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HØST
Der er en særpræget feststemning over begrebet
høst. Det betyder, at resultatet af et års arbejde
og en sommers grøde bringes i hus. Det betyder
afklaring og ro i sindet efter forberedelsernes for
ventninger og bekymringer. Det skulle i virkelig
heden betyde fred.
Herhjemme er kornhøsten det centrale i vore
høstbegreber. Om den samles tankerne året rundt
og til den knytter sig størstedelen af de traditioner
og historier, som er vokset frem under landbrugets
udvikling.
Høsten er ikke, hvad den før har været, siges
der så tit. Gennem det tyvende århundrede er der
sket en udvikling bort fra leen over aflæggeren
med de mærkeligt vinkende vinger frem til binde
ren og nu til mejetærskeren. Idyllen er gået af
høsten, påstås der. Mekaniseringen er trådt i dens
sted.
Det er rigtigt, at der er sket en stor udvikling.
Endnu ved århundredskiftet og et godt stykke der
efter var høsten en affære, der berørte hele sognet.
Den betød, at håndværkeren standsede sin nor
male virksomhed og tog leen frem for at tage et
nap med i høsten. Det var datidens eneste form
for ferie, og derfor skulle høsten ikke alene passes.
Den skulle nydes.
Datidens høst var streng, men der var mange
om den, og man forstod at gøre sliddet festligt.
Når høstmændene drog ud med de blinkende leer
og den klangfulde lyd under strygningen, var der
konkurrencer om, hvem der kunne gøre sit ar
bejde bedst. (Man kan ikke lade være med at
tænke på, om ikke denne form for konkurrence

var lige så værdifuld som nutidens konkurrencer
om at blive dygtigst til at sparke til en bold).
Høstmanden havde sin pige med til at binde hans
neg og til at beundre hans færdighed. Pigernes
latter og lyse hår var vel ikke det, der bidrog
mindst til at give fortidens høst sit festpræg. Og
så var der gammeltøllet. Den store tønde med det
særligt kraftige bryg havde ligget fra marts og
samlet styrke for at give høstmanden humør og
kræfter til sliddet. Og den kunne gøre begge dele,
men dunken skulle omgås med varsomhed. Mere
end een uerfaren eller uforsigtig mand er blevet
slået i gulvet af det gamle øl.
Jo, man forstår fortidens feststemning over
høsten, men derfor må man ikke glemme, at vor
tids ungdom også føler, at der er stemning ved
den. Der er ikke så meget slid som før, der er
heller ikke så mange om arbejdet og derfor heller
ikke så meget skæmt og latter, men mon nogen af
vor tids unge kunne tænke sig at vende tilbage til
fortidens form? Givet ikke.
De holder af den fest, maskinerne giver.
Når traktoren har erstattet hestene for binderen,
føler høstmanden det som en lettelse at være fri
for at piske på de svedige og halvvejs mishandlede
dyr. Traktorens rolige træk får maskinerne til at
spinde af velvære. Vingerne bøjer de modne strå
mod de klippende knive. Sejlene fører kornet mod
bindeapparatets mekanisme, der kaster de færdige
neg ud med små raske smæld. Alle de bevægelser,
der sker i maskinen, er en fryd for den årvågne
høstmands øje, og alle de lyde, der høres, er en
sød koncert for hans øre. Kun når maskinen kaster
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et løst neg fra sig med den tjattende lyd, ødelægges
feststemningen af disharmonien i den afstemte
koncert.
Vor tids høstmand har sjældent pigen med til at
le i hans øre, og er hun der endelig, sidder hun
som regel på traktoren og bestemmer farten. Sta
kitbajerens uskyldige drik har erstattet gammeltøllets kraft, men stemningen er der alligevel. For
høst er høst, og høst er glæde.
Tider skifter og sæder mildnes, men kunst og
kamp kræver stadigt stål, hedder det. Lad tiden
ændres og udviklingen gå, høstglæden vil bestå.
Den vil fornyes, hver gang en ny slægt høster på
den danske muld.
Lad høsten være stor eller lille, den er naturens
gave og årets løn til flittige hænder. Vi agter den
højt i vort sind og gerning, og vi jubler, hver gang
en ny høst er bjerget.
C. R. C.

§ JURIDISK BREVKASSE §
Ved testamente agter vi at overdrage et af vore
børn vor slægtsgård til et moderat vederlag og
beder i den anledning følgende spørgsmål besvaret:
7. Hvorledes sikrer vi os imod, at vedkom
mende ikke sælger gården med en uberettiget vin
ding på sine søskendes bekostning?
2. Er et testamente, oprettet af os i fællesskab,
bindende for vore fremtidige økonomiske disposi
tioner, sålænge vi begge er levende?
3. Kan den længstlevende forandre et i fælles
skab oprettet testamente, når den længstlevende
bliver siddende i uskiftet bo?
4. Kan den længstlevende forandre testamentet,
når han eller hun har skiftet med børnene?
Svar.

SÅREDE ^UGLE...
Så du fuglen, der blændet
droges viljeløst op
mod et fortærende lysskær,
der brændte dens vinger og krop?

Ved du, at natten er øde
og dagen meningsløs hul,
om ikke din længsel biir båret
mod lys af en viljeløs fugl?

Jeg tror, at alle de stemmer,
der kalder fra græs og jord
er døde længsler, der lever
i usete fuglespor.

A, alle I sårede fugle,
der trodsede håbløshed,
en dag skal I syngende stige
mod lys og forløsning og fred.
Lisbeth Bendixen.

ad 1. Dette kan opnås på 2 måder.
a. Den første er en bestemmelse om, at gården
ikke kan sælges, uden at den først har været
tilbudt medarvingerne til en moderat pris, sva
rende til den, som De har fastsat i Deres
testamente.
b. Den anden måde er i tilfælde af salg til frem
mede at fastsætte en efterbetaling eller erstat
ning til medarvingerne, svarende til differencen
mellem gårdens virkelige værdi og den mo
derate pris, som er fastsat i testamentet. Denne
bestemmelse er at foretrække, hvis det kan for
udses, at ingen af medarvingerne kan eller vil
overtage ejendommen.
ad 2. Sålænge De begge er i live, kan De for
andre testamentet som De vil, når De er enige
herom. Ønsker kun den ene at ændre testamentet,
kan den pågældende også gøre det, men må i så
fald underrette den anden om det, således at denne
også har lejlighed til at foretage ændringer. En
ændring, foretaget af den ene ægtefælle i hemmelig
hed, kan ikke være gyldig.
ad 3. og 4. Når en af ægtefællerne er død, kan
den efterlevende ikke forandre testamente, hvaden
ten denne hensidder i uskiftet bo eller lader fore
tage skifte, medmindre testamentet giver den
længstlevende ret hertil. Hvis der i det fælles testa
mente er fastsat, at et af børnene har ret til efter
den længstlevendes død at overtage gården til en
bestemt pris, kan den længstlevende ikke sælge går
den uden først at have tilbudt arvingen den til den
i testamentet fastsatte pris, og denne ret for arvin
gen kan forlanges sikret ved tinglysning.
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DLAM
tilbyder verdenskendt
svensk kvalitet

BOLINDER
MUNKTELL
- den førende
traktorlinie..
BM 425

Bolinder-Munktell ligger foran med en traktor
linie af stærke og økonomiske traktorer, der
dækker ethvert behov for trækkraft i land
bruget.
BM 425 er en pålidelig og fremragende traktor
med 32 hk, 4-cyl. Volvo Amazon benzinmotor,
4 fremadgående og 1 bakgear.
BM 350 er af enestående kvalitet og har 52 hk,
3-cyl. 4-takts dieselmotor med 10 fremadgående
og 2 bakgear
desuden udstyret
med mange moderne finesser.
BM 230 VICTOR - slidstærk 33 hk
dieseltraktor m. meget lavt brændstof
forbrug. 5 fremadgående - 1 bakgear.
BM 55 er forsynet med 4-cyl. diesel
motor. 56 hk ved 1800 omdr. sv. til
48 effektive hk på remski
ven. Klarer de sværeste op
gaver m. legende lethed.

