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En udtalelse fra Dansk Slægtsgaardsforening

1 anledning af den forestående ejendomsvurde
ring henstiller Dansk Slægtsgaardsforenings hoved
bestyrelse til vurderingsmyndighederne, at man
undgår en generel opvurdering af danske land
brugsejendomme. En sådan har ikke fuld begrun
delse i de faktiske forhold. - Man skal herunder
pege på:
1. Alle landbrugsejendomme, der erhverves med
andre formål end at være købers hoved
erhverv ved normal landbrugsbedrift, bør ud
gå af den vejledende handelsstatistik. Det er betænkeligt, at formål som fordelag
tig boligerhvervelse gennem køb af landbrugs
ejendomme, skattemæssige fordele ved sam
drift af landbrug og andre erhverv, eller andre
formål, der er landbruget uvedkommende,
skal tvinge ejendomspriserne i vejret til skade
for den ejendomssøgende landboungdom og til
besværliggørelse af generationsskiftet, men det
vil være en fuldkommen utilbørlighed, om
dette forhold gennem opvurdering fører til
forhøjelse af landbrugets byrder eller giver et
falsk velstandsbillede. 2. Det er lovens forudsætning, at vurderingen
omfatter en tom ejendom pr. 1. september,
men handelsstatistikken omfatter de normale
årstidsinvesteringer i form af jordbehandling,
gødskning, besåning, forrentning og beskat
ning m. m. og må derfor ligge væsentlig højere
end vurderingssummen. -

$

Denne investering udgør mindst 30 pct. af
ejendomsværdien i løbet af et år. Hvis vurderingssummen ligger i nærheden
af handelsprisen, vil ejendommen derfor være
vurderet for højt. 3. I de fleste handler indgår en sælgerprioritet,
som på grund af dens risikobetonede placering
ofte kun har en handelsværdi på godt halv
delen af obligationernes pålydende. Sådanne
prioriteter sætter den nominelle købesum i
vejret, men er ikke udtryk for ejendommens
virkelige værdi, hvad der bør tages hensyn til
ved vurderingsansættelsen. 4. Med respekt for lovens bestemmelser om, at
ansættelsen skal ske under hensyntagen til
ejendommens værdi i handel og vandel, bør
der ikke alene tages hensyn til dens handels
værdi, men i lige så høj grad til dens afkastningsevne ved normal landbrugsdrift. Andre faktorer er medvirkende til, at de of
fentliggjorte handelspriser ikke giver noget reelt
udtryk for landbrugsejendommenes brugsmæssige
og handelsmæssige værdi til landbrugsdrift i nøgen
tilstand.
Fordi en begrænset del af danske landbrugs
ejendomme gøres til spekulationsobjekt er det ikke
forsvarligt ved fornyet opvurdering at pålægge
landbruget nye offentlige byrder.
Dansk Slægtsgaardsforening skal derfor ind
trængende henstille, at man undgår en ny for
højelse af vurderingssummerne.
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Slægtsgaardsforeningens
oplysningsskrifter

Talende sten

»Meddelelser fra Dansk Slægtsgaardsforening«
foreligger nu med følgende skrifter:

Nr.
-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Beskrivelse af en landbrugsejendom.
Statens førsteret til landbrugsjord.
Kreditforeninger, Kreditforeningslån m. m.
Slægtsgårdsdeklaration.
Skattemæssige problemer ved handel.
Forpagtningskontrakt (ventes færdig om
kring 1. maj).

Enkelteksemplarer udleveres gratis til medlem
merne. For ikke-medlemmer betales 2 kr. for
nr. 1 og 6, 1 kr. for nr. 2, 3, 4 og 5. Flere eksem
plarer til skoler m. fl. rabat.

Forpagtningskontrakt.
Fra mange sider har Slægtsgaardsforeningen
modtaget henvendelse om at lade udarbejde en
forpagtningskontrakt, der kan bruges som vej
ledende udgangspunkt for slægtsgårdsejere.
En sådan ramme-kontrakt er nu under udarbej
delse, og efter at den nu har været til behandling
i hovedbestyrelsen, håber vi at kunne bringe den
i næste nr. af »Slægtsgaarden«. Den vil derefter
snarest blive udsendt som særtryk i serien »Med
delelser fra Dansk Slægtsgaardsforening«, og den
ene spalte på hver side vil stå blank, således at
der er rigelig plads til personlige tilføjelser.

Flintflækker af oldtidsvåben.

Mange medlemmer
har efterkommet formandens henstilling i oktober
nummeret og har indmeldt flere nye medlemmer.
— Skulle De endnu ikke have skaffet nye medlem
mer, som må kunne findes blandt naboer, slægt
eller andre bekendte, bedes De nu benytte det i
bladet nr. 103 indlagte brevkort, hvoraf flere er
til tjeneste ved henvendelse til Slægtsgaardskontoret, som gerne venter at høre fra Dem. -

Ny adresse: Skolebakken 107, Virum.

Der hviskes ved gård og ved hus, hvad er hændt,
en sang om en svunden verden,
hvor dagværk stille og skjult er sket.
Det suser, når skumringens stjerner står tændt,
om menneskers glemte færden
og sejre, som ingen har set.
Det hilser fra liv, der er levet
vel oftest i skønhed og troskab og pligt.
Det gælder for liv som for digt:
Det bedste blev aldrig skrevet.

Mads Nielsen.

BOLINDER
MUNKTELL
den førende
mejetærskerlinie

Munktell-linien omfatter en række

driftssikre mejetærskere, kendt
for kvalitet og høj arbejdsydelse
- alle konstrueret i

overensstemmelse med tidens krav

for en moderne mejetærsker.

MUNKTEILS

MST-901, SVz’» selvkørende,
kendt verden over for sin høje arbejdsydelse
og standard, hydr. betjening af skærebord
og vinde-udstyret med 4 rystere og 67 hk
Perkins dieselmotor.

MST-52, 5’, bugserede,

med alt pladearbejde i galvaniseret plade,
cylinder af sværeste konstruktion, hydr. be
tjening af skærebord og vinde. Kan leveres
med kørner og sorterer.

S-600, 6’, bugserede,

en revolutionerende mejetærsker, der bryder
på flere punkter med de hidtil kendte prin
cipper, mindre rystespild, galvaniseret plade
overalt, stor arbejdsydelse og kvalitet for
hver krone.

MST-751 D, 7 xbi selvkørende, hydr. betjening af skærebord og vinde, 4 cyl. 62 hk Perkins dieselmotor, trinløs
indst, af kørehastigheden, galv. plade og støvtætte kugle
lejer overalt, robust konstruktion.
S-1000, 10’, selvkørende. Trinløs indstilling af kørehastig
heden fra 1.5 til 20 km, kraftig cylinder med stor diameter,
4 rystere, galv. plade overalt. 79 hk Pentadiesel.

l/IIAAkl Send m'9 uforbindende nærm. opl. vdr.
KUrUN MST-901, MST-52, S-600, MST-751 D,
S-1000 (det ikke ønskede bedes overstr.)

