter sit præg på Gersdorfflund.

Da Brechling havde haft forpagtningen de kont
raktlige 8 år ønskede han at frigøres for at blive 
ejer af Faurgaard. Både hans drift af Gersdorffs- 
lund og senere Faursgaard viste ham som en sær
deles dygtig landmand.

I de kommende 20 år skulle to mænd - fader og 
søn - af den kendte købmandsslægt Bay i Rudkøbing 
komme til at sætte deres præg på gården. Senior 
Corfits Carl Emil Bay var oprindelig købmandsud- 
dannet men gik senere over til landbruget. Meget 
vides ikke om ham; han var en stille, meget følel
sesbetonet mand, der passede sit virke og deltog 
næppe meget i hverken det selskabelige eller politi
ske liv omkring ham. Efter 14 år som forpagter 
købte han sin egen gård - Ejergaard i Ousted sogn, 
men døde få år efter i København. Forpagtningen 
af Gersdorffslund blev overtaget af hans søn Erik 
Erasmus Bay. Hans regeringstid blev imidlertid 
kun kort, idet han allerede 6 år efter forlod den og 
drog til Sydamerika, hvor han døde ugift 1889.

Der skulle altså igen findes en forpagter til Ge
rsdorffslund, men denne gang blev man i familien. 
Stamhusbesidderen på Rathlousdal Chr. Fr. Emil 
v. Holstein-Ratlou havde en fætter, der samtidig 
var hans halvbroder Huno v. Holstein-Rathlou 
som overtog forpagtningen (de havde samme mo
der, Julie v. Leitnet, der i 2 ægteskaber med brød
rene Niels Rosenkrantz v. H.-R. og Viggo v. H.-R. 
blev moder til de to ovennævnte).

Huno v. Holstein-Ratlou skulle gå trange tider 
imøde. De første år tegnede godt, men så begyndte 
trængslerne, hvilket forpagterens omhyggeligt før
te arbejdsbog vidner om. 1887 ødelagdes høsten af 
oldenborrer. 1890 udbrød en stor brand på mejeri
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et og lagde dette i ruiner. Mejeriet blev genopført, 
men det kostede dyrt.

Megen dårlig arbejdskraft var efterhånden kom
met til: Drikkeri, slagsmål, uvederhæftigheder og 
meget andet havde taget et omfang, som ikke tidli
gere var kendt, og til sidst gav Huno v. Holstein- 
Rathlou op og overdrog forpagtningen til sin sø
sters mand, svogeren Otto Friis Beck. Otto Friis 
Beck var ikke alene en dygtig landmand, men sam
tidig stærk af karakter. Han tog kampen med 
uvæsnet op - han vidste at Gersdorffslund havde 
gode jorder, en fin kvægbesætning og et godt mej
eri - arbejdernes utilfredshed kendte han og tog om 
nælden. I samråd med landarbejdernes tillidsmand 
udformedes en ny kontrakt, der med de nye forde
le den bød arbejderne, gjorde at der skabtes ar
bejdsro.

Forpagter Beck kendtes som en streng mand, der 
krævede orden og disciplin, men han var også ret
færdig og gjorde meget godt i det skjulte, når nø
den bankede på.

Da loven om lensafløsningen kom i 1920, blev 
det økonomiske strenge tider for herregårdene. 
Mange måtte forlade gods og gård og økonomien 
var mere end anspændt. På Rathlousdal mærkedes 
tidernes ugunst også føleligt og man så ikke anden 
udvej end at sælge ud af besiddelserne. Gersdorffs
lund var en af de gårde, Rathlousdal ønskede at 
skille sig af med, da stamhuset blev opløst.

Forpagter Friis Beck havde ønsker om at købe 
gården men stødte på så mange vanskeligheder 
indenfor administrationen at han opgav, ikke ale
ne den tanke, men tillige forpagtningen.

Den sidste forpagter blev Chr. Nissen Lind fra 
Sdr. Bjart ved Kolding. Da salget af Gersdorfflund 
i 1921 blev en realitet købte Nissen Lind gården. 
Ejerskabet blev dog af kort varighed. Nissen Lind 
havde sat sig for hårdt og så sig tvunget til at af
hænde gården igen tre år efter.