BM 350

BM 55

BM 230

VICTOR

KUPON:

DLAM
DANSK LANDBRUGS ANDELS-MASKININDKØB
Hovedkontor: Ullerslev st., tlf. 22

Send mig u. forbindende brochure
over BM traktorer.

Navn:
Stilling: .............

|||

Adresse:

B Ä: &

ti*

®

m Ä
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FRA NORDVESTSJÆLLANDS KYST
Af gårdejer Jørgen Petersen, Gislinge.

Er det end kun småt med øer i Nordvestsjællands farvande, praler vi til gengæld med at have
Danmarks smukkeste og mest afvekslende kyst
linie! Ingen kan beskylde mig for lokalpatriotisme
i den henseende. Da de tog vandet fra os i Lamme
fjorden, fik vi, der da var direkte kystboere, flere
kilometer »til stranden«; men vi kommer der, og
kan både lide havet og de smukke morænebakker,
der danner kystlinien mod Sejerøbugten, Kattegat,
Isefjorden og Holbæk fjord. Det er noget, vi har
fælles med nogle tusinde andre, dem der i som
mertiden har slået sig ned i mere eller mindre hæs
lige »sommerhuse«, egentlig det eneste, der ikke er
kønt langs den herlige kyst.
Men lad os prøve at foretage en tur langs det
egentlige Nordvestsjælland, begynde f. eks. ved
Kalundborg, denne lille hyggelige by, der ligger
der i bunden af fjorden med de to favnende arme,
Asnæs og Røsnæs, byen med sin ældgamle historie,
den femtårnede kirke, bygget af Esbern Snare,
og nu kiggende over til Danmarks største el-værks
bygning.
Vi vil ikke komme nærmere ind på byens hi
storie, den kan læses mange andre steder, bare gå
mod nord, raskt forbi den ret dybe indskæring,
»Store Vig«, og engene samt det lave, flade land,
der ingen særlig interesse byder på. Vi må vente,
til vi når til de egentlige morænebakker ved »Vejr
høj«, det næsthøjeste punkt på Sjælland.
Dragsholms historie kunne fylde bladet adskil
lige gange, derfor her kun enkelte data. Ingen ken
der borgens alder bestemt, den var allerede i 1327
en stærkt befæstet bygning, blev sæde for de katol
ske bisper og fik lensret over 45 sogne. Navne som
Lage, Urne, Ejler Hardenberg, Anders Jacobsen
Reventlow, Joackim Rønnow, Mogens Gylden
stjerne, Arild Huitfeldt m. f. har knyttet sig til
Dragsholm og Danmarks historie.
Så langt frem i tiden som til svenskekrigen,
1659, var der lejlighed for sejlads fra Nekseløbugten til borgen, dog kun med småskibe. Nu ligger
den et godt stykke fra vandet; men at der har været
en tid, hvor den befæstede borg lå direkte ved
vandet, tyder både navnet samt den nærliggende
»Svennings Vejle-Vade«, på.
Svenskerne sønderskød Dragsholm; men endnu
står de metertykke mure urokkelige tilbage, et
mægtigt kompleks, fredet i klasse A. (At det bru

ges til sommerpensionat og moderne dansant, kan
vel få andre end mig til at græde!)
Omtrent ved foden af Vejrhøj ligger en bygning
hvis rødkalkede, gamle mure har været skueplads
for en rask begivenhed i bemeldte svenskekrig,
»Rødegård«. Da det kneb med at få indtaget
Dragsholm, tog anføreren af belejringshæren, prin
sen af Anhalt, bopæl her. Det fristede den danske
kaptajn, Robbert, der lå på Samsø med lidt skibs
materiel, til at foretage et raskt kup. Sammen med
en samsing, Eiler Hansen, og 68 bønderkarle fra
Samsø, sejlede han til Sjælland, ankrede op ved
Vindekilde, gik op til »Rødegård« og skød de
svenske vagtposter ned, fangede prinsen og tog
ham med sig sammen med hans 8 tjenere, alt
sammen uden at hovedstyrken opdagede noget,
og uden at miste en mand. Et tilbud fra prinsen
om en løsesum på 20.000 rdl. blev afvist, og prin
sen var fange i Odense til krigen var forbi.
Den gamle gård, der opførtes en gang i 1600
tallet af ridefoged Christen Pedersen Poder, der
en tid blev forvekslet med Jarl James Hepburn
Bothwell. Begge er begravet i den nærliggende
Faarevejle kirkes krypt, og begge var så mumi
ficerede, at deres lig er bevarede til i dag. Ridefo
geden er dog begravet nu, mens jarlen har fået sit
eget fornemme rum, takket være de tusinde nys
gerrige turisters entre-indtægt. - Indtil man for
nogle år siden fastslog jarlens identitet lå han i
en åben kiste i kirkens krypt. Hans lange, røde
krøller var i min barndom allerede delvis borte,
medtaget af souvenirjagende besøgende. Nu er
han fuldstændig skallet!
Se dette var jo et sidespring fra naturbeskrivel
sen; men foruden dens skønhed ejer Odsherred
nemlig også en overordentlig rig forhistorie, så
rig, at det ville være en forbrydelse ikke at nævne
lidt af den i forbifarten, og så iøvrigt henvise til
den trykte litteratur, hvoraf der findes en mængde.
Er vi fra kystvejen, bag om Vejrhøj, nået gen
nem Veddinges store bakker og snoede Veje til
»Esterhøj«, tror jeg nok, man vil give mig ret i
min påstand om en sjælden naturskønhed? Alene
den mægtige udsigt. I vest ses i klart vejr, foruden
de to nærliggende øer, Nekselø og Sejerø, Samsøs
østkyst, og med kikkert Mols, mod øst kan skimtes
Jægerspris slotstårne foruden det mægtige pano
rama ud over Lammefjordsbakkerne. Mod nord
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rækker Sjællands Odde sin krogede arm ud og
skiller vandet mellem bælt, bugt og Kattegat.
Og så er der »Høve Stræde«. Lad mig fortælle
en oplevelse. For mange år siden havde jeg besøg
af en københavnsk redaktør, der ville have noget
at vide om Lammefjorden. Jeg kørte for ham
og ville samtidig vise ham noget af Odsherreds
skønhed. Manden så meget kræsen ud, intet syntes
at imponere ham, der havde set det meste af
Europa. Da holdt vi pludselig stille på »Strædet«
og så den vidunderlige udsigt, der med et lå for
os. Han tav stille et øjeblik og udbrød så: »Dette
er løgn, Petersen!«
Skal vi fortsætte ned langs Odden, køre gennem
Stenstrup, standse og kigge ind i de to tvillingehøjes mægtige stenkamre? Vist nok Danmarks
største og mest velbevarede? Og fortsætte ud til
Gniben, oddens yderste spids, vi går ikke forbi
Odden kirkegård med søheltenes mindesten og
Grundtvigs minde vers: »De snekker mødtes i
kvæld på hav ...«!- Men dette kender vi jo alle
sammen i Danmark.
Fra Sjællands Odde videre mod øst over klint,
statsplantagerne helt ud til Rørvigs sandrevler,
Dybesøfjord, denne mærkelige sø, der kun er
adskilt fra havet med nogle få meter, og som synes
umotiveret, men hvor Kattegats bølger næsten kan
nå og spæde dens ferskvand med sit salt.
Rørvig! Idyl, sommerhuse, lyng, sand og kir
ken, der ligger langt fra by og tæt bebyggelse. Her,
siger sagnet, skal Marsk Stig være begravet. Og
hvem kender ikke sagnet om »Bruden fra Rørvig«?
Den natlige vielse, mordet på bruden og det my
stiske skib med små fornemme »Brudesvende«?
Turen går forbi færgelejet ved indsejlingen til
Isefjorden, langs »Nakke«, knuden, der omgræn
ser landet ned mod Nykøbing, den lille hyggelige
by, der gemmer sig i den smalle fjord mellem
Odsherred og Hornsherred. Fjordvandet sniger sig
ind mellem Tuse Næs og Orø, sendende en gren
bag om Kongsøre, hvor Isøre med sit tingsted og
kongevalgstedet lå - og ligger, går videre som
Lammefjord, den del menneskene endnu har ladet
beholde det vand, får tid til at dreje lidt ind imod
Siddinge, hvor man også har frarøvet bugten nogle
hundrede tdr. land, Siddinge dæmning.
Er man kommet forbi »Hønsehals«, gennem
den smalle rende ved Orø, udvider fjorden sig til
Holbæk fjord, der afgiver en smal vig ret mod
syd, Bramsnæsvig. På østsiden af vigen finder man
indskæringer med holme, bakker og skov, en idyl,
der med sin smilende ynde har fået navnet »Dej
ligheden«, det var her Chr. Winther skrev »Hjor
tens flugt«, rimeligvis inspireret af de mange vand
møller, egnen den gang havde at byde på.
En smuk bro forbinder Hornsherred med Tuse
herred og falder smukt ind i det skovbevoksede
billede. Broen har fået navn efter en lille halvø,
Muhkholm, forbundet med herregården Eriks-