U

Navn :

_____ _________________________________

DANSK LANDBRUGS
AN DELS-MASKININ DKØB

St i 11 i n g :______________________________________

ULLERSLEV . TELEFON 22

Adresse______________________________________
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SLÆGTSGAARDSARKIVET I 1959
Der er i 1959 udsendt 81 stk. folketællingsunder
søgelser, og ved årets udgang var dermed udsen
delsen af folketællingsundersøgelser å jour med
de i årets løb af Slægtsgaardsforeningens medlem
mer udfyldte og indsendte skemaer med oplysnin
ger om slægtsgården og dens beboere nærmest
nutiden.
Udgifterne ved folketællingsimders^gelserne og deres
forsendelse i 1959:
Udskrivning, afskrivning, papir og kuverter
af og til 81 stk. folketællingsundersøgelser 423.15 kr.
Porto til 81 breve.........................................
24.30 kr.
81 stk. folketællingsundersøgelser har ialt
kostet ......................................................... 447.45 kr.
Gennemsnitlig pr. stk...................................... ca. 5.52 kr.

1955:
1956:
1957:
1958:
1959:

130
134
164
315
81

Til sammenligning:
stk. tilialt 637.40 kr. Gns. pr. stk.: ca. 4.90 kr.
stk. tilialt 629.60 kr. Gns. pr. stk.: ca. 4.70 kr.
stk. tilialt 858.80 kr. Gns. pr. stk.: ca. 5.24 kr.
stk. tilialt 1600.60 kr. Gns. pr. stk.: ca. 5.08 kr.
stk. tilialt 447.45 kr. Gns. pr. stk.: ca. 5.52 kr.

NB! Slægtsgaardsarkivet skylder medarbejderne,
hr. J. P. Christensen, hr. H. Jeppesen og hr. Albert
Larsen, en stor tak for deres gode og påskønnelses
værdige arbejde med udskrivningen og afskrivnin
gen af de 81 stk. folketællingsundersøgelser i 1959.

Store undersøgelser m. m.
Med hensyn til de af Slægtsgaardsarkivet udførte
og udsendte større arbejder (undersøgelser, diplom
påskrifter, afskrifter m. m.) kan oplyses, at der i
1959 er udsendt 41 stk. til en samlet betaling af
3397.90 kr.
1955:
1956:
1957:
1958:
1959:

27stk.
32stk.
43stk.
31stk.
41stk.

Til sammenligning:
til en samlet betaling
til en samlet betaling
til en samlet betaling
til en samlet betaling
til en samlet betaling

af
af
af
af
af

2900.90
3532.80
3600.25
3363.60
3397.90

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

NB! Pr. 31/12 1959 var der 19 større under
søgelser i arbejde, medens 12 var bestilt, men
endnu ikke påbegyndt.
Når arbejdet med udførelsen af de 41 stk. større
undersøgelser m. m. i 1959 har kunnet finde sted,
skyldes det en god og påskønnelsesværdig indsats
af de herrer: J. P. Christensen, P. Rønn Christen
sen, H. Jeppesen og Albert Larsen.

Til sammenligning: 1955: 3 stk., 1956: 4 stk.,
1957: 9 stk., 1958: 7 stk., 1959: 7 stk.
NB! Pr. 31/12 1959 var der undersøgelser i
gang til 5 diplompåskrifter.
Breve.
Indgåede breve i 1959 ......................................
Udgåede breve i 1959 med individuelt indhold
Udgåede breve ialt i 1959 ..............................

Til sammenligning:

1955:
1956:
1957:
1958:
1959:

Indg. breve

Udg. breve

Undersøgelser

205 stk.
214 stk.
210 stk.
234 stk.
252 stk.

211 stk.
298 stk.
251 stk.
242 stk.
255 stk.

130stk.
134 stk.
164 stk.
315 stk.
81 stk.

Breve ialt

525 stk.
432stk.
415stk.
557stk.
336stk.

Gæster i Slægtsgaardsarkivet.
Der har i 1959 været 99 gæster i Slægtsgaards
arkivet.
Til sammenligning: 1955: 84 stk., 1956: 103
stk., 1957: 84 stk., 1958: 64 stk., 1959: 99 stk.

Slægtsgaardsarkivets samlinger m. m.
Slægtsgaardsarkivet har i 1959 som gave mod
taget adskillige dokumenter, optegnelser, billeder
og udklip samt selv ladet foretage en mængde
avisudklip vedrørende danske gårde og danske
slægter. Som en særlig værdifuld gave må nævnes
et håndskrevet værk om Hørup sogns ejendomme
og slægter, skænket 13/10 1959 af Dansk Slægtsgaardsforenings æresmedlem, hr. rentier Christen
Lassen, Tinggaard, Skovby, Als.
Ved køb har Slægtsgaardsarkivet i 1959 erhver
vet sig Jens P. Jensens store manuskript om
»Sejerø 1663-1891« samt forskellige småtryk af
topografisk og personalhistorisk art.
Ved flytningen af Dansk Slægtsgaardsforenings
kontor 1/11 1959 fra Niels Juelsgade nr. 14, 2. sal,
København K., til Skolebakken 107, Virum, mod
tog Slægtsgaardsarkivet en større mængde af for
eningens ældre arkivalier m. m., hvis registrering
og indordning i Slægtsgaardsarkivets samlinger
straks påbegyndtes og påstod ved årets slutning.
København, januar 1960.

sign. P. K. Hofmansen,
arkivar.

Diplomer.
Der er i 1959 udført 7 stk. diplompåskrifter til
en samlet betaling af 212,00 kr.

252 stk.
255 stk.
336 stk.

Slægtsgaardsarkivet,
Det kgl. Bibliotek,
København K.
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GENERALFORSAMLINGER
i februar måned
HADERSLEV AMT holder generalforsamling på
»Harmonien« i Haderslev fredag den 26. februar
kl. 14.30. Landsbestyrelsens formand, gårdejer
Chr. R. Christensen deltager i mødet. Mød talrigt
op, tag slægt, bekendte, damer og gårdens ung
dom med!

VEJLE AMT holder generalforsamling på Høj
skolehjemmet i Vejle fredag den 4. marts kl.
14.30. Også i dette møde deltager landsbestyrel
sens formand Chr. R. Christensen, og også her
bør der finde stort fremmøde sted. Husk damerne.

18 ÅR FOR SLÆGTEN
Lidt om fru Nina Sørensens arbejde med at udfor
ske sin mands slægt.