Den ny ejer var stamhusbesidder Gregers luel, 
Juelsberg. Men også han var underlagt de strenge 
fordringer til stamhusene og da han ikke ønskede 
at formindske sine egne besiddelser, solgte han 
gården igen året efter til forpagter T. Viggaard 
Jensen.

Den ny ejer havde det fornødne gå-på mod, der 
krævedes i de tider, og at han drev gården i samful
de 28 år vidner om initiativ og dygtighed. Han tog 
fat og så det som sin første opgave at nedlægge 
kvægbesætningen idet vandingsforholdene gjorde, 
at man ikke kunne holde kvæget rent, selv om han 
havde papir på, det var tuberkelfrit.

I 1941 lod Viggaard Jensen gårdens gamle lade 
nedrive og byggede en ny. Det var i det første krig
sår og en så pragtfuld lade kunne tyskerne ikke stå 
for, men tog Gersdorffslund for at indrette værk

sted til beboelsesvogne. Det var en drøj tid for fol
kene på gården - sammenstødene med tyskerne var 
mange - sprængning af laden og andre trusler blev 
kun undgået fordi man havde kontakt til friheds
bevægelsen.

Viggaard Jensen oplevede freden, medens han 
endnu var på gården, hvor han havde nogle gode 
år, indtil han i 1953 solgte gården til forpagter Tor
kild Sand.

Den nye - nuværende ejer af Gersdorffslund var 
ingen nybegynder i faget. Han er søn af d^n land
skendte svineopdrætter Peter Chr. Sand, som sør
gede for at hans eneste søn blandt en søskendeflok 
på fem fik en solid uddannelse indenfor landbru
get, som hans hu stod til. Skiftende lærepladser 
forenet med højskoleophold førte til første selv
stændige stilling som avlsbestyrer på en af sine 
gamle lærepladser - Dalum Landbrugsskole - hvis 
navnkundige forstander Johs. Petersen Dalum 
personligt udpegede en af sine dygtigste elever til 
det ansvarsfulde job. Siden fulgte soldatertiden 
ved livgarden og så gik turen til udlandet for at gø
re fortsatte studier i Tyskland og Holland.

Nye store stillinger ventede den unge, driftige 
landmand - bl.a. inspektør på Borupgaard ved 
Horsens og siden overforvalter på Brattingborg på 
Samsø.

Ind imellemn havde Torkild Sand fået tid til at 
gifte sig. Den udvalgte var en ung lærerdatter fra 
Fyn, Karen Margrethe Krag Olsen. Hun havde og
så en god uddannelse bag sig og har gennem årene 
været sin mand en betydelig støtte.

Efter 11 år som forpagter af den 300 tdr. land 
store Stidsmølle avlsgaard ønskede Torkild Sand 
at blive sin egen herre købte han Ebbestrupgaard 
og havde den indtil Gersdorffslund blev til salg.

Her er familien faldet godt til. Store forbedrin
ger såvel ude som inde er blevet foretaget. Gårdens 
drift blev lagt om. Den er i dag et mønsterland
brug, hvilket ejeren har fået en fornem anerkendel
se af, ved at modtage De jyske Landboforeningers 
sølvmedalje.

I dag er der satset på svine- og hønsehold. Navn
lig det sidste har den store interesse, og der er nok 
at se til med en bestand på ca. 20.(XX) høns.

Ægteparret Sand værner og skøtter deres smuk
ke gård. Samtidig med at opfylde de krav nutiden 
stiller nyder begge glæden ved historiske studier, 
og de fortæller med glæde om egnens og gårdens 
historie til den opmærksomme tilhører. Et besøg 
på den smukke, velholdte gård er en stor oplevelse.

Hans Hviid.
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Årsmødet 1982
Vi måtte udsætte mødet p.gr. af M-K-sygen - 
men nu:

Mødes vi alle veloplagte lørdag den 31. juli i 
Aarhus og tager til Unge Hjems Højskole, der 
ligger smukt i Skåde Bakker få km. syd-øst for 
Aarhus. Skolen er meget smuk og byder på alle 
bekvemmeligheder. Efter at mødet er afviklet og 
eftermiddagskaffen drukket bydes der på en lille 
køretur for de, der har lyst. Det er meningen at 
besøge Hs. Maj. Dronningens skønne sommerslot 
Marselisborg og foretage en rundtur i Slotspar
ken. Bagefter vil vi se mindelunden med de store 
reliefvægge, der nævner de faldne fra 1. verdens
krig. Efter den lille udflugt er der god tid til 
istandgøring og evt. omklædning til festmidda
gen. der er sat til kl. 19.00.