En af slugterne i Kongstrup klinter.

holms jord. Den havde i middelalderen et kloster,
hvoraf der nu, da alt er plantet til, ikke mere kan
ses ruiner.
En ny landevej i forbindelse, med broen sparer
mange km for forbindelse med Nordsjælland,
Hornsherred og Holbæk. Denne, den største af
amtets 3 købstæder, ligger smukt ved fjorden med
Tuse Næs som baggrund. Holbæk har ingen særlig
historisk fortid, selvom »Holbæk Slot« i sin tid
var sæde for den fordrevne svenske konge Magnus
Birgersøn, svoger til Erik Menved - om jeg husker
ret?
Dermed er kystlinien forbi, men med disse
hastige glimt og små sidespring til historien,
hvoraf der er en så stor rigdom, håber jeg, at
læserne fra fjernere egne vil have fået et lille ind
tryk af området, samt lyst til ved selvsyn at kon
statere min påstand om det smukkeste i Danmark.

Jørg. Petersen,
Thorsgård, Gislinge.
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OM KREDITFORENINGER,
KREDITFORENINGSLAN m m
Affuldmægtig Aage V. Reiter
Oplysninger med hovedtræk af kreditforenin
gernes grundlag og virke. - Kort vejledning an
gående fremgangsmåden ved indmeldelse og
optagelse af lån. - Bemærkninger om lånenes
organisering og serieinddeling samt om deres
administration og om principperne ved ændring
af lån, optagelse af tillægslån, indfrielse af
lån m. m.

Ved lån skal her forstås lån mod pant i fast ejen
dom, altså det, man almindeligt betegner som real
kreditgivningen, og især skal fremhæves forhold,
der knytter sig til långivning mod pant i landbrugs
ejendomme. Sådanne lån udstedes hyppigst af
kreditforeninger, som yder lån mod 1. prioritet og
hypotekforeninger, som yder lån mod prioritet
efter kreditforeningslån eller andre 1. prioriteter.
I de senere år er kreditforeningernes begræns
ning til udlån kun i 1. prioritet indskrænket noget
i nogle foreninger, der yder lån efter visse forud
gående prioriteter, f. eks. Marshall-lån eller lån i
offentlige midler.
Kreditforeningernes oprindelse og udvikling.
Frigørelsen af den danske bondestand var op
rindelig mest af materiel-personlig art, men før
midten af forrige århundrede begyndte både den
åndelige og økonomiske frigørelse, der skabte den
mærkelige og hurtige udvikling af det danske land
brug, der førte til, at de engang gennemgående for
trykte og som stand temmelig ringeagtede bønder
blev bærere af landets største, vigtigste og bedst
organiserede erhverv og ud over dette blev en be
tydelig faktor i dansk åndsliv.
Et af de områder, hvis afgørende vigtighed man
tidligst havde øjnene åbne for, var ordningen af
landbrugets økonomiske forhold på en sådan måde,
at man ved en ikke alt for trykkende kredit, og
det ville i praksis sige ved langfristede lån til en
rimelig rente, kunne hjælpe landbruget til den
rationalisering af produktionen, som udviklingen
krævede.
Allerede i 1839 udkom et skrift af Adolf Fre
derik Bergsøe af digteren Vilhelm Bergsøes slægt.
Skriftets titel var »Motiveret udkast til en kredit
forening for danske grundbesiddere«, og det slår
til lyd for oprettelsen af en kreditforening. Vi havde
på dette tidspunkt kun kreditkassen for husejerne
i København, der var oprettet allerede 1799, og

som styredes af obligationsejerne. Bergsøes for
billede var de fra år 1769 dannede »Preussische
Landschaften«, fra hvilke ideen om det solidariske
ansvar som grundlag for kredit er hentet.
Tanken slog an, men realiseredes dog først efter
den frie forfatnings indførelse. Lov af 20. juni
1850 gav indenrigsministeren bemyndigelse til at
indrømme kreditforeninger visse begunstigelser, og
i 1951 oprettedes som den første kreditforening
her i landet Jydske Landkreditforening i Viborg
som et bevis på jydsk initiativ og beslutsomhed.
Kun fem dage efter stadfæstedes dog statutterne for
Østifternes Kreditforening, og efterhånden har
Danmark nu 12 kreditforeninger, hvoraf kun den
sidste er oprettet i dette århundrede, nemlig Søn
derjyllands Kreditforening fra 1920.

Kreditforeningernes grundlag og virke.
Kreditforeninger er sammenslutninger af lån
tagerne og styres af disse, og slægtskabet med an
delsbevægelsen er umiskendeligt; enkelte kredit
foreninger har indrømmet obligationsejerne ind
flydelse på ledelsen.
Tre af kreditforeningerne har et område, inden
for hvilket de yder lån i ejendomme af enhver
slags, nemlig Østifternes Kreditforening, Fyens
Kreditforening og Sønderjyllands Kreditforening.
Blandt de øvrige ni låner de tre kun ud mod pant
i landbrugsejendomme, nemlig Jydske Landkre
ditforening, Vest- og Sønderjydske Kreditforening
og Østifternes Landkreditkasse. Kreditforeningen
af Grundejere på landet i Jylland. (Herningkreditforeningen) yder lån i ejendomme i bymæssige be
byggelser på landet i Jylland. Endelig yder Hus
mandskreditforeningerne lån i mindre ejendomme
på landet. Kreditforeningernes forhold er nu ord
net ved kreditforeningsloven af 7. april 1936 (med
enkelte senere tilføjelser).
Kreditforeningerne sorterer nu under boligmi
nisteriet.
Hvorledes bliver man medlem af en
kreditforening?