En dag i sommeren 1959 kunne man i »Kolding
Folkeblad« (mrkt. »Abra«) læse en artikel om det
store arbejde for at udforske sin mands slægt, som
fru Nina Sørensen, Haastrup, har udført i de sid
ste 18 år for som arbejdets strålende klimax at
samle så mange som muligt af de 300 nulevende
slægtninge til en fest. Det blev til 130, der gen
nem 19 slægtled har kunnet føres tilbage til 1442.
Fru Sørensen, som er gift med sognefoged Abra
ham Sørensen, Haastrup (Jylland), fortæller til
bladet, at det hele begyndte med, at hun i 1941
fik fat i et par bøger, hvori slægten var nævnt. I
forvejen var fruens egen slægt blevet udforsket af
et par af hendes søskende, og nu mente hun, at
hun passende kunne gå i gang med sin mands.
Fru Sørensen cyklede rundt til nabosognenes
præster og granskede kirkebøger, endevendte
slægtsarkiver i København, Viborg, Aabenraa og
Flensborg - og brik på brik blev lagt på plads i
den brogede mosaik, der udgør slægten. Resul
tatet er blevet en slægtsbog på 70 sider. Fru Sø
rensen er i fuld gang med et nyt afsnit af slægts
forskningen, der skal katalogisere nogle af de ind
giftede slægter i de første slægtled. Desuden vil
hun udarbejde et billedsupplement.
Ved siden af alt dette har hun haft tid til at
varetage et hverv som rejsesekretær for Dansk

De står og sludrer sammen.

Slægtsgaardsforening i Vejle amt - og noterede sig
sidste år for ca. 70 nye medlemmer.
Fru Nina Sørensen fortæller, at slægten fra 1442
og frem til 1680 bestod af lutter lærde folk, d. v. s.
teologer, jurister og finansmænd.
I 1680’erne giftede en datter sig med en land
mand, og dermed lagdes grunden til 200-årig
bondestand i slægten. Men der var ikke tale om
almindelige fæstebønder. Man var undergivet Koldinghus rytterdistrikt, og efterhånden som tiden
gik, og avlsbrugerne fik flere penge mellem hæn
derne, overgik gårdene til selveje. De medlemmer
af slægten, der giftede sig i 1880’eme, blev spredt
i alle mulige erhverv.
Tre gårde på egnen er i øvrigt endnu i slægtens
eje, idet ejerne nedstammer fra ægteparret Mette
Nicolaisdatter og Søren Abrahamsen, der var født
i Skærup i henholdsvis 1776 og 1796. Det drejer
sig om »Skærupgård«, der ejes af Kirstine og Johs.
Sørensen, »Bollegård« i Herslev, som drives af
gdr. Søren Sørensen, ugift, samt »Kjærsgård« i
Kongsted, Bredstrup sogn, som ejes af Else og
Hans Kjær Poulsen. Den er i øvrigt sognefoged
Abraham Sørensens fars fødegård.
(Fortsættes side 9)
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Af slægtsgården »Hvidet«s historie
----------------------------- Af gårdejer Chr. Michelsen, Lendum ----------------------- :-----------------Den 14. oktober 1825 mødte konstitueret auk
tionsforvalter i Horns herred kongelig majestæts
birkedommer, konstitueret byfoged og byskriver i
Frederikshavn, herredsfoged og herredsskriver i
Horns herred, auktionsforvalter de samme steder
Anders Nikolaj Hvass i gården »Hvidet« i Len
dum sogn for ved offentlig auktion at bortsælge
denne gård for resterende kongelige skatter.
Auktionen var forud publiceret i overensstem
melse med plakaten af 22. april 1817, hvilket be
mærkes af hensyn til Det kongelige danske Cancellis cirkulære af 5. november 1825. Gården blev
opråbt på følgende vilkår:

1. Køberen betaler alle fra nytår 1824 for
faldne skatter og alle fremdeles forfaldne skatter,
afgifter og tiender og overtager bankhæftelsen.
2. Køberen betaler alle de på auktionsskødet og
dettes tinglæsning løbende omkostninger.
3. Ejendommen kan tiltrædes, så snart approba
tion meddeles.
4. Købesummen betales, så snart approbation
meddeles, eller der stilles for dennes betaling an
tagelig selvskyldnerkaution.
5. Konge-, kirke-, korntiender medfølger i kø
bet, hvorpå der hviler en gæld af 8 rbd. 4 mk.
Men da der på disse vilkår intet bud fremkom,
blev gården påny opråbt på samme vilkår, dog
med den forskel, at skatterne først svares fra be
gyndelsen af året 1826. Derefter blev Christoffer
Nielsen af Hammerholt i Hørmested sogn højest
bydende med den sum 20 rbd. sedler, hvorpå han
fik tilslag i forventning om approbation.
»Og da dette bud nu er approberet, og køberen
har betalt den nævnte købesum, tilskødes han her
ved i overensstemmelse med conditionerne gården
»Hvidet« af hartkorn 4 tdr., 2 skp., 1 fjdk., 1 al
bum.
Til bekræftelse under min hånd og embedssegl.
Frederikshavn, den 26. marts 1826. Hvass«.
(Segl: F. VI. R., Horns herreds justitspoliti- og
notar seigl). Læst på Horns herreds ting den 26.
september 1827 og indført i pantebogen Nr. 4,
pag. 11.

Ovennævnte Christoffer Nielsen af Hammerholt
i Hørmested sogn udstedte den 29. september
1827 skøde (tinglæst den 30. april 1828) på går

den »Hvidet« matr. nr. 12 a af Lendum by og
sogn, Horns herred, Hjørring amt, til Hans Jeppe
sen (Hahle) født den 25. august 1765 i Hahle,
Hørby sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt,
og dermed blev han første ejer af slægtsgården.
Hans Jeppesen blev gift 5. februar 1811 med
Karen Margrethe Jensdatter, Vange, født den 20.
juli 1777 i Vange Nørregård, Torslev sogn, Dron
ninglund herred. »Hvidet« kostede da 50 rbd.
sedler.
Hans Jeppesen og hustru Karen Margrethe
havde fire børn:
1. Jens Hansen (som arvede gården), f. 12. sep
tember 1813.
2. Kjersten Hansdatter, født 7. april 1815. Blev
gift med Christen Knudsen, Lille Haabendal.
3. Christen Hansen, født 18. februar 1817.
4. Lars Hansen, født 24. maj 1819. Disse to
sidste har jeg endnu ikke fundet yderligere oplys
ninger om.
Den 21. juni 1847 udstedte Hans Jeppesen
skøde (læst 16. februar 1848) til sønnen Jens Han
sen for 600 rbd. sedler plus aftægt.
Denne blev således anden ejer af slægtsgården,
og han blev gift den 16. marts 1849 med Mette
Nielsdatter, født i Lille Nygård, Lendum sogn,
den 12. maj 1821.
Den 20. februar døde Hans Jeppesen som aftægtsmand i »Hvidet«, og den 18. april samme år
døde hans enke som aftægtskone i »Hvidet«.
Jens Hansen og hustru Mette Nielsdatter fik tre
døtre:
1. Ane Margrethe Jensdatter, født den 22. juli
1849.