Søndagens program er som sædvanlig righoldigt 
og afvekslende. Efter morgenmåltidet, der kan 
indtages fra kl. 07.00 rejser vi fra skolen kl. 08.15 
for at tage i Malling Kirke, hvor lektor Th. Ejbye 
Christensen, Ask, vil holde en kort morgenandagt. 
Så går turen ud i landskabet, idet vi lidt kører 
nord-øst mod kysten. Vi skal til Ask, hvor vi be
søger Kirsten og Tage Brøndum Nielsen på den 
gamle Asknordgaard.
Tage Brøndum Nielsen er stor svineavler, men be
klager ikke at kunne vise staldene frem, da de er 
nyistandsatte og svinene ikke rigtig akklimatisere
de ligesom en smittefare ikke tør udelukkes, der 
bliver dog ydet fuld kompensation, idet Brøn- 
dum-Nielsen har formået sin nabo til at tage imod 
os. Naboen er Ask Højskole som forstander 
Svend Ut Ovesen vil vise skolen og fortælle lidt 
om Højskolevirksomhed i vore dage.

Efter disse besøg går vi kl. 11.30 til bilerne for 
at køre over Mårslet og Ajstrup til vort frokost
sted: Norsminde Kro. Her venter gæsterne en

Norsminde Kro

virkelig overraskelse. Norsminde Kro er en kom
bination af gi. priviligeret Kro og Slægtsgaard, 
hvor familien Alrøe gennem generationer har sat 
et stærkt personligt præg på stedet såvel 
udendørs som indendørs. Her hersker en særegen 
stemning af hygge og gammel kultur, der er taget 
i arv og skøttes på fineste måde.

Efter at have spist, gået tur i haven set på 
Moderstenen og Nordensmonumentet (begge 
udført af den afdøde kromand H. W. Alrøe). En 
tur ned til det lille fiskerleje med havnen og dens 
bro fra 1773 er også nået. — løvrigt var stedet 
berørt af krigen mod Englænderne 1808, idet den 
daværende kromand Kjærulff med sine folk og 2 
kanoner jog et engelsk krigsskib på flugt.

Efter at alt dette er nået forlader vi kl. 14.00 
Norsminde og kører mod syd langs stranden til 
dagens højdepunkt den store smukke gård Gers
dorffslund hvor proprietær Torkild Sand og frue 
residerer. Gersdorffslund har en interessant 
historie, som De kan læse mere om. Proprietær 
Sand er en fremragende landmand med en stor og 
solid uddannelse bag sig. Han er for sit mønster- 
landbrug bl.a. hædret med Foreningen af Jyske 
Landboforeningers sølvmedalje.

Gersdorffslund set fra havesiden,

I dag er hoveddriften hønseavl og man har ca. 
20.000 (ja. De læste rigtigt) æggelæggende høns 
gående. Vi er gæster såvel ude som inde hos vore 
gæstfrie værter og efter at have indtaget den tra
ditionelle drink i haven tager vi afsked med Gers
dorffslund og den herskab og med hinanden for 
at drage hjem efter et par — forhåbentlig — go
de og minderige dage.

Red.
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Årsmødet 1982
På grund af det sidste tilfælde af mund- og klove
syge på Sjælland, så foreningens hovedbestyrelse 
sig nødsaget til at udsætte årsmødet. Det er lykke
des at få lokaler m.m. den 31. juli og 1. august, så
ledes at mødet kan gennemføres som det var plan
lagt.

Der bliver den ændring, at det ikke bliver biskop 
Herluf Eriksen, som holder morgenandagten, men 
lektor Th. Lybye Christensen fra Ask.

Tilmelding til mødet på den blanket som er trykt 
i dette blad, men hvis man ønsker kopi må den 
gamle blanket i nr. 237 benyttes. Såfremt der er 
nogen der ikke længere har nr. 237, kan det bestil
les på tilmeldelsesblanketten og vil så blive frem
sendt sammen med deltagerliste m.m.
Alle priser for deltagelsen er uændrede.