Man bliver medlem af en kreditforening ved at
stifte lån i denne eller ved efter ejendomserhvervel
sen at overtage et allerede stiftet lån. For hver
kreditforening gælder visse af en generalforsam
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ling (øverste myndighed) vedtagne og af bolig
ministeriet stadfæstede statutter. Ønsker man at
optage et prioritetslån i en kreditforening, indsen
der man til den pågældende kreditforenings direk
tion et låneandragende, hvori man angiver, hvor
meget man ønsker i lån eller blot søger om »størst
muligt lån«, idet statutterne fastsætter en maksi
mumsgrænse, som dog i praksis sjældent nås ved
lånebevillingen. Med låneandragendet må medfølge
de nødvendige dokumenter, idet dog bekræftede
afskrifter i regelen vil være tilstrækkelige. Af nød
vendige dokumenter kan nævnes: skøde, købekon
trakt eller andet adkomstdokument, tingbogsattest,
ejendomsskyldattest, skatteattest for amts- og
kommuneskatter, bygningsassurancepolice, løsøreassurancepolice, kort og arealattest, evt. udstyk
ningsskrivelse og hartkornsattest.
Ejendomsvurdering - taksationsjorretning.
Lån gives undertiden på grundlag af en ældre
vurdering, foretaget af kreditforeningens egne vurderingsmænd. En sådan vurdering må i reglen ikke
være mere end tyve år gammel. Skal vurdering
foretages, hvilket koster et i forhold til ejendom
mens ejendomsskyldværdi fastsat gebyr, forberedes
sagen kontormæssigt og sendes derefter til vurde
ring hos foreningens vurderingsmænd for det på
gældende distrikt. Disse er for at være uafhængige
ved værdiansættelsen ansat af kreditforeningens
direktion. Vurderingen foregår på grundlag af un
dersøgelser af jordens bonitet, og det anvendte
skema skal indeholde oplysninger om arealets be
skaffenhed, bygningernes beliggenhed og oplysnin
ger af regnskabsmæssig art. Årstiden må ikke være
til hinder for en sådan nøjagtig undersøgelse af en
ejendoms forhold, som er nødvendig ved udarbej
delsen af en vurderingsforretning.
Derefter besigtiges ejendommen af den repræ
sentant, på hvis område den ligger. Denne afgiver
en motiveret indstilling om lån med angivelse af
lånets størrelse. (Repræsentanterne vælges for et
vist åremål af interessenterne i det pågældende
distrikt).
Lånstørrelse, obligationskurser og rentefod.

Sagen afgøres endeligt af kreditforeningens di
rektion i regelen ved skriftlig votering, men i
tvivlstilfælde efter indgående mundtlig forhandling.
Lånsøgeren modtager herefter tilbud om lån, i al
mindelighed tilbud i forskellige rentefodsafdelin
ger, eventuelt tilbud om lån i een afdeling supple
ret med tilbud om yderligere lån i en anden afde
ling. Såfremt lånet accepteres, tilstilles der lån
tageren et pantebrevskoncept til underskrift,
stempling og tinglysning, og hvis pantebrevet er
lyst uden retsanmærkninger om præjudicerende
hæftelser eller servitutter (d.v.s. sådanne, som har

forudgående ret), kan lånet udbetales. Lånene ud
betales altid i obligationer, som dog straks kan
omsættes på børsen til dagens kurs, idet kreditfor
eningen på en måde er formidler mellem de men
nesker og institutioner, der ønsker deres penge
anbragt mod større sikkerhed end den, der opnås
ved privat udlån og de lånsøgende. Den større sik
kerhed opnås jo ved de låntagendes solidariske
ansvar.
Obligationskurserne afhænger af mangfoldige
forhold, først og fremmest af forholdet mellem til
bud og efterspørgsel samt af obligationernes rente
fod og løbetid, idet der normalt vil være en vis
forskel, »spændvidde«, mellem kurser på obliga
tioner af samme serie til forskellig rentefod. Af
hændelsen af obligationerne kan ske ved kreditfor
eningens foranstaltning efter fuldmagt fra lån
søgeren.
Om tillægslån og ombytning af lån.
Hvis et lån er så gammelt, at en væsentlig del
er afbetalt, eller hvis der er udført forbedringer på
ejendommen, kan der søges tillægslån. Fremgangs
måden er her som ovenfor beskrevet.
Der kan også blive tale om at ombytte et ældre
lån med et nyt, hvilket normalt sker ved, at der
indsendes andragende om nyt lån. Hvis det ønskes,
kan det eller de gamle lån da indfries ved kredit
foreningens foranstaltning af det beløb, salget af
det nye låns obligationer indbringer, hvorefter lån
modtageren modtager afregning og eventuelt over
skud.
Det at ordne en lånesag er ikke altid så ligetil,
og det vil oftest være tilrådeligt at søge kyndig bi
stand hertil, idet kreditforeningerne vel yder størst
mulig service, men dårligt kan påtage sig at vejlede
med hensyn til »spekulationsmæssige« overvejelser.

Låneserier.

Som nævnt yder kreditforeningerne kun lån på
basis af solidarisk ansvar. Lånene er almindeligvis
inddelt i serier, inden for hvilke medlemmernes
solidariske ansvar i hovedsagen er begrænset. Hvis
serieinddelingen gælder, findes der åbne og luk
kede serier, således, at der kun udstedes lån i de
åbne serier. Inden for en serie kan der være for
skellige afdelinger, hver med sin rentefod.
Reservefond.
Ved et låns stiftelse må låntageren indbetale et
beløb til seriens reservefond, som han da har andel
i i forhold til sit indskud. Denne reservefondsandel
forrentes, ligesom den i regelen, med fradrag af
en kendelse, hvis der ikke stiftes nyt lån, udbetales
ved indfrielse af lån (dog først efter, at kreditfor
eningens årsregnskab er aflagt og godkendt). Hvis
et ældre lån afløses af et nyt, er det almindeligt,
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at man kan overføre det til det nye lån krævede
reservefondsindskud fra det gamle låns reserve
fondsandel, således at forskellen kan komme til
udbetaling.

Administrationsfond og halvårlig ydelse.
Kreditforeningslån var tidligere udelukkende
langfristede. Som følge af landbrugets mekanisering
er i de senere år et behov for kortfristede lån blevet
imødekommet, således at der nu kan fås lån af
en varighed på helt ned til 10 år. Udover den nor
merede rente betales afdrag og bidrag til admini
strationsfonden. Stiftes f. eks. et lån i en 4 pct.s
afdeling, vil den halvårlige ydelse evt. udgøre 2.30
pct. Er lånet på 10.000 kr., vil terminsydelsen
uforandret udgøre 230 kr. Ved betalingen den
første gang fremkommer dette tal således:
Renter 4 pct. p. a. i Vi år af 10.000 kr......... 200.00 kr.
Administrationsbidrag (fast) 1 %0 .................. 10.00 Resten afdrag .......................
20.00 Terminsydelse.... 230.00 kr.

I den næste termin er lånets restgæld efter af
draget på 20.00 kr. nede på 9.980.00 kr. Termins
ydelsen er uforandret 230.00 kr. og kan nu speci
ficeres således:
Renter 4 pct. p. a. i Vz år af 9.980.00 kr......... 199.60 kr.
Administrationsbidrag (uforandret) ................ 10.00 Resten afdrag ................................................. 20.40 -

Terminsydelse. . . . 230.00 kr.

og så fremdeles, således at afdragets størrelse sti
ger progressivt.
Lånenes varighed - amortisationstid.