Som gården så ud 1914-1945, da den - bortset fra
stuehuset - brændte.
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2. Kirsten Marie Jensdatter, født den 19. de
cember 1851.
3. Kristiane Jensdatter, født 17. marts 1854.
Den 15. november 1893 døde Jens Hansen som
gårdmand i »Hvidet«, og hans enke fik tinglæst
adkomst til ejendommen. ,
Den 9. januar 1902 udstedte Mette Hansen
skøde (læst 15. januar 1902) på »Hvidet« til svi
gersønnen Jens Michelsen, født 31. marts i Holm
stol, Skannerup sogn, Gern herred, Skanderborg
amt for 20.000 kr. plus aftægt.
Han havde været bestyrer for svigermoderen
siden hendes mand døde. Og han var den 14. au
gust 1881 blevet gift med slægtsarvingen til »Hvi
det«, Ane Margrethe Jensdatter.
Den 1. juni døde Mette Hansen som aftægts
kone i »Hvidet«.
Ane Margrethe og Jens Michelsen fik fem børn,
hvoraf den første Mette Magdalene Lydia blev
født på Vedøgård pr. Kolind, hvor de da var in
spektørfolk, den 18. februar 1883. Den anden
Jens Michael Valdemar blev født i Aarhus den 6.
august 1885. Den tredie Christian Frederik Harald
blev født på Knigården, Ørum sogn, Nørre-Dyrs
herred, Randers amt, den 11. august 1887. Det
fjerde barn, Carl Thorvald Foss blev født i »Hvi
det« den 31. maj 1890, og det femte Johannes
Edvard Foss blev ligeledes født i »Hvidet« den
28. september 1894.
Den 1. november 1916 overtog Christian Fre
derik Harald »Hvidet« i forpagtning og blev den
30. oktober 1917 gift med Juliane Kristiane Chri
stensen, født i Lerbjerg, Lendum, den 11. april
1891, datter af Christen og Semine Christensen.
Den 20. august 1919 døde Jens Michelsen som
rentier i Lendum by, og hans enke fik den 1. ok
tober 1919 tinglyst adkomst til »Hvidet«. Den

18 ÅR FOR SLÆGTEN
(Fortsat fra side 7)

Også i København har slægten sat sine spor,
nærmere bestemt Nyboder, der blev opført af fa
miliens bygherre Villum Mortensen Rosenvinge,
Helsingør, sammen med to andre bygherrer. I
slægtens annaler er udførligt omtalt, hvordan de
tre bygherrer i 1636 sluttede kontrakt med Chri
stian den Fjerde om det berømte sømandskvarters
opførelse.
På journalistens spørgsmål om, hvornår slægten
havde sin egentlige storhedstid, giver fruen dette
fortrinlige svar:
- Jeg vil svare med at sige, at man ikke behø

»Hvidet« i dag set fra luften.

2. oktober 1920 udstedte Ane Margrethe Michel
sen skøde (læst den 13. oktober 1920) på »Hvi
det« til sønnen Christian Frederik Harald for
60.000 kr. (ejendomsskylden var da 37.000 kr.).
Ane Margrethe døde i november 1930 i Lendum
by.
Kristiane og Christian Michelsen fik tre børn:
Esther Margrethe, født den 28. februar 1919.
Mary Minna, født den 12. september 1920, og
Jens Ejner, født den 7. april 1928.
Den 15. oktober 1956 udstedte Christian Mi
chelsen skøde (læst den 19. oktober 1956) til
svigersønnen Oskar Sigurd Nielsen, født 30. maj
1914 på Hammerholt, Torslev sogn, Dronning
lund herred, Hjørring amt, søn af gårdejer Niels
Christian Nielsen og Johanne Marie Larsen. Han
blev den 26. juli 1956 gift med slægtsarvingen til
»Hvidet« Mary Minna Michelsen.

ver at nedstamme fra en hertug for at være adels
båren. Vor slægt var en slægt af bondeadel, et ord,
som jeg mener, godt kan bruges i denne forbin
delse.
I øvrigt kan De få mit syn på den sag i et af
Holbergs epigrammer fra hans »Moralske tanker«.
Han siger her:

»Det kommer ikke an på, hvem der har stude
ret mest, men hvem der har studeret bedst, og når
så er, kan jeg heller ikke se, at man jo med lige
så stor føje kunne give en doctorhat eller en magi
sterhat til en agermand som til en grammaticus.
Derfor raisonnerede bondedrengen i commoedien
ikke så ilde, da han holdt Peder Christensen for
den lærdeste mand i byen, efterdi han havde
antaget en forfalden gård og gjort den til en af de
bedste . . .«

Slæotsg aarden
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PARTIKULIER
Slægtsgårdens gode ven,
postmester P. E. Jensen, Bogense,
har sendt os følgende:

No sedder Mæ aah Ann-Mari
i Glans aah Herlihied;
jowwest, de gik en bette Ti,
aah A bløw døgti fied.
A sow saa læng hwæ jennest Muen;
hwafor sku A sto op?
Men snaar de stik Mæ som en Tuen,
A wah en Dowenkrop.

De æh ed rejti Hundelyw,
- nej Pokker sku væh Bohn en slævver sæ saa skøw aah styw,
en knap ka foh si Ohn.

Aah træffer A en Daw Jens Bak,
Kræn Swendsen aah P. Bohn,
A ka et rejti fall i Snak,
skønt A haar gue Stohn.

Aah Vejred blywer wahr aah wahr,
de kenner en saa godt;
den Daw, da vi ska te aah harr,
æh Vejred oltihr waadt.

Di snakker om djæ Kyhr aah Hejst,
om hudden Kuent stohr,
om hwekken Slawls dæh æh den bejst
men A haar ingen Gohr.

Omkreng Set. Hans, naar olt sku grow,
saa maa en renn aah trep,
om et ledt Rehn sku vihs’ sæ, jow,
jowwest, nej et en Drep.

Aah sejer A, hwa di ska gyhr,
di hører knap dæhpo;
nej A æh færdi mæ aah kyhr,
de ka A nok faahsto.

Men naar vi saa ska te aah høhst
di Flowbien te noh Kuen,
saa Rehn aah Rehn de æh de føhst,
en sier hwæ jennest Muen.

A blywer snaar saa suhr aah twær,
de sejer Ann-Mari,
aah Kuenen æh wal den især,
dæh saahn naahd ka si.