Inger M. Hansen.
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FRA BOGENS VERDEN
Bondedagbøger
- kilde til daglivets historie
Bondedagbøger og bonderegnskaber fra 1700- og 
1800-tallet er liflig kilde til dagliglivets historie i 
de to århundreder.

Institutet for europæisk Folkelivsforskning i 
Brede (2800 Lyngby) har udgivet en bog om dette 
emne for at gøre opmærksom på dette materiale 
og de muligheder., det frembyder for at komme 
ind på livet af fortidens mennesker og følge deres 
daglige aktiviteter dag for dag og år for år. 
Bjarne Stoklund og Karen Schousboe har registreret 
dagbøger og regnskaber med flere tusinde sider 
optegnelser, som belyser snart sagt alle sider af 
tilværelsen på landet i ældre tider.

Samtidig med udgivelsen af bogen håber man, 
at folk, der ligger inde med et sådant materiale - 
eller som har kendskab til det - vil sørge for, at 
det finder sin plads i et af de mange lokalarkiver 
eller, at det registreres på institutet i Brede.

Landsbyernes
udvikling gennem tiderne
Over en periode på fire år har Odense Universitet 
og Fyens Stifsmuseum foretaget en række 
historiske, arkæologiske og kulturgeografiske 
undersøgelser af de fynske landsbyers opståen og 
deres videre udvikling fra begyndelsesfasen 
omkring år 1000 og frem til landets første jordop
måling i slutningen af 1600-tallet. I en bog på 550 
sider beskrives kulturlandskabet, driftsøkonomi, 
besiddelsesforhold og afgifter, ledsaget af tabeller 
og et halvt hundrede Fynskort.

Forfatteren lektor Erland Porsmose, museums
inspektør i Kerteminde, skildrer landsbyernes for
deling på fyn, størrelse og sammensætning. 
Hovedpunkter i udviklingen er krisen i 1300- og 
1400-tallet, da der forsvandt 100 fynske 
landsbyer, og anlæggelse og udvidelse af 
herregårde i 1500- og 1600-tallet. Da blev 50 
fynske landsbyer nedlagt og antallet af småhuse 
voksede af hensyn til hoveri behovet.

Bogen hedder »Den regulerede landsby« 
(Odense Universitetsforlag), fås i boghandelen.

Landsbyerne 
- før og nu
Var det bedre at leve i gamle dage ?
Er der noget af det gamle i vore landsbyer, der 
kan hentes frem af historiens mølpose og bruges 
til at skabe et bedre liv for nutidens mennesker? 
Dette spørgsmål har Stevns Museum (4260 Store 
Heddinge stillet en redaktionsgruppe, som har 
endevendt problemet med mange forskellige men
nesker.

Begrundelsen er ligetil: Alle taler om 
landsbyernes problemer. Der fabrikeres 
regionalplaner og byplaner af ingenører, 
arkitekter og kommunalfolk, men det kunne 
måske være af vigtighed, at også kultur og 
historie og ikke mindst mennskene i landsbyen 
var faktorer, der bliver taget mere hensyn til i 
fremtiden.

Det store materiale, der er indkommet, bliver 
bearbejdet og væsentlige dele af det samlet i 4 
spændende små bøger (a kr. 40 ? ), hvoraf den 
første netop er udkommet, og som viser, at 
stoffet har interesse for hele landet.

To landsbyer 
i Susålandet - 
gennem to 
hundrede år
Midt i det dejlige Susåland med dets mange søer, 
moser og vandløb, midt i en firkant, hvis yder
punkter er byerne Næstved, Ringsted, Sorø og 
Haslev ligger dobbelt-landsbyerne Herluflille- 
Torpe, der topografisk har ændret sig meget lidt si
den udskiftningen for 200 hundrede år siden. Det 
vil sige, at der ikke er sket større forandringer med 
hensyn til ejendommens beliggenhed, ligesom der 
ikke er kommet væsentlige bebyggelser eller andet 
til, som ville have ændret det omgivende landskab.