Lånets afbetaling kaldes lånets amortisering, og
amortiseringstiden er forskellig for forskellig
rentfod, ligesom den kan variere noget i forbin
delse med størrelsen af den fastsatte terminsydelse.
Låns amortisationstid varierer efter forholdene.
Almindelige amortisationsperioder er 10 år, 30 år,
45 år, 56 år og 60 år. Der kan være truffet bestem
melse om, at lånene i en afdeling skal være tilbage
betalt efter et vist antal års forløb, og før amorti
sationstiden er forløbet.
Kurser og konvertering.
Inden for en series afdelinger med forskellig
rentefod vil kursen også være forskellig med nor
malt højest kurs for obligationer med højest rente
fod. Der vil under almindelige forhold være en ret
ensartet afstand - spændvidde - mellem de for
skellige afdelingers obligationskurser, dog således,
at kursen på de lavest forrentede obligationer er
påvirket opad af chancen for større gevinst ved
udtrækning af disse obligationer. Hvis spændvid

den mellem disse kurser under særlige forhold bli
ver mindre end normalt, hvilket hænder, når kur
sen nærmer sig eller kommer til at ligge omkring
pari, bliver spørgsmålet om konvertering aktuelt.
Konvertering, d.v.s. ændring af renten på allerede
givne lån og de tilsvarende obligationer, kan foregå
på forskellig måde, undertiden ordnet ved lov. Der
kan f. eks. være tale om frivillig adgang til konver
tering, eller konverteringen kan foregå som tvun
gen, afdelingsvis konvertering.
Udtrækning af obligationer, evt. indfrielse.
For at der ikke tilsammen skal versere flere
obligationer end den samlede restgæld af samtlige
lån udgør, foretages hvert halve år udtrækning af
obligationer til det til den kontant indbetalte gæld
(de ordinære afdrag) svarende beløb. De udtrukne
obligationer indløses til pari kurs, hvilket normalt
betyder en større eller mindre gevinst, men til
gengæld naturligvis i de sjældnere tilfælde, hvor
kursen er over pari, er ensbetydende med tilsva
rende tab. Når indfrielsen af lån skal foretages, og
kursen er over pari, kan det komme under over
vejelse at benytte sig af den statutmæssige ret til
indfrielse af lånet med kontanter ved opsigelse
med 5-6 måneders varsel til en termin. Til sikker
hed for, at indfrielsen af opsagte lån virkelig finder
sted fordres det, at der deponeres et passende beløb-

Hypotekforeninger og nyere
kreditinstitutter.
Da kreditforeningerne ikke yder lån ud over
60 pct. af ejendommens vurderingssum, blev det
undertiden et problem at skaffe pantelån herud
over, uden at det blev på alt for strenge vilkår.
I 1895 oprettedes her i landet første gang hypo
tekforeninger, som gav lån mod sikkerhed efter
1. prioritetslånet. Hypotekforeningernes låne
grænse går op til 3A af vurderingssummen. Der
findes nu ni sådanne hypotekforeninger her i lan
det, hvoraf tre for landejendomme. Hypotekfor
eningerne er ordnet på lignende måde som kredit
foreningerne med solidarisk ansvar. Til yderligere
sikkerhed findes en garantifond, der som regel kun
delvis er indbetalt. Ordningen med reservefond og
amortisation er som i kreditforeningerne, blot er
amortisationstiden ikke over 30 år.
I den seneste tid er oprettet nogle kreditinstitut
ter eller fonds, der har til formål dels at formidle
de stats- og kommunegaranterede lån, der efter den
nye boliglovgivning skal erstatte statslån, og dels
at skabe et mere organiseret marked for sekundære
lån i beboelsesejendomme, end man hidtil har
kendt. Desuden er for nylig et finansieringsinstitut
for håndværk og industri begyndt at fungere.
I detaljerne er der selvfølgelig nogen forskel på
kreditforeningerne indbyrdes, og det samme gæl
der for hypotekforeningerne. Forskellene vil frem-
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gå af foreningernes statutter, som det tilrådes at
gøre sig bekendt med, såfremt nøjere besked
ønskes.
Foranstående artikel vil om kort tid kunne fås som sær
tryk fra Slægtsgaardskontoret som nr. 3 i rækken af
»Meddelelser fra Dansk Slægtsgaardsforening«.

Her ses bygninger ved det udtørrede Fiilsøområdes store
avlsbrug, som råder over 22 kornsiloer, der er 14 meter
høje, 4 meter i tværmål og kan rumme 26.000 tdr. korn.

I skoven ved Tommerup på Fyn ses dette rudiment af
den ældgamle oksevej ned over Fyn mellem Bogense og
Bøjden-Assensegnen.

Omtokning af stolestaderne
i Aasum kirke 1810
Af Svend Frederiksen, »Lundsgaard«, Aasum
»Skip dig!« »Det er min Plaads!« Med denne
uformelle kotiltale blev degnens Christine engang
i slutningen af forrige århundrede vist til rette af
en ovensogns kone i Haarslev kirke. Endnu 30^40
år efter, da hun skrev sin uforlignelige »Nordfynsk
Bondeliv« formelig snøfter - nej fnyser hun ved
tanken om den tort, der da var hende vederfaret.
Christine Reimer havde en mærkelig evne til at
fastholde den situationsskabende replik. Ved at
fortælle denne episode har hun på iørefaldende
måde sagt, at endnu i forrige århundredes slutning
var der folk i Haarslev sogn, der håndhævede
den gamle, i »Danske Lov« 2-22-48 befalede,
stolestadeordning, hvorefter folk sad efter hartkorn

i kirken. I vore demokratisk tider synes vi uvilkår
ligt, at ordningen var forargelig, men for datiden
må vel begrundelsen have været den, at når både
præsts og kirkes økonomi var baseret på tiende
ydelsen, så var det ikke mere en rimeligt, at des
mere tiende, der betaltes, des bedre plads i kirken.
At det var ydelsen og ikke rigdom og rang gav
den sidste ordning i Aasum kirke udmærkede
eksempler på: Fattige fæstegårdmænd sad foran
velhavende selvejerbønder, og kammerjunker Carl
von Bardenfleth, »Thoruplund«, der ifølge »Hof
og Statskalender for 1810« var i fjerde rangklasse,
måtte i Aasum kirke beskedent nøjes med at ind
tage plads nr. 17 med 16 almindelige gårdmænd
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foran sig. - Det var ene og alene tiendeydelsens
størrelse, der var det afgørende.
Fra Aasum kirke kendes tre stolestadetokninger
- en fra 1755 i Ryttergodsarchivet - en fra 1783
i Sognekaldsarchivet - og en fra 1810 i Bispearchivet. Det er muligt, der findes flere, men disse
er fuldt tilstrækkeligt til at belyse emnet.
Medens tokningen 1783 næsten ord til andet
gentager den fra 1755, så omkalfatrede den fra
1810 fuldstændig forholdene. Der er sket det imel
lem de to sidste tokninger, at en af de store landbo
reformer: Udskiftningen er overgået Aasum - 15.
august 1792 tilendebragtes den. Som en følge af
denne reform foretoges der i de følgende år adskil
lige udstykninger, og derved skete der betydelige
forskydninger i hartkornstilliggendet til de for
skellige gårde. - Hvis vi tænker os, at samtlige
tiendeydende ejendomme efter tokningen 1783
nummereredes fortløbende: 1. for øverste plads, 32.
for nederste, så bliver disse samme ejendomme
placeret på følgende måde 1810:3-2-7-510-8-1-12-19-6-14-49-16-13-18
-17-20-15-11- (elleve nyoprettede ejen
domme) - 21 - (fire nyoprettede ejendomme) 29 - 24 - 22 - 32.
Det var vel nok forvirring, men da den kunne
begrundes med tørre tal, så var der ingen, der
havde noget at indvende. Anderledes gik det, da
man også rangerede om på de jordløse huse. De
havde hidindtil haft to kirkestole - niende og
tiende - »for dem og deris Børn, som de sig derom
kand forenes«. Der blev stor opstandelse, og en
lang bitter strid begyndte, hvis aktstykker levende
karakteriserer personer og tidsforhold. Men førend
dette refereres, kunne der måske lige være grund
til at oplyse, hvad tokning betyder. Det var noget
i retning af deling på slump. Tokkejorden lå i fæl
lesskabets tid uden for de regelret delte jorder ud mod overdrevet. Som regel var det kun de mest
foretagsomme af bymændene, der havde del i
tokkejorden. Den dag i dag ligger der en tokkebanke på vejen mellem Aasum og Odense. Med
hensyn til stolestadetokningen var der imidlertid
ikke noget slump. Det gik efter en snor - des mere
hartkorn, jo højere plads i kirken. Men nu de
jordløse husmænd. Efter hvilken recept blev der
byttet om på dem? I »Danske Lov« står der: 2 22 - 50 »Husmænd og Inderster skulle nøjes med
de Platzer, som bliver til overs, naar Gaardmændene med Stolestader er forsynede«.
Ved tokningen 1783 skrives, at der er rigelig
plads til husmændene, de skal blot iagttage, at de
yngre går tilbage for de ældre. De særlige forhold
i 1810 har rimeligvis forbindelse med en proces
mellem sognepræsten Andreas Rhoed og en hus
mand i Aasum, Hans Jørgensen. I gammel tid
skulle de jordløse husmænd, som ikke svarede
tiende, gøre høsthovning til præsten - en arbejds
dag hver høst. Dette forhold blev ved en forord