Engaang imell - de sjalden skier æh Awlen nowelohn;
saa falder Prisen nier aah nier,
nej Pokker sku væh Bohn!

Vi længes etter Gohr saa tit,
- faah nuer de æh en Gaahd men A faahstohr, te lih mæ jit
æh Kuenens Øwen waahd.

Sku Gohren gi en bette Klat,
saa ledt en ku legh hen,
saa gohr de hiele jo te Skat,
de ærgrer bare jen.

Vi længes etter Gohr aah Maall
aah Løjt oh Mogh aah Dyhr,
vi længes etter Laah aah Staal 1
aah etter gue Kyhr.

Aah om noh Kyhr sku gi ledt mihr
end Bøjens Gemmelsnit,
dæh æh jo manne, manne flihr,
som æh de rehne Skidt.

Faah sier vi aah en Gaang imell
en Kow po Gaahden hier,
saa er’ed jen, som di veil seli,
faahd’ den duhr et mier.

Mæ Folkenn æd dæh oltihr Vrøwl,
de kenner en saa nøwh;
nej Pokker sku da ha de Bøwl,
læh ajer bare prøwh.

Vi længes etter Slæw aah Slid
aah hiele Gohrens Bøwl;
sjel etter de som et vi lidd,
ja etter Folkenns Vrøwl.

Si de wah jo en dawle Snak,
hwodan de wah saa strængh;
aah saa saah A Fowall aah Tak,
A haj jo da ledt Pengh.

Vi ku wal kyev en Gohr igjen;
men Gohren ka et foes,
den jennest Gohr, den jennest jen,
nej de ka olie noes.

P. E. J.

A soli mi Gohr mæ Mark aah Haw
aah Hejst aah Kyhr aah Kwier;
no sku A ha mi gue Dawh,
A bløw Partikulier.
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Rasmus Rask mindes
På slægtsgården Egelund ved Nymark station
på Fyn vil der nu blive rejst en mindesten for
sprogforskeren, professor Rasmus Rask. Gården
ejes af vort medlem, gårdejer N. Kr. Rask og fru
Julie Rask, som er en flittig medarbejder ved
» Slægtsgaardsbladet «.
N. Kr. Rask er en slægtning af det fynske sprog
geni, som jævnlig opholdt sig på Egelund i årene
1825-32.
En sten på et par tons er fremdraget på gårdens
marker og vil blive forsynet med inskription og
opstillet i haven, som desuden er fuld af botaniske
sjældenheder.

Retssager om slægtsbog
I løbet af efteråret har pressen bragt nogle
meddelelser om, at »Dansk Slægtsforskning« i
Fredericia har anlagt sag mod nogle kunder for
at tvinge dem til at betale nogle bøger, som kun
derne har vægret sig ved at modtage.
På given foranledning skal vi meddele, at Dansk
Slægtgaardsforening ingen forbindelse har med fir
maet »Dansk Slægtsforskning«.
Vi advarer mod de forvekslinger, som navne
ligheden kan give anledning til.

Fra vornedskabets tid
Den 9. januar 1592 stod jomfru Mette Urne Eriksdatters bryllup i Odense med en af Absalon Giøs
karle, Hans Strangenette fra Liefke i Preussen.
Jomfru Mette var datter af Erik Urne til Hinde
mal. Hun døde 1607 og Hans Strangenette allerede
1598, idet han d. 9. september blev passet op af
sine brødre, da han var på vej hjem fra landsting
i Odense, hvor han havde vundet en sag imod
dem, og ved Aasum blev hugget ihjel af dem
(med deres høleer), hvorfor gemingsmændene
senere blev henrettet, parterede og lagt på stejle.
Hans Strangenette og fru Mette og deres lille
datter Karen blev begravet i Gråbrødre kirkes kor.
Deres ligsten blev kobberstukken af Bircherod og
tegnet af Abildgaard.
Således lyder beretningen i de gamle annaler,
kort og knap, uden kommentarer. Vi ser det hele
for os, og vi fyldes med gru ved tanken om det
blodige drama, som udspilledes, såvel hin 9. sep
tember som senere, da de skyldige blev henrettet.
»Man kan spænde buen så stærkt, at den brister«,

Fra Middelfart havn.

siger det gamle ord, og man havde trælbundet
den danske bonde og budt ham så nedværdigende
kår, så han i desperation undertiden tog sig selv
til rette. Da var det især hans daglige plageånd,
ridefogden, det gik ud over. Ved Rugaards lande
vej ligger en landsby, som bærer det idylliske navn
Stillebæk. Men idyllen forsvinder, når man får at
vide, at den oprindelig hed Steilebæk, fordi man
engang havde henrettet nogle bønder og lagt dem
på stejle på en lille høj der ved bækken, fordi de
med deres leer havde hugget ridefogden på Rugaard ihjel.
Da var Elvedgaards ridefoged mere heldig, skønt

HANDELSBANKEN
HOVEDSÆDE: HOLMENS KANAL 2, K
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han var dømt til at lide samme skæbne. Høstfol
kene havde allerede slået kreds om ham og trængte
ind på ham fra alle sider med hævede leer, da der
skete et »jærtegn«: Ridefogden, som stod ube
vægelig med begge hænder lagt over kors på sin
stok, tabte sine hvide handsker, vel sagtens fordi
han skælvede af angst, og handskerne faldt sådan,
at de kom til at danne et kors på jorden foran
ham. I et nu blev den larmende hob stille, de så
på hinanden, og uden at mæle et ord trak de sig
tilbage og genoptog alle som én deres arbejde.
Ridefogden bjærgede sit liv den gang, og epi
soden har måske bidraget til, at der blev lidt mere
fordragelighed mellem ham og bønderne sidenhen.
Men trællekår var det, man bød bonden, det bar
træhest og hundehul vidnesbyrd om. Og man kun
ne nævne en ting som denne, at herremanden
havde ret til den første nat i brudesengen, når en
af de unge bondekarle på hans gods havde bryllup.
Selvfølgelig benyttede ikke alle herremænd sig af
denne ret, måske også kun de færreste. Men tænk
alligevel, hvilken hån og fornedrelse der lå i en
sådan bestemmelse!
☆ ☆ ☆