En kulturhistorisk og bygningshistorisk beskriv
else af disse landsbyer, af landskabet og af de to 
herregårde - Ravnstrup og Tybjerggaard - hvortil 
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landsbyerne oprindelig var knyttet er under udar
bejdelse. Redaktør Richard G. Nielsen, Odense, 
skriver teksten, og stadsbibliotekar Jørgen Kan- 
ding, Slagelse, forestår fotooptagelserne. Hver 
ejendom kommer med i bogen med mindst et nuti
digt billede, deraf mange i farver, ligesom der bli
ver indsamlet gamle billeder af ejendomme, perso
ner og begivenheder. Landsbyerne havde gennem 
tiderne et rigt kulturliv, der i den nyere tid udfolde
de sig med Torpe forsamlingshus som midtpunkt.

Udgivelsen af det ret store bogværk, der ventes 
færdigt i sommeren 1983, forestås af Historisk To
pografisk Information med det formål at sikre et 
stykke interessant landsbyhistorie samt set i et vi
dere perspektiv bidrage til at vise, at det er værdi
fuldt, at danske landsbyer bevarer deres væsentlige 
og karakteristiske træk. Herluflille-Torpe forsamlingshus, fotograferet ca. 

1920.

Christania - en social og kulturel fare
Af konsulent Jens P. Petersen, Ringsted, Slægtsgaardsforeningens landsformand.

Om kong Pyrrhos af Epeiros (319-272 f.Kr.) for
tælles det, at han efter en sejr over Romerne tog 
imod lykønskninger med ordene: »En sådan sejr 
til, og det vil være ude med os«. Replikken er udø
delig - og den dukker op nu efter den sidste Christi- 
aniadebat i folketinget. Flertallet sejrede igen via 
de mange gentagelser fra tidligere debatter, og ved 
at påpege hensigter, uden den alvor der fører til en 
konstruktiv handlemåde i dette dybt ulykkelige 
forhold.

Den politiske afhængighed af venstrefløjen gør 
Folketinget ude af stand til at virkeliggøre hvad 
ord, højesteretsdom og vedtagelser viser hen til. 
Nu vil det hele billede fortsat vise en social nydan
nelse byggende på revolutionerende og voldelige 
metoder, der kan medføre en epedemi med husbe
sættelser, hashhandel, vold mod myndigheder, 
forretningsterror, utryghed i familien og en almin
delig underminering af erkendte metoder for en ri
melig adfærd, og politiets advarsler er ikke på
agtet.

Vi er nu i den situation, at vi i 80’erne skal leve 
med alternative livsformer der bevidst sætter sig ud 
over love og regler, og længere frem i tiden undgås 
ikke efterdønninger selv om eksperimentet bliver 
hæmmet senere. Men det må vi vente længe på, så
dan som de politiske kræfter viser mangel på tack
ling. Vi har ikke brug for dette »sociale« fælles
skab, som jo også mest er et politisk fremstød. Vi 
kan ikke undgå sociale grupper der afviger, men 

det beretter ikke til samfundsmæssige værneforan
staltninger i Bådsmandsstræde. Og forkasteligt er 
det, at ledende politikere ikke begriber de svenske 
og norske indsigelser, og at man ikke skærmer den 
grønlandske ungdom, som i mødet med dette afvi
gersamfund bliver lemlæstet. Og dertil kommer 
udbredelsen af den samfundssygdom som narko
dyrkelsen er - den rækker vidt med alle dens for
færdende konsekvenser. Og et forhandlersystem 
med international rækkevidde udbreder forråelsen 
og forrådnelsen, så samfundets sygdomstegn bliver 
tydeligere. Christania - livet er uden social beretti
gelse, er asocialt, og tyngende for enhver der gerne 
yder en social velgerning.

Og så den kulturelle fare, fordi vi her møder en 
U-kultur. Den fremadskridende folkelige bevægel
se for at opdyrke sunde interesser møder her sit 
modstykke. Hvad der i skole og kirke, i ungdoms- 
og idrætsarbejdet o.s.v. er dyrket med held, såle
des at ansvarlighed, for god tone og tjenersind i 
forhold til mange opgaver, har rejst nye sundheds- 
vilkår for tiltag på anerkendte og prøvede områ
der - det står nu til forfald, hvis disse omstyrtere 
får indflydelse efter hensigten. Kultur er opbyg
gende virksomhed med respekt for det der er. Hvis 
den mangler, bliver et påstået »kulturelt« fremstød 
til et betændt og ødelæggende angreb på det der i 
sand betydning er udvikling. Vi kan allerede i dag 
se de begyndende virkninger i den mangel på ven
lighed og høflighed der udgør en del af tidens men
talitetsændring. i mødet med U-kulturen mærkes 
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ethvert folk negativt over imod råhed og voldslyst, 
vi så det tydeligst i nazitiden, og nu rejser tyranniet 
påny hovedet, så alle aldersklasser får mén af det.