ning af 20. marts 1801 ændret således, at der
kunne vælges imellem at gøre arbejde eller svare
24 Ski. årlig. Yderne skulle efter behørig indvars
ling af præsten erklære sig for, hvilken form, de
ønskede at benytte, og når først de havde valgt,
så gjaldt dette for fremtiden. 1809 opstod der tvist
mellem præsten og Hans Jørgensen. Den første
sagde, at husmanden havde valgt at gøre høstdage,
den sidste hævdede det modsatte. Det blev der ret
tergang af. Underretten afviste sagen, men hus
manden klagede til overretten. Ved vidneførsel
blev det godtgjort, at præsten enten havde ladet
husmanden navn skrive eller selv skrevet det.
Hvadenten det nu var sket på den ene eller den
anden måde, det var ihvertfald sket uden Hans
Jørgensens ja og minde, for på det tidspunkt, hvor
han skulle have skrevet sit navn, var han slet ikke
i Aasum, men i Holsten. Det var en ret kedelig
situation for præsten, og Hans Jørgensen, der var
noget af en kværulant og procesmager, lod det ikke
gå ubemærket hen. I et af sine mange klageskrifter
under den senere stolestadestrid understreger han
det med al tydelighed: »Det er bevist med tvende
Vidner, at Præsten har brugt Falsk og Underfun
dighed ved at lade mit Navn underskrive i min
Fraværelse og mod min Vilje, saa efter denne Dag
er han ugield efter Lovens Ord til at staae i Lov
og Tog med andre gode Dannemænd, ikke at tale
om hvad Straf der kan efter følge«.
En stridbar præst.

Præsten måtte finde sig i, at retten gav Hans
Jørgensen lov til at afløse sin høsthovning med
penge. Det har absolut ikke behaget Andreas
Rhoed. Han var ikke en mand, der lod sig noget
byde - en myndig prælat - stridbar og selvrådig.
Adskillige dokumenter, der fortæller om stridig
heder mellem ham og menigheden, er bevaret. Han
var på kant med tiendeforpagterne. Han lå i lang
varig strid med efterfølgeren i embedet. Han stæv
nede sin senere svigersøn, købmand Anders Haugsted, Odense, for brudt ægteskabsløfte o.s.v. Skulle
en så kampglad mand lade sig spille på næsen af
en lumpen husmand. Der er en til vished grænsende sandsynlighed for, at tokningen af de jord
løse husmænd 1810 er en privat hævnakt af præ
sten. 1783 sad Hans Jørgensen øverst af de jord
løse husmænd, 1810 blev han henflyttet til at sidde
aller nederst - det var ganske, som han var sat i
skammekrogen. Og sådan opfattede han det også.
Omgående bombarderede han provst, bisp og
amtmand med klageskrifter. Der blev foretaget
sædvanemæssig »Høring« til provst, præst og
Kathedralskolens kasserer, Bøtcher, som repræsen
tant for kirkeejeren - alle afviste klagen som
grundløs. Bispen har dog nok alligevel haft på for
nemmelsen, at der var noget muggent ved sagen.
Han bestemte, at de jordløse huses beboere skulle
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placeres i kirken efter husenes alder. Hvis det blev
tilfældet, fik Hans Jørgensen sin gamle plads, thi
hans hus var et af de aller ældste i Aasum. I rytter
godstiden beboedes det af »Regimentsgevaldigeren« - et embede, der i nogen måde kan sidestilles
med arrestforvarerens. En del af huset var ind
rettet som stokkehus eller arrest.

Degn i klemme.
Det blev overdraget degnen, som kirkens værge,
at fremkomme med en liste med oversigt over
husenes alder. Men degnen var i denne sag absolut
ikke upartisk. Han har tilsyneladende ladet sig
trykke af sit underordnede forhold til præsten og
deraf ladet sig forlede til at indsende en liste, som
det var meget kedeligt at lægge navn til.
Hvis vi giver husene i Aasum 1810 nummer
efter deres alder, således at det ældste er nummer
1, det næstældste nummer 2 o.s.v., så er deres
beboeres plads i kirkestolene efter omtokningen
1810 følgende: 7 - 1 - 4 - 12 - 13 - 14 - 10 2-11-9-6-8-5-3. Efter degnens opgivelse
burde rækkefølgen være: 2-3-6-9-4-71 _ 8 - 10 - 5 - 13 - 14 - 12.
Med hensyn til rigtighed kan det vel være hip
som hap, hvilken af disse opstillinger man vælger.
Sandfærdigheden i degnens angivelse blev om

gående bestridt af forskellige husmænd i klager til
provst og bisp. Provsten og Kathedralskolens kas
serer gav efterhånden fortvivlet op. Det var gået
dem som nissen, der sad på ledpælen og dirigerede
det natlige tordenvejr. »Lys højt!« - »Lys lavt!«
men da så et lyn knitrede så nær, at han faldt ned
af pælen, sagde han forskrækket: »Lys ligesom du
vil!« - Skolekassereren foreslog i ramme alvor
stiftsøvrigheden, at menigheden skulle samles og
stemme om husenes alder.
Af afgørende betydning for sagens udvikling har
det sikkert været, at der 16. juli 1811 skete præsteskifte i sognet. Chr. Huulegaard afløste Andreas
Rhoed. Den ny præst ønskede striden bilagt, når
det kunne ske, uden at myndighederne tabte ansig
tet, ikke mindst fordi: »at der ere adskellige, der
slet ikke søge Kirken, fordi de formene sig foruret
tede ved Stolestadernes Ombytning«. Det kan hel
ler ikke siges at være for tidligt. Fulde fire år stod
kampen, og bitter og hadsk var den. Hvordan det
endelig lykkedes at rede det spegede garn, tier
arkivalierne ganske om. Men mon det er urimeligt
at tænke sig, at provsten eller bispen ved mundtlig
forhandling har fået udglattet de mest krusede bøl
ger. Et er ihvertfald givet: 1810 var sidste gang,
der omtokkedes stole i Aasum kirke.
Sv. Frederiksen.

Af Thorkild Gravlunds forhistorie
I. ÆT OG AFSTAMNING
Af arkivar Hans Ellekilde.