»Er vor Trældomstid forbi,
er det sandt, at vi blev fri,
Danmarks Folk fra Strand til Strand
raader selv i eget Land?«
Sådan skrev C. Hostrup i en af sine grundlovs
sange, da den danske bonde blev løst af lænkerne.
Men en gang imellem har man godt af at standse
op og se tilbage, og er der end besværligheder for
landbostanden i dag, så er det dog for intet at
regne mod de kår, bønderne levede under i vorned
skabets tid.
Og så kunne jeg have lyst at fortælle om en
retssag mellem herremand og bonde, sådan som
jeg oplevede den for nogle år siden i Jylland.
Et eller andet sted i Jylland ligger der en gam
mel herregård. Herremanden der kom engang i
strid med en af sine naboer, en husmand med nogle
få tdr. land, om et markskel og en lille stump jord,
som begge mente at have ret til. Og da husmanden
ikke ville bøje sig, rejste herremanden retssag imod
ham. Husmanden tabte sagen og blev idømt en
bøde, som han med møje og besvær og ved hjælp
af lån betalte. Da vågnede herremandens bedre
menneske, han gik med pengene til sin sognepræst
og lagde dem på hans skrivebord med ønsket om,
at de måtte blive brugt til fremme af Guds riges
sag. »Ja«, svarede præsten, »gå hen og giv den
fattige husmand dem, som med så stort besvær
har skaffet dem til veje, det vil De få megen vel
signelse af!« Men herremanden tog pengene og
gik sin vej i vrede, og han satte ikke siden sine ben

i sin sognekirke, sålænge pastor D. var sognepræst
der. I stedet tog han over til os i nabosognet og
gik i kirke der.
Det er mærkeligt, at juridisk ret undertiden er
ét og moralsk ret noget helt andet. Til tider kan
de to komme helt på tværs af hinanden. Nu
som før.
Julie Rask.

Slægtsgårdsdiplomer
uddelt på Kulien
PÅ initiativ af »Jordbrukareungdomens förbund«
(JFU) og »Samfundet för hembygdsvård« blev der
i 1943 foretaget en rigsomfattende optegnelse af
svenske slægtsgårde, og en engangsuddeling af
slægtsgårdsdiplomer fandt sted. Den drivende kraft
i dette arbejde var JUFs stifter og daværende ge
neralsekretær, rektor Sigurd Örjangård, men de
optegnede gårde var desværre dog kun en brøk
del af dem, som var berettigede til at benævnes
som slægtsgårde. Årsagen til denne mangelfulde
optegnelse, hvis værdi dog ikke på nogen måde
bør ringeagtes, var flere, men den væsentligste be
stod i, at mange jordbrugere ikke vidste, hvor
længe deres ejendom havde været i slægtens besid
delse, hvilken omstændighed nøje svarer til vore
hjemlige danske forhold.
Da vort broderland Sverige endnu ikke har no
gen rigsomfattende slægtsgårdsforening, der kan
varetage slægtsgårdenes interesser og være til hjælp
ved fremskaffelsen af oplysninger om disses histo
riske forhold, er det glædeligt at erfare, at en en
kelt landsdel - Kullabygden - nu har optaget et
arbejde, der forhåbentlig kan blive kimen til en
sådan. I »Kullens hembygdsförening «s årbog for
1959 har den ivrige og særdeles dygtige slægts
forsker, landbrugeren Kurt Bengtsson, Møllegår
den i Ornakärr (Väsby Sogn, Nord for Helsing
borg), pr. Höganäs, i en artikel »Släktgårdar,
Släkter och Släktforskning i Kullabygden« udfør
ligt gjort rede for dette arbejde, som i høj grad
også må påagtes af slægtsgårdsbevægelsen på vor
side af Øresund. Ved »Kullens hembygdsför
ening« s årsmøde 1958 drøftede man spørgsmålet
om at lade foretage en uddeling af slægtsgårdsdi
plomer indenfor foreningens virkeområde, og efter
vedtagelsen af denne uddelings realisation, står
samme nu i sin vorden. Man har i første omgang
bestemt, at en ejendom mindst skal have været i
slægtens besiddelse i 200 år for at kunne få til
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delt et slægtsgårdsdiplom, men bestemmelsen har
den tilføjelse, at denne grænse eventuelt kan sæn
kes ved senere uddelinger. I sin lødige artikel har
Kurt Bengtsson klart og skarpt formuleret, at der
altid må være blodsbånd mellem de forskellige
generationer på en gård, for at gården vedblivende
kan betragtes som værende i slægtens besiddelse.
Dette krav svarer nøje til Dansk Slægtsgårdsfor
enings syn på den samme sag, og det i gårdenes hi
storie meget ofte forekommende forhold, at en
ejer af den gamle slægt på gården dør, hvorefter
enken atter gifter sig, og et barn af dette sidste
ægteskab siden overtager gården, bryder således
slægtsfølgen på gården.

Som den kritiske og særdeles omhyggelige slægts
forsker kræver Kurt Bengtsson uomstødelige bevi
ser for slægtsfølgen på gårdene i form af grundige
og pålidelige arkivundersøgelser, og i dette øjemed
har »Kullens hembygdsförening« allieret sig med
den kendte skånske slægtsforsker, J. Agri i Arrie,
syd for Malmø, hvis mere end 40-årige erfaring
som slægtsforsker borger for, at arbejdet bliver ud
ført godt og rigtigt. Omkostningerne ved disse un
dersøgelser må betales af rekvirenterne selv, som
til gengæld foruden diplomet får en kortere over
sigt over gårdens historie og slægtens tilknytning
til samme. Da Skåne jo indtil 1658 hørte under
Danmark, må de skånske gårdes tidligste historie
søges i danske arkivalier, hvoraf der i rigsarkivet
findes opbevaret en mængde regnskaber, jordebøger, ekstraskattemandtaller etc. for denne gamle
danske landsdel i tiden forud for dens overdra
gelse til Sverige. Efter 1658 bliver kilderne til de
skånske gårdes historie at finde i de svenske arki
ver, men det viser sig, at slægternes historie på
grund af de talrige slægtsforbindelser over Øre
sund, der også blev knyttet efter 1658, i utallige
tilfælde kun kan udredes ved at ty til danske kirke
bøger, skifteprotokoller etc., hvilket forøvrigt også
gælder omvendt for tilsvarende danske slægts
historiske undersøgelser.
Dansk Slægtsgårdsforening ønsker »Kuliens
hembygdsförening« al lykke og fremgang i dens
pionerarbejde for at oparbejde interessen for
slægtsgårdene i dens virkeområde, og vi håber, at
dette initiativ må virke ansporende til et omfat
tende arbejde i samme retning i andre landsdele
af vort nære og kære broderland.
Kurt Bengtsson har i sin artikel som den rig
tige pioner understreget de retningslinier, hvorefter
et sådant arbejde bør lægges, og som jordbruger
kender han selv de »mange problemer, som duk
ker op for jordbruget ikke mindst nu i rationalise
ringens tidsalder, og vi bør tænke os om og ikke
rationalisere os selv og arven fra vore forfædre
bort.«
P. K. H.