Det er på tide, at vi nu rejser os til større klarhed 
og mere handlekraft, og skammeligt er det, at de 
politiske flertalskræfter i Danmark svigter under 
indtryk af svaghed og frygt for en minoritet der 
har virket længe nok.

Men den politiske indsats går naturligvis videre, 
og hvis danske vælgere ville være mere aktive på de 
indre linier, kunne meget ske. Kan vi mon ikke gø
re os forhåbninger herom?

Hvis Christania vinder frem politisk, socialt og 
kulturelt, bliver virkningerne vidtrækkende, og 
indvarsler en afslutning på 1900-tallet som giver 
mange indre stridigheder, megen opløsning og som 
givet forandrer det danske folk væk fra den 
friheds- og ansvarslære, der giver vækst. Det 
smuldrer nu, men der kan godt tilføres kraft til 
vort folkeliv, hvis vilje og gerning.kan finde bedre 
sammen politisk og sagligt på en redelig baggrund.

Jens P. Petersen.

gamle billeder...
Mor ved tømmen 
og rattet . . .
eller fra den gang kvinderne tog 
styret.

Her køres ind til byen - omkring 
1915.

Og nedenfor kører de fine fruer 
fra byen ud til familien på landet 
- omkring 1920.

Begge billeder er 
indsendt af 
Bent Bjergskov, 
»Rosenlund«.
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Oldemor
passer 
hønsene
Oldemor er Martha 
Kjær fra Klitlund ved 
Aalbæk.
Billedet er taget kort 
før hendes død i 1923. 
Indsendt af fru Ellen 
Ib-Hansen, Odense.

KÆRNE-REJSERS SOMMERPROGRAM
Færøerne 24.-30. juh Mallorca . 12.-19. september

Tlf.: 
03 - 61 00 23

Og så høstrejsen, 
der går til:

Bornholm
25.-29. sept.

Tlf.: 
03 - 61 00 23

Alle oplysninger ved henvendelse til:
KÆRNE-REJSER . Thyrasvej 7 . 4100 Ringsted

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

Ønsker man ikke at klippe i bladet, kan forslag indsendes til sekretariatet på alm. postkort.

Titel Titel

Navn Navn

Postadresse Postadresse

__________ den 19______ Underskrift
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Landbrugslån...
til nybygninggrundforbedring- 
maskinindkøb 
besætningsudvidelse
teknisk rationalisering- 
generationskifte etc...

og få bedre råd!

A FORENEDE
■rap KREDITFORENINGER

Otto Monsteds Plads 11 ■ Postboks 333 Mageløs 2■ Postboks 343 z
1503 København V Tlf. (01) 15 34 34 5100 Odense C Tlf. (09) 11 77 77

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

2 8Z JYLLANDS 

W W KREDITFORENING
6I00 HADERSLEV: Åstrupvej 13. Tlf. (04)527000
6950 RINGKØBING: Hemingvej 3. Tlf. (07)3201 II
8800 VIBORG: Set. Mathiasgade 1-3. Tlf.(06)623333
9100 AALBORG: Boulevarden 43. Tlf. (08) 123877
8260 ÅRHUS-VIBY J: Kongsgårdsvej 6. Tlf.(06) 148800



HUSK:
- emblemet når vi skal til 
landsmøde
31. juli og 1. august

Alle medlemmer 
bør have...
las på sekretariat ci, 
hos redaktøren samt 
hos kredsformændene.
Pris 20 kr.

Det ny emblem

Vi skaffer penge 
til gårde

København: Janners Plads 2 
1590 København V, Til'. (91) 12 53 00 
Århus: Åboulevarden 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 Alborg, Tlf. (08) 12 53 00
Afd.kontor i Odense: Jernbanegade 16. 
5000 Odense. Tlf. (09) 12 53 00

Kreditforeningen Danmark

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

^ANDELSBANKEN
KJERTEMINOE AVIS ApS OFFSET BOGTRYK