I »Hilsen til Thorkild Gravlund paa hans 50 Aars
Fødselsdag« den 16. august 1929 hylder nuvæ
rende rigsarkivar Svend Aakjær, søn af Jeppe Aakjær og Marie Bregendahl, sin ven ved at foregive,
at han skulle nedstamme fra en oldtidsdigter, thu
len Thorketil, boende på Sandhagen i Reersø, for
tusind år siden kongens ombudsmand i Hals konge
lev. Svend Aakjær foregiver ligeledes, at der skulle
være fundet en runesten ude i Omum, en Gørlevsten nr. II, rejst til ære for denne stamfader, hvil
ken indskrift det var muligt for Svend Aakjær som
runeforsker at tyde på følgende måde: »Thorketils
sten, gravlundens hæderværdige thegns, thulens på
Sandhagen. Thor vie disse runer.« Svend Aakjærs
»runeforklaring« er selvfølgelig det rene opdigt,
han ved udmærket godt, at Thorkild Gravlund umu
lig kan nedstamme fra en reersøsk oldtidsdigter
Thorketil, af den simple grund, at hans fædrene-

og mødreneæt aldeles ikke nedstammer fra gamle
bonde- og fiskerslægter fra Reersø. Hans fader, læ
rer Hans Markus Gravlund Nielsen (1852—1926),
stammer fra Stevns, hans moder Jensa Nikoline
Thastum (1854-1936), er nok lærerdatter fra Jord
løse ved Tissø, men begge hendes forældre igen
stammer fra Salling og Holstebro. De kom begge
for første gang til Reersø som unge lærerfolk d. 26.
september 1878 uden i forvejen at have det mind
ste slægtskabsforhold til nogen som helst Reersøer. Men Svend Aakjær mener selvfølgelig, at
hans storartede ven Thorkild Gravlund kunne for
tjene at have en sådan ældgammel reersøsk stam
fader, thorsdyrkeren, digteren og den kongetro om
budsmand Thorketil, boende på Sandhagen, det
sted, hvor Gravlund da havde levet i fulde 26 år,
fordi den store digter livet igennem havde vist sin
fødestavn Reersø en ganske enestående kærlighed
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og troskab, skildret som den er først i hans debut
bog »Øen« fra 1903 og sidst i hans store bog
»Nordens Margrethe«, udkommet efter hans alt
for tidlige død d. 4. dec. 1939, blot godt 60 år
gammel.
Men også Thorkild Gravlund har haft en ganske
tilsvarende ønskedrøm, at han var Reersøer af
blod og jord, af indfødt æt ikke blot tilfældig, som
søn af lærerfolk, født på Reersø. Det viser hans
mærkelige stenalderroman »Vejrets folk« fra 1937,
der tydeligt foregår hos fiskerne på Reersø og hos
stenalderbønderne overfor i oplandet på det store
Sjælland. Mod sin hævdvundne sædvane skildrer
han åbenbart sine egne personlige forhold i denne
roman. Han er selv flintsmeden Eir, »hvis hug ofte
var vovelige, men de lykkedes tit for ham«. Hans
moder Øfura sagde derfor til ham: »Du har din
faders hånd, gid du må få bedre lykke«. Hans
gamle fader As, fader til otte sønner, havde nemlig
mistet sin samling. Eir bor med sin hustru Bat,
den fattige Reersøpige, på selveste Sandhagen
i nød og trang, hjulpet trofast af hans prægtige
moder Øfura, kaldet Ømor. Denne Øfura er lige
som hendes svigerdatter Bat indfødte Reersøere,
skønt de begge i virkelighedens verden var jyder
af æt. Eirs fader As var derimod kommet til Reersø
fra det store indre Sjælland. Skønt Gravlunds virke
lige forfædre fra Stevns og det indre Nørrejylland
var bønderfolk, som slet intet havde haft med havet
at gøre, så er Gravlunds indfødte reersøske ønskeæt
fra yngre stenalder, fiskerfolk og sømænd, men
ingenlunde bønder.
Vi lader nu Svend Aakjærs og Thorkild Grav
lunds uvirkelige reersøske ønskedrømme ligge, og
vi oplyser i stedet de faktiske afstamningsforhold.
Digterens fornavn Thorkild er ikke Øhlenschlæ
ger-romantik fra Nordens Guder, sådan som det
danske pigenavn Gerda, det er ærlig og redelig
arvet fra farfaderen, gæstgiver Thorkild Nielsen
(1823-76) i Store-Heddinge i Stevns. Farfaderen
har igen arvet sit navn Thorkild fra sin farbroder
Thorkild Jørgensen, født i Sigerslev o. 1780, og
denne er igen af sin fader Jørgen Jørgensen den
yngre (1747-1811) opkaldt efter sin farbroder
Thorkild Jørgensen den ældre, født o. 1740 i Si
gerslev. Længere kan navnet Thorkild ikke fore
løbig føres tilbage i Sigerslevætten, men der er
intet i vejen for, at det har været nedarvet gennem
slægterne fra selve hedenskabets tid, hvor navnet
Thor-ketil synes at betyde den til Thor indviede
offerkedel.
Digterens farfader Thorkild Nielsen var ikke no
gen Gravlund, det var derimod hans hustru, digte
rens farmor, Mette Kirstine Hansen, lærerdatter fra
Varpelev i Stevns, på sin moders side. Denne mo
der, digterens farmorsmor, hed Else Marie Grav
lund, født i Herfølge d. 8/n 1793 og død 12/o 1862.
Else Maries fader, lærer Hans Gravlund (1757—I2 1819), var igen søn af skoleholder Lars Grav
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lund, lærer i Skodsbjerg, Vråby sogn, fra o. 1740.
Lars Gravlund har sandsynligvis sit navn Gravlund
fra sin jyske hjemstavn, da dette stednavn Grav
lund synes ukendt på de danske øer i almindelig
hed, Sjælland i særdeleshed. Vi ved ikke, fra hvil
ken af de ikke helt få vest- eller sønderjyske byer
Gravlund skoleholder Lars Gravlund stammer,
måske dog fra Aulum sogn ved Holstebro. Navnet
Gravlund betyder ikke de dødes gravplads, sådan
som Svend Aakjær i sin fødselsdagshilsen antyder,
det betyder snarere lunden ved graven, fordybnin
gen i terrænet, således at det jyske stednavn Grav
lund skulle have omtrent samme betydning som det
fynske herregårdsnavn Dallund, fra først af et
landsbynavn, lunden ved dalen. Lad mig lige
nævne, at Søren Kierkegaards navn ikke heller be
tyder gravplads, det betyder den gård, som sogne
kirkens fæstebonde driver. Den store Reersødigter
har altså et sjællandsk fornavn Thorkild, og et
jysk efternavn Gravlund, symbolsk for denne dig
ter af jysk-sjællandsk æt.
Thorkild Gravlunds farmoder, Mette Kirstine
Hansen, født 4/s 1825 i Varpelev, var datter af
lærer Hans Markus Hansen, født d. 8. maj 1785 og
død 2b/s 1859. Han er sandsynligvis af østsjællandsk
bondeæt. Hans datter Mette Kirstine må have væ
ret en kraftig og villiestærk kvinde. Hun bliver o.
1851 gift med gæstgiver Thorkild Nielsen i StoreHeddinge, veteran tra treårskrigen, og hun gennem
fører, at hendes første søn, Thorkild Gravlunds
fader Hans Markus Gravlund Nielsen, født 24A
1852, får navn efter sin morfader Hans Markus
Hansen og sin farmoder Else Marie Gravlund, men
ikke efter sin farfader, gårdmand Niels Jørgensen.
De andre børn i ægteskabet kommer derimod til at
hedde Niels efter farfaderen og Dorthe, et navn
som synes at mangle i Sigerslevætten. Denne far
mor har den lille Thorkild kendt i sin barndom.
Hun har til julen 1887 foræret ham en lille notits
bog, ganske tarvelig, og den har den otteårige dreng
efter faderens råd benyttet som dagbog, formentlig
det ældste skriftstykke bevaret fra den vordende
forfatters hånd. De fleste af indførslerne i den i
tre måneder førte dagbog er ordet Intet (sket), de
øvrige indførsler oplyser mest om besøg i det på
den tid ganske afsidesliggende lærerhjem, eller om
besøg inde i byen, d. v. s. Reersø. Fra sin farfader
har Gravlund arvet et par medailler, omtalt i en
kronik i Flensborg Avis d. 5/i2 1936. Den ene var
en mindemedaille for den faldne general Schleppegrell med denne indskrift: »Som kæk soldat forgu
det af soldater, med smil om munden foran og til
hest, på sejrens dag blandt kugler og granater, du
fik den død, som huede dig bedst«. Den anden medaille er en mindemedaille for den jyske hedes op
dyrkning, hvor den gæve kriger fra Isted trøster sig
for nederlaget 1864 med H. P. Holsts ord fra 1872:
»For hver et tab igen erstatning findes, hvad udad
tabes, det må indad vindes«, hvad sønnesønnen
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ingenlunde vil give farfaderen medhold i. Borgme
ster Jensen Stevns i Store-Heddinge har fortalt en
erindring om gæstgiver Thorkild Nielsen. Nogle
læredrenge i Store-Heddinge ville fejre deres svende
brev med at bestille romtoddyer hos ham, men det
kunne de drenge ikke få, de kunne få et godt fad
æbleskiver med sukker. Denne farfar har Thorkild
ikke kunnet kende, han døde allerede d.
1876,
godt tre år før sønnesønnens og navnens fødsel.
Går vi nu fra den fædrene over til den mødrene
slægt, så var hans morfader Lars Jacobsen Tha
stum, lærer i Jordløse ved Tissø og død Uge 51 år
gammel d. 23. juli 1862, godt 17 år før dattersøn
nens fødsel. Morfaderen var gårdmandssøn fra
Hem i det sydlige Salling vest for Skive. Han var
født d. 20. juli 1811, søn af gårdejer Jakob Peder
sen Thastum fra 0. Lyby og af hans hustru Jo
hanne Lauridsdatter Thastum, døbt d. 3% 1780 i
Hem. Disse oplysninger har Gravlund modtaget
fra sin ven, rigsarkivar Svend Aakjær, dengang
Viborg, som har givet ham endnu langt flere oplys
ninger om disse bondeslægter fra det sydlige SalUng, end vi her finder det rimeligt at anføre. Svend
Aakjær, der jo er fjandbo, beklager, at han ikke
kan hilse sin ven Thorkild som ægte fjandbo, idet
Fjendsherredsnavnet Thastum må være indkom
met gennem ældre mødrene led i moderens sallingæt. Ved vi god besked om morfaderens slægt,
ved vi desværre kun lovlig lidt om selve morfade
ren, lærer Lars Thastum i Jordløse, dimitteret fra
Lyngby lærerskole i Djursland 1832. Han omtales
i biskop Mynsters kendte visitatsdagbøger, hvor
der II s. 64 siges om Lars Thastum i 1848: »Han
katechiserer kun så som så, men er ellers duelig
og flittig, og skolen er i god stand. Læsning mg,
skrivning godt, religion mg, regning tgx, indbyrdes
undervisning godt, gymnastik godt«.
Mærkelig nok findes der ingen oplysninger fra
Aakjærs side om Gravlunds mormoder Severine
Markussen, født i udkanten af Holstebro den 27.
juni 1812. Hun blev hjemmedøbt og fremstillet i
Holstebro kirke d. 4. september 1812. Hun var
datter af urmager Markus Sørensen, rimeligvis fra
Måbjærg, og Anne Elisabeth Henriksdatter. Denne
gamle mormor har Gravlund omtalt i en gribende
kronik »En lille Kone« i Flensborg Avis d. 27. au
gust 1939, få måneder før sin død d. 4. december
samme år. Det hedder, i denne kronik:
»Hun var kun en lille kone, og derfor er vi, der slægter
fra hende, ikke af de langbenede. Man kan sige om os, at
vi har sat bag for tidligt. Hun kom til verden 1812 i et
husmandssted udenfor Holstebro. Hendes far og farfar
var selvlærte ursmede og lavede sære klokkeværker med
kukmand og kunster i. Ursmeden grov noget af sit hus ind
i en kæmpehøj, troede ikke, det kunne skade, og troede
det alligevel, for da den lille tøs en tid var kommet af
syne, troede de, hun havde været taget ind i kæmpehøjen
og været i de underjordiskes hænder og kommet til at
ligne dem, fordi hun altid var så lille.«
Seks år gammel kom Severine ud at tjene, og hun vog