Traditionerne - de uskrevne love
gør et folk stærkt
Efter Slægtsgaardsforeningens årsmøde i Ribe
skrev en læser af referatet i Vejle Amts Folkeblad
bl. a.: følgende i bladet:
Det var en stor overraskelse - for undertegnede
i hvert fald - at der findes en slægtsgårdsforening
i Danmark.
Det er jo helt jammerligt til tider at være vidne
til, hvor lidt moderne mennesker ved om deres
slægt. De har en overfladisk viden om deres bed
steforældre, ved måske, hvad de var, og hvad de
hed, men ingenting mere, og bagved bedstefor
ældrene er der idel mørke. Vore forfædre var dybt
forankret i slægtsfølelse, den gav dem simpelthen
deres hele livsgrundlag, og hvis - som det så ofte
påstås - vor tid er rodløs og tidens mennesker
naget af ensomhedsfølelse, da skyldes det uden
tvivl for en del, at denne forankring er bristet,
uden at nogen anden er kommet i stedet. Hvis
man igen fæstner mennesker ved deres slægts rod
og hjemstavn, da vil uden tvivl noget meget værdi
fuldt blive vundet tilbage. Det vil bidrage til at
styrke vort folks traditioner, hvilket også er noget
såre værdifuldt, thi det er traditionerne - de
uskrevne love - der udgør marven i et folk og gør
det stærkt, se blot til det engelske folk, der er det
traditionsrigeste folk i Europa. - Man vil herefter
følge med opmærksomhed, hvad der følger i
Slægtsgaardsforeningens spor, og man siger til sig
selv: Ja, sådan kan der i bunden vokse så meget,
som man ikke aner noget om, men som tit kan
være det allervigtigste.
B. J.

Grøn plan — rødt mønster
Under denne titel har sammenslutningen »Fri
hed og folkestyre« udgivet et skrift af journalist
Arne Christiansen, Odense.
Christiansen gennemgår på en meget interessant
og grundig måde Sovjetruslands og andre kom
munistiske staters kamp for at komme det frie
landbrug til livs, og hvorledes bønderne vægrer
sig ved at gå ind under den kommunistiske livs
form, der levner så lidt til dem selv og giver så
meget til staten.
Gennem årene har kampen inden for de kom
munistiske landes grænser bølget frem og tilbage,
og gang på gang har kommunismen måttet ændre
taktik, men målet at tilintetgøre selvstændig
landbrugsdrift har stadig værét det samme.
Arne Christiansens skrift fortjener i høj grad
opmærksomhed.
C. R. C.
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De Jyders Land
Hvor nøjsomt folk øver dagens værk
og hjemstavnsglæden er stolt og stærk,
hvor arbejd æres som velset gæst
og godt er ude, men hjemme bedst,
hvor »a« og »jeg« er den samme stemme dær har vi jyden, dær har han hjemme.
Hvad stort og skønt han end så som mand,
han fandt dog skønnest sit bamdomsland.
Fra Jylland engang af hav opstod,
har slægter vundet det fod for fod.
Ved trofast slid blev det golde sand
til muld og ager, til givtigt land.
Den jyske blæst må sig ydmygt bøje
for hegn og haver og graner høje.
Her læg og lærd går i samme spor;
det vilde tæmmes, og landet gror.

End kræver landet en modig dyst,
thi vilde bølger slår mod dets kyst.
Til dåd beredt slår det djærve hold,
når søens folk er i stormens vold.
Imens er stilhed bag hjemmets rude,
for moder følger jo dem derude;
hun følger dem med en stille bøn,
de søens helte, den far og søn.
Når bonden pløjer i Jyllands jord,
ses fortidsminder i plovens spor;
med nænsom hånd drager han det frem,
som slægter lagde i jordens gem.
Fra dyssekammer og jættestue,
Fra hellekiste og oltids-tue
der hviskes til ham: »Her er din rod!
Hvor du nu står, dær engang vi stod!«

Tålmodigt granskes i sø og jord;
her finder forskeren slægters spor;
og oldtidsmindernes tavse kvad
han tolker for os i bog og blad.
Han hører hvisken, en oldtidsstemme
fra mosedybet og åens gemme.
Hver flinteodde, hver mikrolit,
hver pil og flække fortæller sit.
De Jyders Land - du er rig og skøn;
en stavn, der elskes af mø som søn;
vor stammes ælde, dens sunde marv,
de stolte minder er jydens arv.
Ved snoreskørt1) og ved hårspiraler2)
årtusind levende til os taler,
og spores jyden i mø som mand Vel! Hovedlandet er jydens land!
M. Møller-Petersen.
*) Egtvedpigen. 2) Skrydstruppigen.

Rådne æbler gør
god gavn eet sted: blandt fugle, som
er stedt i vinternød.

Thorkild Gravlund
Barndom og tidlig ungdom
III

Arkivar Hans Ellekilde slutter med denne ar
tikel sine uddrag af Thorkild Gravlunds forhisto
rie. Den første artikel i serien fandtes i »Slægts
gaarden« s augustnummer 1959, den anden i
oktobernummeret 1959 (blad nr. 102 og 103):

De to unge kærestefolk må have besluttet at om
arbejde romanen om Ulf Ubårn, den uslagne,
altså sejrrige kæmpe, som nu havde lidt så afgø
rende et nederlag. Helga Thastum trak sig ikke
tilbage i god orden fra sin slagne fætter, som så
mangen anden ungmø ville gjort i fortvivlelse over
tingenes håbløshed, nej, hun følte instinktmæssig,
at han var den rette S vej dal, og han kunne frit gå
frem. Denne nye omarbejdelse i vinteren 1902-03,
inspireret af hans lykke over hendes faste tro på
ham Ulv Ubårn og handlende om deres sejrrige
kærlighed på trods af tilværelsens vanskeligheder,
en kærlighedshistorie af ganske anden indre værdi
end den temmelig tilfældige kærestehistorie i den
langstrakte udformning, gjorde den nye udform
ning værdig til den senere litteraturprofessor Vil
helm Andersens gunstige dom i et brev af 13.
marts 1903:
»Min mening om Ulv Ubårn er, at den er et begyn
derarbejde med en meget kraftig ejendommelighed. Den
er heller ikke uden stil, dvs- oprindelighed, men gør et
meget stærkt indtryk - og ikke blot i naturbillederne, der
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i al simpelhed og klarhed er særdeles gode - af den natur,
hvoraf de er runden. Mindst klar er hovedpersonen, der
omvendes på en meget kortfattet måde - jeg mener, man
forstår ikke ret, hvordan længsel efter kirkefred, der mere
føles som bogens grundtone i de lyriske omkvæd, gror
i ham . . . Men det hele er trods ufuldkommenheder og
enstonighed, som nok vil frastøde et moderne publikum,
så godt, at det kan forsvares at udgive det. Bojesen har
lovet at læse det. Men da De skriver, De har endnu en
bog (dvs. »Øen«), færdig, ville han meget ønske, at De
ville sende mig den. Er den bedre - d. e. mere i stand
til at vække opmærksomhed for Dem end Ulv Ubårn, vil
han udgive den først. . . Vil De altså sende mig den nye
fortælling, skal jeg efter bedste evne afgøre, hvad der
er rigtigst. Før til efteråret kan der ikke være tale om
at få noget ud.«

Den foregående jul 1902 havde Thorkild skæn
ket sine forældre håndskriftet til Reersøromanen
»Øen«, Ulf Ubårn var knyttet til borgruinen Hals
tårn på oplandet og havde kun lidet med Reersø
at gøre. På titelbladets inderside bærer håndskrif
tet følgende tilegnelse: »Julegave til faer og moer
fra Helga og Thorkild 1902«. Det kan næppe be
tyde andet, end at selv om Thorkild selvfølgelig
var hovedforfatter, er værket skredet frem i årets
løb i inderligt samarbejde mellem de to unge el
skende, således at Helga Thastum kan have øvet
sin næppe helt ringe indflydelse på skildringen af
den unge fisker Povel Røn og Birthe Mortensdat
ters kærlighedshistorie. Det var en selvfølge, at
Gravlund med det samme sendte »Øen« til Vil
helm Andersen, og han fældede den ubetinget rig
tige dom, at Thorkild Gravlunds »forfatterskæbne
burde knyttes til »Øen«, den moderne folkelivs
skildring, ikke til Ulf Ubårn, den fremmedartede
middelalderromantik. Den store forlægger Ernst
Bojesen havde ganske sartime opfattelse, han viste
den lovende unge forfatter den velvilje, at han ikke
blot overtog risikoen ved at udgive »Øen«, men
at han tilmed tilstod forfatteren 200 kr. som for
udbetaling for et oplag på 1250 exemplarer. Så
fremt der den 1. juli 1905 var solgt mindst 600
exemplarer, skulle der udbetales yderligere 25 kr.
for ark, dvs. o. 375 kr.
Den 29. juni 1903 havde den 23-årige Thor
kild Gravlund sin første forfatterkontrakt hjemme,
og det må have været en meget stor dag for ham,
lige så stor en dag som studentereksamensdagen
for en anden. I de følgende måneder lod han bygge
sit første lille hus på Sandhagen, hvor han selv var
murerhåndlanger og hjælpedreng. Det var begyn
delsen til den senere så rummelige, velindrettede
og gæstfri digterbolig på »Sandhagen«. »Øen« ud
kom d. 22. september 1903, og knap en uge senere,
d. 28., blev hans bryllup med frk. Helga Thastum
holdt i Kris trup kirke ved Randers. Hans ung
domsroman var altså kommet til en lykkelig, en
på forhånd uventet lykkelig afslutning ved helten
Ulv Ubåms bryllup med sin Thaia, som i sandhed
måtte kaldes en heltinde.
Ulv Ubårn, der havde kostet ham så frygteligt

et slid, blev aldrig gjort trykfærdig, så den kunne
udkomme. Mange år senere blev den for tredie
gang meget stærkt omarbejdet til middelalderroma
nen »Ransmænd om Samsø«. Helten bærer samme
navn, Ulf Ubårn, men er nu fra Ulstrup på Refsnæs. Hans Thaia kaldes nu Glenten, for hendes
skyld bliver vikingen Ulf Ubårn på Vejrø den, som
bygger Nordby kirke på Samsø.
Efter afslutningen af »Øen« gav Gravlund sig i
gang med sin tredie ungdomsroman »Skipper Her
man«. Den handler om, hvordan den fattige fisker
Karl Sørensen på Reersø, kaldet »Avet om« af
sine fæller, kunne vinde sin rige makker, skipper
Hermans skønne og gode datter Karen. Men skønt
dette manuskript »Skipper Herman« efter mit skøn
både er trykfærdigt og trykværdigt, så blev det alli
gevel aldrig udgivet, og det synes heller ikke om
arbejdet sådan som Ulf Ubårn, i det senere væl
dige forfatterskab efter »Øen«. Der må være ned
lagt veto af fru Helga, fordi »Skipper Herman«
gik deres egen personlige kærlighedsroman vel nær.
Men vi må have lov til at more os over Gravlunds
herlige selvdom om sig selv i hans forhistoriske tid
før »Øen«s udgivelse.
Når folk tog garnene på land, traf det, at Avet om nu
først satte sine ud, - for nu havde han fået lyst- Og hans
lyst var hans lov og ikke som andre skikkelige folks ind
rettet efter årets tider. Den var et dunkelt instinkt, som
lys og næde ikke formåede at holde trit med, og ingen
makker kunde være tjent med - undtagen skipper Her
man, han kunde«. - »Ku jeg blot få din datter, det er en
dejlig pige,« sagde Avet om til skipper Herman, da den
nes kvindfolk, moder og datter, engang havde sat den
store myndige skipper stolen for døren og nødt ham til
at hugge brænde, da han ville fiske sammen med Avet
om. »Hun er skutte noget vanheld,« sandede Herman. »Og ta hende, siger jeg for Gud ved hvikken gang - om
du ku få hende. Okja, jeg kunne unde dig det, din rad,
både lykken og plagen.«

I sin forhistoriske tid før 1903 havde Gravlund
fået trykt ikke så få digte, især i Sorø Amtstidende,
men i sin historiske tid skrev han kun sjælden
digte, og det var ikke tit, han lod dem trykke. I
hans papirer fra de unge år findes der en digtsam-
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ling »Alskens Færd«, hvorfra vi kan anføre en
utrykt strofe til Helga:

Jeg har tabt slag,
men sejr er i sigte.
Jeg kender min sag,
og skal den ej svigte.

Jeg vidste det, jeg fik dig kær;
dit blik så purt, din kind så skær,
din skikkelse så stille, stalt dit smil mit øje siger alt.
Jeg kender ikke smilets ord,
som solen det mig kvæger,
som verden er min lykke stor,
når du den hæger.

I »Alskens Færd« finder vi også en strofe, der
er som en særtegning af hele det mærkelige og
egensindige ungdomsliv, han i sin forhistoriske tid
havde ført:

o/ndelsbogtrykkeriet

Jeg kedes ved lærdom og skolebænk heller jeg stander for livets skænk.
Jeg hader trældom, jeg hader tugt,
straffens frø giver hadets frugt.
Og lider jeg fremad, er det fordi:
Jeg er fri.

i Odense

Disse strofer i modsætning til alle andre er un
dertegnet med hans fulde navn, og de viser tilbage,
men mottoet på digtsamlingen viser frem mod det
store mål, han gennem hele sin forfattervirksom
hed. ville nå, opklare ikke blot Reersø, men hele
danskhedens udviklingshistorie:
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