tede gæs i heden. En aften, hun kom hjem til sin hus
bond med gæssene, havde hun en køn tallerken i sit mad
klæde. Det viste sig ved nærmere eftersyn at være en
hugorm, der lå trillet sammen, og barnet havde taget den
op, men hugormen slog hende ikke, hun havde nemlig
været i de underjordiskes hænder, og derfor skånede hug
ormen hende.«

Mormoderen havde selv fortalt Thorkild det
guds under, da hun selv var over 70, og drengen
godt fire år. Hendes fortællinger, hendes opdra
gelse gik ham aldrig af minde. Det gjorde ikke for
hende noget som for hendes datter, at drengen viste
sig mørkeræd, men viste han ondskab ved dagens
lys, tog hun ham i nakken og bøjede hans hoved
mod jorden og sagde: »Din usselryg’«. Thorkild
glemte aldrig sin mormoder, som havde levet sit
lange, hårde liv efter sin mand, lærer Jakob Thastums altfor tidlige død med ukueligt mod. »Hun
var stor, fordi hun var så lille,« siger dattersønnen
med stolthed om hende.
I Severines ægteskab med lærer Lars Thastum
kom Thorkilds moder Jensa Nikoline Thastum til
verden i Jordløse skole ved Tissø d. 8. maj 1854.
Hun var kun otte år, da hendes fader døde d. 23.
juli 1862. Hvorledes hun og hendes moder, Seve
rine Markussen med de mange børn, havde fristet
det tunge liv, som dengang vår beskåret enker og
faderløse, ved jeg foreløbig ikke, heller ikke, hvor
og hvornår hun mødte sin fremtidige ægtemand,
lærer Hans Markus Gravlund Nielsen, fra l2/i 1875
andenlærer ved Rye skole ved Gørlev. Vi ved, at
det unge lærerpar blev viet i Jordløse kirke d. 15.
november 1878, hun var da godt 24 år gammel.
Den ældste søn Thorkild kom til verden næsten på
nimånedersdagen d. 16. aug. 1879 i Reersø skole.
Moderen havde digteriske evner, rimeligvis i arv
fra sin moders ursmedefamilie i Holstebro, hun
skrev mange vers og havde let ved at føre pennen
i husmoderblade og den slags. Fra denne moder
har Thorkild sikkert arvet sine digteriske evner,
ligesom han har arvet sine historiske evner fra sin
fader. Rimeligvis er moderen skildret både her og
der i sønnens vældige forfatterskab, jeg har lige
nævnet, at hun var Ømor i sønnens stenalderroman
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fra Reersø og opland »Vejrets folk«. Direkte
erindringer om moderen sådan som om mormode
ren har vi desværre ikke, men nogle få breve er
bevaret i sønnens store samlinger på Dansk Folke
mindesamling, vidnende smukt om hendes kærlig
hed til ham, hendes øjesten. Et brev til den store
dreng ender med de ord: »Lev vel. Du skal jo være
kjæk, du skal lære at blive en mand med tiden som
din fader, så vil jeg være stolt af dig.« I et brev
fra Hillerød i 1894 skriver moderen: »Jeg seer til
alle drenge på gaden, men jeg seer aldrig een, jeg
synes er så god, som min dreng.« Moderen døde i
en høj alderdom, kun tre år før sin søns død. I
sine sidste seks år førte Gravlund dagbog over
vejret og dets stemninger over Reersø. 1 sin vejr
dagbog for 30. dec. 1936 skriver han: »Min moder
døde 29/i2 formiddag ved kl. 10. Jeg kom ikke til
stranden den dag.«
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